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Interfaces da ficção antuniana: discurso engenhoso e outros códigos artísticos 

 

RESUMO 

Ao analisar a escrita do Padre António Vieira, Antonio José Saraiva categoriza o método 

literário adotado pelo autor pela expressão “discurso engenhoso”. Este, em oposição ao discurso 

clássico, seria uma forma de escrita que, ao libertar a palavra da ordenação lógica, permite 

novas e múltiplas significações. Para Saraiva, o discurso engenhoso, enquanto princípio 

bastante próprio dos autores barrocos, guarda pontos de contato com a música e a pintura, 

podendo-se falar, portanto, de uma retórica plástica e musical. Tais características também são 

visíveis nas obras do autor português contemporâneo António Lobo Antunes, o qual se utiliza, 

em seus romances, de um certo modo de escrita que se aproxima daquele utilizado por Vieira, 

não só pelo trabalho similar com o texto, mas também pela proximidade com elementos 

estéticos percebidos na música e na pintura do período barroco. O objetivo do presente trabalho, 

portanto, é buscar evidenciar as relações existentes entre o processo de escrita ficcional de 

António Lobo Antunes e a dicção do período barroco, considerando aquele como herdeiro da 

tradição do discurso engenhoso, e, de igual forma, tecer relações entre os romances do escritor 

contemporâneo e as manifestações artísticas da música e da pintura, vislumbrando como estes 

códigos artísticos são evidenciados na tessitura textual. 

Palavras-chave: 

Discurso engenhoso, Barroco, Códigos artísticos, Música, Pintura, António Lobo Antunes. 

 

 

 

 

 



Interfaces of Antunes’s fiction: resourceful speech and other artistic codes 

 

ABSTRACT 

Analyzing Father Antonio Vieira writings, Antonio José Saraiva categorizes the literary method 

adopted by the author as the expression “resourceful speech”. This speech, in opposite of the 

classic one, would be a way of writing that, when releasing the word of the logical ordination, 

allows new and multiple meanings. For Saraiva, the resourceful speech is a characteristic 

principle of baroque authors that is in contact with music and painting, making reference to 

plastic and music rhetoric. These characteristics are also present in the work of contemporary 

Portuguese author António Lobo Antunes that utilizes in his novels a way of writing similar to 

Vieira, not only because of the text, but also because the aesthetic elements that are present in 

baroque’s music and painting. So, the purpose of this study is to highlight the relations between 

Lobo Antunes’s fictional process of writing and baroque’s diction, considering Antunes as an 

heir of the resourceful speech, and also make relations between the novels of the contemporary 

author and the artistic manifestations of music and painting, glimpsing how these artistic codes 

are evidenced in the process of writing.  

Keywords:  

Resourceful speech, Baroque, Artistic Codes, Music, Painting, António Lobo Antunes. 

 

 

 

 

 

 

 



Interfaces de la ficción antuniana: discurso ingenioso y otros códigos artísticos 

 

RESUMEN 

Cuando analiza la escritura del Padre António Vieira, Antonio José Saraiva clasifica el método 

literario adoptado por el autor con la expresión "discurso ingenioso". Este, en oposición al 

discurso clásico, sería una forma de escritura que, al liberar la palabra de la ordenación lógica, 

permite nuevas y múltiples significaciones. Para Saraiva, el discurso ingenioso, como principio 

bastante propio de los autores barrocos, guarda puntos de contacto con la música y la pintura, 

lo que permite que se hable de una retórica plástica y musical. Estas características también son 

visibles en las obras del escritor contemporáneo portugués António Lobo Antunes, que utiliza 

en sus novelas una cierta escritura de manera parecida con la utilizada por Vieira, no sólo por 

un trabajo similar con el texto, sino también por la proximidad con elementos estéticos 

percibidos en la música y en la pintura del período barroco. Por lo tanto, nuestro objetivo es 

buscar evidenciar las relaciones existentes entre el proceso de escritura ficcional de António 

Lobo Antunes y la dicción del período barroco, considerando aquel como heredero de la 

tradición del discurso ingenioso, y, de igual forma, relacionar las novelas del escritor 

contemporáneo y las manifestaciones artísticas de la música y la pintura, vislumbrando cómo 

estos códigos artísticos son evidenciados en el proceso de escritura del texto. 

Palabras-clave: 

Discurso ingenioso, Barroco, Códigos artísticos, Música, Pintura, António Lobo Antunes. 
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Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta 

que me vem espontaneamente à cabeça é: porque ela me 

ajuda a viver. 
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1. Introdução 

 

A fortuna literária das obras do escritor português contemporâneo António Lobo 

Antunes é caracterizada por determinadas recorrências, tanto formais quanto estilísticas, que 

podem, em um primeiro momento, surpreender o leitor desprevenido, mas que sempre 

convocam a um mergulho insidioso e vertiginoso na leitura. Uma de suas características mais 

marcantes é aquela a que Dalva Calvão alude como “complexa geografia textual” (2012, p. 

330): um mapeamento de personagens, locais e épocas, dispostos na trama de maneira a 

desrespeitar qualquer sequência cronológica. Nessa tessitura, as personagens surgem em 

estranho estado de simultâneas articulação e desarticulação: são ensimesmadas e adotam um 

discurso fragmentado, marcado por sucessivas mesclas entre passado e presente, encadeadas 

pela memória – esse “elemento de similaridade conector” de que nos fala Seixo (2002, p. 241) 

–; e, ao mesmo tempo, do meio de seus debates interiores, tornam-se partes de um todo coeso, 

que é a obra em si. A unidade – textual e coesiva – do romance é, portanto, formada por 
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intermédio dos monólogos fragmentados de suas personagens; ao leitor cabe a tarefa de, munido 

desse fio de Ariadne que é a percepção, guiar-se pelo labirinto discursivo para compreender, 

paulatinamente, quem são os indivíduos presentes no texto e como se constrói a relação entre 

seres aparentemente díspares. Fundamental será, em tal processo, a estrutura narrativa, que 

antecipa as tensões e conflitos que encontraremos no conteúdo do próprio romance. 

 

Escusado será dizer (sobretudo para os leitores habituais da obra de 

Lobo Antunes) que tal articulação ou desarticulação, entrevista em 

relação às ações, personagens, tempos e espaços do livro, será 

configurada e percebida, antes de tudo, na própria linguagem em que se 

tecem (e destecem) os fios da narrativa. Ou seja, a confusão temporal 

ou espacial, a relação tensa e contraditória entre as personagens, muito 

mais que referidas, muito mais que narradas, transparecem no próprio 

tecido narrativo, na radical corporificação de um verdadeiro amálgama 

entre conteúdo e expressão, ou entre fundo e forma, na exposição do 

que Barthes explicitará como a verdadeira transgressão levada a efeito 

pelo texto literário, aquilo que ele chamou “a responsabilidade da 

forma”. Assim sendo, a possível desestabilização das certezas ou 

expectativas do leitor se inicia pelo contato com a frase fragmentada, 

com a palavra fragmentada, com os espaços em branco, com as 

repetições de palavras, de frases, de trechos inteiros, com as imagens 

obsediantes, com as onomatopeias, com a própria disposição gráfica 

não linear, com toda uma série de procedimentos, enfim, que, para além 

de determinarem um ritmo inesperado ao texto narrativo, desconcertam 

as chaves de leitura construídas a partir de outros moldes textuais. 

(CALVÃO, 2012, p. 331) 

 

 Não fogem a essa premissa básica da ficção antuniana os três romances aqui 

selecionados para análise, a saber: Conhecimento do inferno, de 1980, O esplendor de Portugal, 

de 1997, e Sôbolos rios que vão, de 2010. Nos três livros, vê-se características afins, tais como 

o discurso fragmentado e elíptico, com a variada disposição das palavras no espaço em branco 

da página, para falarmos na forma, ou o papel decisivo da memória, para aludirmos ao 

conteúdo. As duas instâncias se entrelaçam; o discurso, por muitas vezes, serve à memória, 

estimulando-a e resgatando acontecimentos por intermédio da remissão: a dicção, que se 

aproxima de certo ritmo do pensamento, é intermediada por constantes ligações entre passado 
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e presente, desencadeadas por meio da repetição de certas frases emblemáticas. Tais frases são 

uma constante na ficção antuniana: desde o “o menino é parvo ou faz-se?” (1998, p. 15) 

rememorado por João em O manual dos inquisidores até o “ata titi ata a tia atou” (2012, p. 40), 

únicos murmúrios de uma fala restrita, que o irmão mais novo da protagonista de Não é meia-

noite quem quer repete incessantemente; desde o recorrente vocativo “meu capitão” (2002, p. 

201) de “Fado alexandrino” até o questionamento “Tua filha?”(2006, p. 129), que as amantes 

do pai de Alice costumavam fazer nos raros momentos de visita paterna em Ontem não te vi em 

Babilónia, a elipse da frase surge para convocar um friso temático, trazendo uma e outra vez a 

mesma cena, remoída, mas ainda não digerida. 

 Vê-se, já nos primeiros romances de Lobo Antunes, e com ainda mais apuro nos 

posteriores, que o discurso pretende-se fragmentado, superposto e polifônico. O mundo neles 

representado é igualmente díspar e desigual: às avessas, descompassado, um mundo onde não 

se encontra o próprio lugar. Conhecimento do inferno é um livro no qual “várias viagens 

concêntricas (como as voltas dos peixes nos aquários) começam então a tomar forma, e vários 

tipos de narrativa, concomitantes, comunicam a representação do mundo em modo de 

anamorfose”1; O esplendor de Portugal é um romance que abordará essencialmente a questão 

do lugar tanto no campo geográfico, equivalendo “à negrura e anulação da terra africana, que 

avulta na grandeza aniquilada pelo militarismo heroico que o salazarismo implantou” (SEIXO, 

2002, p. 320), quanto nos seus ecos dentro do âmbito individual: “solidão, inapetência ou 

insucesso afetivo, estranhamento, deslocalização, alteridade” (Idem, p. 324); Sôbolos rios que 

vão é por sua vez um romance que, se se propõe a adotar uma estrutura diarística, explícita em 

sua divisão capitular, rompe com essa mesma estrutura ao adotar “o entrelaçamento subtil das 

                                                           
1 SEIXO, 2010, p. 93. Destacamos, oportunamente, o uso do termo anamorfose por Seixo: usada constantemente 
na pintura barroca, consistia em uma ruptura da linearidade entre espectador e quadro ao impor uma imagem 
distorcida que exigia uma perspectiva diferenciada para ser compreendida. Há muito de anamorfose nos textos 
antunianos, item ao qual aludiremos mais adiante e sobre o qual nos debruçaremos no capítulo da tese dedicado 
às correlações entre a escrita de António Lobo Antunes e a pintura. 
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vozes de um narrador de 1ª pessoa e de um narrador de 3ª pessoa” (ARNAUT, 2011, p. 386), 

com as eventuais intervenções de vozes de outras personagens (como o avô), e, em seu 

conteúdo, representará “o espaço e o tempo da procura de si mesmo, da tentativa de saber quem 

é: ele e os outros com ele” (Idem, p. 392). 

Diz-nos Maravall sobre a imagem do mundo e do homem no período barroco – mas 

construindo um postulado tal que poderia ser perfeitamente aplicado às personagens antunianas, 

tanto dos três livros aqui elencados quanto de outros romances: “No meio deste mundo, pois, 

contraditório, incerto, enganoso, radicalmente inseguro, acha-se instalado o homem e tem de 

desenvolver o drama de sua história” (1997, p. 259). Se o texto, a maneira de escrever, é 

fragmentada, hermética, até contraditória, é porque a redação traduz – e está em consonância 

com – o mundo em caos. O conflito, o “combate interno consigo mesmo” (Idem, p. 360) se 

deixa ver nas páginas dos romances contemporâneos que tencionamos analisar. Está em conflito 

o psiquiatra de Conhecimento do inferno, para quem “A solidão é o azedume da dignidade” (p. 

72) e que “Recebia o cheque pontualmente todos os meses e fingia acreditar no meu trabalho” 

(p. 132). Está em conflito toda a família retratada em O esplendor de Portugal: Carlos, que 

aguarda os outros irmãos “a contar mil vezes de um a cem até de madrugada diante da travessa 

de bacalhau intacto” (p. 20); Rui, aquele que “sentia-me importante por estar doente e ir morrer” 

(p. 138); Clarisse, que sempre “acordava mais cansada do que me deitara” (p. 259); Isilda, a 

mãe, que principia seu discurso no livro constatando que “Há qualquer coisa de terrível em 

mim” (p. 21). Por fim, está em conflito o paciente de Sôbolos rios que vão, a quem “a 

indignidade da doença ofendeu-o” (p. 35) e para quem “o problema é que sempre foi tarde, 

nunca se chega na altura em que se devia chegar” (p. 130). Essas vozes são ecos de um mundo 

atual em crise, bem como o mundo do barroco o foi, ainda que uma e outra crise sejam 

motivadas por eventos históricos distintos: 
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Em um sentido, a Grande Desorientação tem com que surpreender, 

tanto é verdade que raramente na história da humanidade os homens 

tiveram tantas razões para ficarem tranquilos com tudo o que lhes 

proporciona a sociedade que criaram. Jamais, no caminho que os leva à 

satisfação de suas necessidades e, mais ainda, à de seus desejos tantos 

sinais estiveram verdes (...). Um tão confortável mundo novo, seríamos 

tentados a dizer... E, no entanto, um mundo tão depressivo e fortemente 

causador de ansiedade, gerador de inquietações de toda natureza e, pela 

primeira vez, menos otimista quanto à qualidade de vida por vir. No 

cenário da existência luxuriante de um mundo que promete a felicidade 

de satisfações incontáveis e sempre renovadas, cresce uma imensa 

desorientação individual e coletiva. (LIPOVETSKY e SERROY, 2011, 

p. 22 – 23) 

 

Ao afirmarmos a existência de algumas relações possíveis entre o estado de espírito da 

época barroca e aquele encontrado na contemporaneidade, bem como ao tecermos pontes entre 

as manifestações artísticas de um e de outro período, estamos, sem dúvida, na esteira da 

proposta teórica, levantada por nomes como Severo Sarduy e Omar Calabrese, a qual considera 

ser possível vislumbrar, em determinadas obras contemporâneas – como as da ficção 

portuguesa –, uma prática literária que se aproxima, por afinidade, daquela que foi instituída 

durante o período barroco – e por isso caberia a etiqueta de neobarroquismo, no lugar da 

discutível e problemática concepção de pós-modernidade, a essas produções. 

 Inevitável pensarmos, nesse momento, naquele que é considerado o expoente máximo 

da literatura em língua portuguesa no período barroco: Padre António Vieira. Determinadas 

considerações feitas por Affonso Romano de Sant'Anna acerca dos Sermões do pregador 

cabem, possivelmente, para a ficção antuniana, especialmente na sua revelada preferência pela 

retomada temática e pelo uso constante de terminologias que reforçam o sentido daquilo que se 

comunica, à semelhança do que ocorre em vários de seus volumes. Se António Lobo Antunes 

não tem a pretensão persuasiva que marca a oratória de Vieira, por outro lado não é enganoso 

dizer que o raciocínio de suas personagens sedimenta-se na repetição intencional de passagens 

memorialísticas, que o cruzamento de discursos diferentes oferece de forma prismática 

interpretações sobre um mesmo ponto, e que as palavras e expressões privilegiadas nas dicções 
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de dados indivíduos surgem uma vez para retornarem, constantemente, à tessitura do texto, 

seguindo o movimento de ondulação apontado por Sant'Anna – ou compondo-se como “elipses 

sucessivas (…), uma narrativa de sequencialidade entrecortada mas suscetível de uma 

recomposição apreensível”, de acordo com Seixo (2002, p. 311). Ao tecer uma análise acerca 

do famoso Sermão da Sexagésima, Sant’Anna elabora as seguintes considerações: 

 

Assim, Vieira vai considerando a palavra do orador como as sementes 

do semeador que podem cair entre espinhos, entre pedras, ser comidas 

por aves ou em boa terra. Em cada uma dessas quatro circunstâncias e 

nos diversos trechos de seu sermão retoma o tema de forma variada, 

fazendo uma orquestração repetitivamente esgalhada e espiralada do 

raciocínio, confirmando o que ele mesmo apregoa (…). Assim como 

nos altares, uma série de colunas em arcos dão a impressão de se estar 

penetrando sucessivamente num espiralado e interminável ambiente. 

Isso em literatura corresponderia à sucessão de verbos que redizem e 

reafirmam o sentido, substantivos que acrescentam e diversificam o 

significado e adjetivos e imagens que colorem e metamorfoseiam a 

dispersão textual e que vão ondeando sobre a página, espraiando e 

superpondo sentidos, como fazia o pregador Vieira. (2000, p. 156 – 

158) 

 

Considerando ainda a produção literária do Padre António Vieira como exemplo 

máximo, em português, da dicção barroca, torna-se válido rememorar o trabalho exemplar 

escrito por António José Saraiva a respeito2. Nele, partindo dos pressupostos de agudeza e 

proporção, dois conceitos seiscentistas acerca do discurso – e tecendo considerações que 

aproximam as obras teóricas de Lorenço Gracián, espanhol, e Matteo Peregrini, italiano, a 

respeito –, Saraiva chegará a uma nomenclatura que definirá o fazer literário de Vieira e, por 

extensão, dos autores barrocos em geral: o discurso engenhoso. Para o teórico, tal modelagem 

do discurso segue quatro preceitos, ou quatro fontes, em especial: as palavras, consideradas 

tanto ao nível do significante quanto ao do significado; as imagens, presentes nos sermões por 

intermédio de um “arsenal inesgotável de figuras, parábolas, metáforas” (Idem, p. 32) que 

                                                           
2O discurso engenhoso: estudos sobre Vieira e outros autores barrocos. São Paulo: Perspectiva, 1980. 
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visavam o estímulo à imaginação do ouvinte; as proporções, momento em que se discute a 

complexidade discursiva, e se assinala que, na fala de Vieira, “cada enunciado parece ter 

necessidade de um contraditor, cada palavra de uma contrapalavra, de tal maneira que o 

discurso se apresenta a nós como uma sucessão de unidades proporcionais” (Idem, p. 54); e o 

texto, parte na qual, por fim, se analisa a própria retórica do pregador. Essencialmente, em 

oposição ao discurso clássico, o procedimento engenhoso não se vê obrigado a seguir uma 

ordem lógica, muito embora a manipulação da palavra pelo autor resida em uma estrutura 

organizacional bem definida – e o teórico destaca, em especial, o fato de que as literaturas 

ibéricas manifestaram de forma especial o apreço pelo concepto3, a ponto deste constituir “a 

própria alma do discurso, em todas as espécies de trabalho.” (Idem, p. 121). Temos aqui, 

portanto, e mais uma vez, o aparente paradoxo entre a exatidão da forma e as virtuoses do 

conteúdo – paradoxo presente tanto na música, da qual talvez o expoente maior tenha sido A 

arte da fuga, de Johann Sebastian Bach, quanto na literatura, como, por exemplo, o sermão 

Pela vitória de nossas armas contra as dos portugueses, analisado por Saraiva em sua obra. 

Vieira serve-se também da polifonia como um recurso persuasivo, como assinala João Paulo 

Braga ao comentar outro texto do religioso, o “Sermão da Primeira Dominga da Quaresma”, 

observando neste o uso feito pelo orador do sintagma latino omnia tibi dabo: 

 

Estamos, afinal, perante um fenômeno de polifonia discursiva, descrito 

e contextualizado por O. Ducrot. O locutor põe em cena um enunciador, 

uma voz, identificada com o destinatário directo desses enunciados, os 

inquisidores e teólogos inimigos de Vieira. Ao interpelar o auditório, ao 

antecipar as suas objecções imaginadas, refutando-as com a exibição de 

toda a sua competência exegética, a sua cultura teológica e a sua 

capacidade argumentativa, o locutor como que deixa ouvir uma voz 

                                                           
3 José António Maravall, em seu livro A cultura do barroco: análise de uma estrutura histórica, considera que, em 
toda a Europa, nenhuma manifestação do barroco foi mais produtiva do que aquela vista na Península Ibérica. O 
autor analisa, em especial, o teatro do período, abarcando obras como La vida es sueño, de Pedro Calderón de 
La Barca. Nessa esteira, seria possível crer que um certo espírito barroco marcou de forma indelével a cultura 
ibérica, facilitando a recorrência de procedimentos daquele movimento nas obras contemporâneas. Ainda sobre 
o teatro barroco e suas figuras emblemáticas, cabe ler a obra de Walter Benjamin a respeito: Origem do drama 
barroco alemão (São Paulo: Brasiliense, 1984). 
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antagonista, reprovadora, contra a qual reage e da qual se afasta, numa 

relação polémica que a transcodificação do discurso permite instaurar 

num nível implícito e velado. (2000, p. 103) 

 

Tais assertivas nos fazem considerar que, em uma aproximação entre a ficção de 

António Lobo Antunes e a metodologia barroca, podemos considerá-lo um herdeiro da tradição 

do discurso engenhoso, tal qual ela é apresentada por Saraiva: uma dicção que mescla o rigor 

da estrutura às múltiplas opções e oposições que brotam das páginas do ficcionista. Desejamos 

abordar técnicas variadas daquilo que se considerou discurso engenhoso, enxergando quais são 

seus correspondentes nos romances de António Lobo Antunes. Ao opor o discurso barroco ao 

clássico, Saraiva tece duas considerações que são de extrema importância para nossa pesquisa. 

Uma delas é a consideração de uma certa ambiência que permite ouvir aquilo que está “fora da 

razão”: uma proposta literária que muito bem se enquadraria nos romances de António Lobo 

Antunes aqui selecionados para estudo – e em muitas outras obras do autor. O que está “fora 

da razão” pode ser interpretado no sentido literal da insanidade: há a doença degenerativa do 

feitor em O arquipélago da insônia, que “lhe levou metade do raciocínio e o mecanismo da 

fala, colocaram-no numa barrica e ele de olho duro nas pessoas em lugar de discursos e uma 

espumazinha a descer para o queixo” (2010, p. 43), bem como a doença de Francisco em O 

manual dos inquisidores: “é uma questão de esperar muito quietinho até logo à noite que a 

vigilante da clínica adormeça, de aceitar que me lavem, me mudem o pijama, me barbeiem, me 

deem os comprimidos, me passem um pente molhado nas farripas das orelhas” (1998, p. 370 – 

371); há o irmão autista de Não é meia-noite quem quer, tratado pela mãe com o desdém 

insidioso da obrigação: “a minha mãe para a vizinha de toldo, a limpar as bochechas do meu 

irmão surdo com a toalha  / – Já viu a minha cruz?” (2012, p. 14), há Noêmia, esposa de 

Domingos, abandonada “a contar fragatas num hospital de malucos de Lourenço Marques” 

(1996, p. 87) em A ordem natural das coisas. Em se tratando dos três livros os quais 

pretendemos analisar na tese com mais vagar, o caso mais flagrante seria o de Rui em O 
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esplendor de Portugal, que caminha pelas ruas sob gritos de “– Olha o maluco (...) – Ó 

chanfrado ó maluco” (p. 187), bem como o dos variados paciente anônimos do hospital Miguel 

Bombarda em Conhecimento do inferno, a quem os médicos diziam: “se te portares bem talvez 

possa fazer alguma coisa por ti, conseguir que te tornes tão normal como nós” (p. 75). Em um 

âmbito geral, porém, poderíamos dizer que, seja no próprio discurso relativizador do 

protagonista, que revela ter “muito mais medo dos psiquiatras” (p. 86), seja nos excursos de 

Isilda, Carlos e Clarisse, seja no quarto do doente de Sôbolos rios que vão, o que se vê são vozes 

de certa maneira transtornadas – tanto pela doença quanto pela própria vertigem de suas 

vivências –, e que se distanciam da análise lógica e ordenada de suas próprias trajetórias para 

recaírem em um discurso elíptico e nem sempre fiel à racionalidade. 

 

A palavra “engenhoso” foi empregada na França, no século XVII, pelo 

Padre Bouhours como tradução do castelhano ingenioso (...). O 

discurso clássico, o de Descartes ou o de Bossuet, é resultado de um 

julgamento. As palavras são os signos linguísticos no sentido que lhe 

damos atualmente, e supõe-se que se justaponham no discurso segundo 

a ordem do raciocínio. Não têm autonomia porque são apenas 

representantes. No discurso engenhoso, ao contrário, as palavras não 

são representantes, mas seres autônomos que como matéria podem ser 

recortados para formar outros e têm em si relações que lembram muito 

mais os elementos da composição musical ou geométrica que os do 

“bom senso” cartesiano. 

É inútil dizer que nada se pode demonstrar no campo científico ou 

mesmo racional através do encadeamento do discurso engenhoso. É 

evidente também que só o discurso engenhoso, na medida em que 

quebra as palavras e seu encadeamento habitual, possibilita a expressão 

de crenças, sonhos, intuições que se situam fora da razão. (SARAIVA, 

1980, p. 121 – 122) 

 

A segunda característica assinalada por Saraiva, e que ressaltamos aqui com especial 

atenção, é a ligação entre certo tipo de discurso e a composição musical própria do período 

barroco. Na aproximação entre a musicalidade barroca e a escrita de António Lobo Antunes, 

talvez a característica mais destacada seja a estrutura polifônica encontrada em uma e outra. 

Indubitavelmente, música e literatura processam a polifonia de modos distintos, cada qual se 
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servindo do seu material – seja a nota, seja o vocábulo – para comporem obras ditadas pelo 

múltiplo e pela virtuose: lembremo-nos da inclinação barroca à chamada extremosidade. Com 

efeito, os procedimentos musicais barrocos valiam-se de ferramentas – tais como o ornamento 

e o contraponto – que valorizavam, em suma, a flexibilidade de suas composições, 

propositalmente inclinadas para a liberdade no improviso, ainda que ditada por uma estrutura 

geométrica rígida. Segundo António José Saraiva, a composição geométrica “não é apenas um 

método de raciocínio, mas uma maneira de repetir, de inverter, de encadear figuras, segundo o 

princípio puramente estético, como o é da composição musical” (Idem, p. 71); em outro ponto 

de seu estudo, afirma que, nos sermões de Vieira, “Cada enunciado parece ter necessidade de 

um contraditor, cada palavra de uma contrapalavra, de tal maneira que o discurso se apresenta 

a nós como uma sucessão de unidades proporcionais” (Idem, p. 54). Gilles Deleuze, em seu 

livro intitulado A dobra: Leibniz e o barroco, sugerirá que tal movimento cíclico, característico 

da estética barroca, remete “sobretudo a uma função operatória, a um traço. Não para de fazer 

dobras” (1991, p. 13), considerando, a um só tempo, tanto a possibilidade de o barroco ser uma 

inclinação recorrente, que eventualmente surgiria na história da arte, espelhando, porventura, 

as indagações de uma sociedade em períodos de crise, quanto o interesse artístico, tão próprio 

da época, de retorcer e redobrar a palavra, transformando a frase em voluta textual. Deleuze 

também proporá possível relação entre texto e música ao comentar o envolvimento de um no 

outro, correspondendo os instrumentos às vozes polifônicas de determinadas obras: 

 

Não se trata de contentar-se com correspondências binárias entre o texto 

e a música (...). Como dobrar o texto para que ele seja envolvido pela 

música? Esse problema da expressão não é fundamental somente para 

a ópera. Os barrocos talvez sejam os primeiros a propor uma resposta 

sistemática: são os acordes que determinam os estados afetivos 

conformes ao texto e que dão às vozes as inflexões melódicas 

necessárias. (...) O texto dobra-se segundo os acordes, e é a harmonia 

que o envolve. (Idem, p. 226) 
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Novamente retornamos ao mote da espiral discursiva, reflexo literário de uma 

intencionalidade barroca presente, dentre outros campos de conhecimento, também nos voos 

de improvisação que marcaram a instrumentalidade do período; e, se o compositor barroco parte 

“de evoluções melódicas, de massas de sons que se repetem dentro de uma geometria” 

(SANT’ANNA, 2000, p. 152), semelhantemente António Lobo Antunes se servirá de excertos 

textuais que retornarão à cena vez por outra, em característica marcante de sua produção. Tal 

ocorrência proporá, também, alusões a determinados temas frequentes – como a reflexão acerca 

da efemeridade da vida, presente nos três romances que objetivo em minha tese analisar. A 

correlação entre a escrita antuniana e o discurso musical já foi assinalada, por exemplo, por 

Maria Alzira Seixo, ao comentar como o texto fragmentado, que explora as margens de silêncio 

e promove rupturas de toda espécie, compõe o que seria chamado de uma linguagem 

“escadeada”, que garante aos romances um ritmo muito próximo de certa musicalidade: 

 

a relação entre o nominal e o interpelativo me parece cada vez mais 

importante nos romances de Lobo Antunes, não só nos títulos, como 

vimos, mas na diferenciação entre uma sintaxe de enumeração nominal, 

carente de verbos e de todo o tipo de ligação por acções, e uma sintaxe 

de justaposição, que elide os fios lógicos, concatena fragmentos, alinha 

franjas expressivas. Deixando muitas vezes entre si intervalos de 

espaço, roturas tipográficas, elisões gramaticais, pelo que já comparei 

este tipo de discurso à escrita da música. 

Era nisso que eu estava a pensar quando referi (e muitas vezes o tenho 

feito, para uma caracterização apressada dos últimos livros do autor) a 

escrita “escadeada”. De um “escadeado” irregular. Porque este termo 

impreciso, mas de figuração gráfica adequada, situa-nos na segunda 

dessas características fundamentais dos seus romances (...). Refiro-me 

ao ritmo e à prosódia do romance. (...) Estamos perante uma prosa de 

elaboração cuidadíssima e que tem muito de uma partitura musical, pelo 

menos nos seus tempos e intervalos; ou, para falar de um modo menos 

analógico e mais adequado: estamos diante de uma prosa de ficção 

consciente da função da sua sonoridade, e que dela tira partido. O que 

se pode confirmar na análise do tal “escadeado” das frases, constante e 

irregular, orientado por uma sistemática de interrupções sintácticas, 

repetições e recorrências. Como na escrita versicular. Com uma 

diferença enorme, porém: a de que este trabalho do espacejamento da 

frase e da sua interrupção na cadeia lógica verbal não corresponde a 

uma pura fragmentação poética, porque é de índole eminentemente 
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ficcional, isto é, serve uma narrativa e constrói um romance. (2010, p. 

349 – 350) 

 

Se a elipse compõe, porém, a episteme de um estilo artístico que se reflete, em música 

e literatura, nas características afins dessas artes, tais como a polifonia e a improvisação sobre 

uma base geometricamente organizada, é preciso atentar para o fato de que essa mesma perda 

do centro emitirá seus ecos em outras manifestações, com o destaque especial para a pintura, 

outra arte com a qual desejamos dialogar. Com a substituição do quadrado e do círculo pelas 

formas ovais e espiraladas, tem-se “uma alteração da simetria em favor da deformação. 

Desloca-se o centro do quadro. Desloca-se o sujeito. Como na elipse que sobe espiralada, o 

centro torna-se dinâmico” (SANT’ANNA, 2000, p. 26). Vemos o reflexo disso no jogo entre 

claro e escuro dos quadros de Goya, nas figuras alongadas de El Greco, nos jogos de cena de 

Velásquez4. Abandona-se a cultuada ideia do ponto de fuga adotada pelo cinquecento e parte-

se para a revelação de pontos diferenciados da tela. As novas práticas de pintura, usadas no 

período barroco, estão de acordo com a episteme elíptica da época, bem como com aquilo que 

Omar Calabrese chamará de “o ‘não sei quê’ e o ‘quase nada’”: em síntese, “o sentido de mal-

estar que experimentamos perante o que é incompleto, a inquietação que sentimos por aquilo 

que é imprecisável, indefinível, inexplicável” (1987, p. 172). Pode-se igualmente vislumbrar, 

nessas manifestações artísticas, o ímpeto de “desafiar as leis da representação, propondo-se 

representar o irrepresentável, dizer o indizível, mostrar o não visível, e assim por diante” (Idem, 

p. 173). A fim de alcançar essa difícil meta, o barroco irá, por intermédio da metamorfose 

possibilitada pela elipse, “possibilitar as experiências que resultaram nas anamorfoses, jogos 

                                                           
4 Lobo Antunes demonstrou admiração pela obra de Diego Velásquez, em especial o quadro “As meninas”, em 
entrevista cedida a João Paulo Cotrim, em 2004. Nela, ao tecer considerações sobre as diferentes artes, o autor 
pontuou: “Escrever é também isso, as artes são todas muito parecidas, muda é a maneira como se manifesta. O 
que distingue um grande escritor, um grande pintor, um grande fotógrafo é essa capacidade de olhar, essa 
ferocidade, essa impiedade. Porque um grande artista tem que ser impiedoso, para si mesmo e para os outros. 
(...) Como um grande pintor. O Velásquez pintou ‘As meninas’ e elas deixaram de ter vida cá fora, passaram a 
existir dentro do quadro. E continuam vivas.” (ARNAUT, 2008, p. 478) 
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visuais deformadores e enigmáticos, que tiram a perspectiva e o ponto de fuga da frente ou do 

fundo do quadro, colocando-os nas laterais” (SANT’ANNA, 2000, p. 27). 

A própria polifonia dos textos antunianos, então, se conversa com o extrato musical por 

sua semelhança com o contraponto, aproximar-se-á também da pintura, ao propor justamente 

múltiplos olhares sobre uma mesma cena, ou, no caso da narrativa, sobre um mesmo 

acontecimento. É usual que o leitor dos romances de Lobo Antunes só consiga compreender a 

totalidade de um determinado evento a partir da junção das informações obtidas por intermédio 

de relatos de personagens variadas, o que normalmente exige um esforço de memória por parte 

de quem lê; as relações entre os indivíduos da trama, que a princípio nada têm em comum, são 

igualmente reveladas paulatinamente, à medida que se progride por entre as páginas. Além 

dessa similitude, há também nos textos do romancista contemporâneo, segundo Maria Alzira 

Seixo, efeitos de distorção e anamorfose, “que já por várias vezes apontámos como 

constitutivos da poética do romance em António Lobo Antunes” (2010, p. 292), consistindo a 

anamorfose na “visão, em cada vez mais deformada, de um mesmo objecto do olhar ou da 

mente que se descreve” (Idem, p. 43). Poder-se-ia afirmar, também, como pontos interessantes 

para a análise durante a tese, a preferência autoral pelo tema da sombra, a qual “tem a ver com 

as trevas, com os monstros, com o recalcamento, com a imaginação do mal e com o desembocar 

em morte e condenação” (Idem, p. 97), bem como “a enfatização dos olhos (pupilas e pálpebras 

(...) num jogo complicado do ver e do dar a ver) e com a consequente importância da 

observação” (Idem, p. 290). Pretendemos, portanto, considerar a presença da pintura nos três 

romances não apenas sob o prisma da alusão a artistas e telas, mas sobretudo pela perspectiva 

de um jogo intersemiótico entre pintura e literatura, visto que: 

 

é o jeito de intersecção artística que orienta alguns aspectos 

determinantes do seu modo de escrever, tornando decisivamente 

presentes, na orgânica narrativa e na dinâmica composicional, aspectos 

específicos das outras artes e diversas perspectivações estéticas, assim 
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como interferências de textos de outros domínios da criação (...). A 

intersemioticidade não funciona, em António Lobo Antunes, como uma 

ilustração da coisa literária, mas que consiste justamente numa 

concepção intersticial do fenómeno da criação, que neste caso é o das 

letras, mas numa constante movimentação delas pelos outros domínios 

artísticos e pelas áreas diversas da vida (de certa forma, ainda, a 

dança...), que atribui à repetição e à especularidade uma função de 

complementação e de posicionamento do corpo criador (e criado) na 

sua instabilização (dançante, dançarina) no mundo. (Idem, p. 282 – 288) 

 

Uma proposta de pesquisa, portanto, que pretenda englobar a natureza do discurso 

engenhoso, sua relação com o campo musical e com o pictórico e sua manifestação em 

romances dos séculos XX e XXI deverá passar por pontos distintos em sua abordagem. Assim, 

esta tese se divide em três capítulos, a saber: o primeiro, dedicado ao discurso engenhoso e à 

sua correlação com a ficção antuniana; o segundo, destinado às relações possíveis entre a 

musicalidade barroca e os romances escolhidos; e o terceiro, voltado para as ligações entre a 

pintura do barroco e, mais uma vez, os romances. Vamos a isso. 
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2. Reflexões sobre o discurso engenhoso 

 

 O primeiro romance de António Lobo Antunes a ser publicado foi Memória de elefante 

(1979), e compõe, junto aos subsequentes Os cus de Judas e Conhecimento do inferno, um ciclo 

inicial na fortuna literária autoral, muitas vezes classificado como “ciclo da aprendizagem”. 

Duas características contribuiriam para tal classificação: a primeira seria a proximidade entre o 

protagonista desses romances e os dados biográficos do próprio autor, sendo a sua personagem, 

assim como o próprio Lobo Antunes o foi, um “médico em início de carreira, espectador 

impiedoso de si próprio que mescla os tempos das suas vivências em emaranhado de sensações 

e sentimentos, de passado e de presente, que só a escrita pode de algum modo aquietar” (SEIXO, 

2010, p. 341). A outra característica residiria na própria forma da escrita, posto que, se 

elementos tão característicos dos romances antunianos quanto a multiplicidade de vozes 

narrativas e a fragmentação do discurso, que superpõe locais e épocas, aparecem em livros 

posteriores, vemos, nessas primeiras obras, uma escrita que poderia ser classificada como mais 
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próxima do tradicional. Entretanto, uma olhada em Memória de elefante já nos desarma e nos 

leva a questionar tal rótulo. É impossível não notar traços de uma linguagem autoral com 

características peculiares – embora beba, evidentemente, em outras fontes, cujas principais 

referências talvez sejam James Joyce e William Faulkner, e, em Portugal, José Cardoso Pires – 

em trechos como o parágrafo abaixo, presente já na primeira página do romance em questão: 

 

Puta que pariu os psiquiatras organizados em esquadra de polícia, 

pensava sempre ao procurar os cem escudos na complicação da carteira, 

puta que pariu o Grande Oriente da Psichiatria, dos etiquetadores 

pomposos do sofrimento, dos chonés da única sórdida forma de 

maluquice que consiste em vigiar e perseguir a liberdade da loucura 

alheia defendidos pelo Código Penal dos tratados, puta que pariu a Arte 

Da Catalogação Da Angústia, puta que pariu a mim, rematava ele ao 

embolsar o rectângulo impresso, que colaboro, pagando, com isto, em 

lugar de espalhar bombas nos baldes dos pensos e nas gavetas das 

secretárias dos médicos para fazer explodir, num cogumelo atómico 

triunfante, cento e vinte e cinco anos de idiotia pimamaniquesca. (2009, 

p. 9). 

 

 Torna-se visível, portanto, que, mesmo na urdidura dos primeiros romances, “a invenção 

já vai tingir a autobiografia, e o ficcionista de hoje começa a criar a sua linguagem, a sua poética, 

a aura lírica que tão bem suporta uma construção do romance cada vez mais sóbria e depurada”, 

como nos diz novamente Seixo (2010, p. 341). Evidentemente, certas técnicas serão 

aprofundadas e/ou modificadas em obras posteriores, ainda que as peculiaridades do discurso 

sejam, desde o princípio, um dos pontos altos da ficção antuniana. Vê-se, por exemplo, que a 

inicial predileção pelo parágrafo longo (há passagens em que um mesmo parágrafo ocupa 

páginas e páginas) vai cedendo a trechos mais curtos, a parágrafos compostos por frases cada 

vez menores, até que, por fim, a própria palavra, enquanto unidade significativa menor, é 

fragmentada, partida, interrompida em uma determinada sílaba para ser completada apenas 

muitas linhas depois. Poderíamos dizer que António Lobo Antunes tem caminhado, em sua 

trajetória literária, por dois extremos: foi do exagero e do excesso na redação – que já foi até 
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compreendido como um mau gosto1 – até a recente necessidade, apontada por Ana Paula Arnaut 

em análise de Sôbolos rios que vão, de “reduzir a escrita ao osso” (2011, p. 386). Conectando 

um e outro ponto, vemos o abandono de certos sinais de pontuação, conferindo ao texto um 

ritmo diferenciado, “disto resultando um tecido verbal ao mesmo tempo vertiginoso e 

fragmentário” (CALVÃO, 2013, p. 62). 

 Na composição de tal tecido verbal, diferentes estratégias foram/são empregadas. 

Explicação dos pássaros, de 1981, que é comumente considerado o primeiro passo ficcional 

para além da autobiografia antuniana, traz falas embutidas em parágrafos, diferenciadas apenas 

pelo uso da letra maiúscula: “escrevia-lhes a tensão num papel e obrigava-os a aceitá-lo, Tome 

guarde isto da próxima ocasião que for à consulta não se esqueça de mostrar pode dizer que fui 

eu que lha tirei” (p. 128), “ouvindo o vento na flauta dos pinheiros, cheirando os limos podres 

e os caniços decompostos, já sem sangue, da margem, e nisto Acho melhor acabarmos, Vou 

voltar para os meus velhos, Podes ficar com a casa, De tempos a tempos venho dar uma ajuda 

se quiseres” (p. 190); nota-se, especialmente no primeiro excerto, como o desrespeito à exigida 

presença gramatical do uso da vírgula na fala do pai de Rui S. (que, na estrita correção da norma 

culta, deveria assim estar grafada: [Tome, guarde isto,], [não se esqueça de mostrar, pode dizer 

que fui eu]) indicia um desapego que se tornará ainda mais acentuado em obras posteriores. 

Fado alexandrino, de 1983, romance que “inova em muitos outros aspectos, tornando-se 

mesmo precursor de procedimentos que são hoje reconhecidamente tidos como originais no seu 

modo de escrita” (SEIXO, 2002, p. 113), já dará, em alguns momentos pontuais da narrativa, 

um passo além, ao propor uma divisão inusitada de parágrafos em passagens como: “o sol 

oblíquo a iluminar os ramos, os bidões de lata para os desperdícios, os ossos, os restos de 

comida, tu a abrires-me as calças, a descer as cuecas, a meter-me / (assim não, espera) / em ti” 

(p. 366). Notamos que, além da divisão paragrafal diferenciada, o uso dos parênteses serve, em 

                                                           
1 ALVES, Clara Ferreira. Lobo Antunes e os sete pecados mortais. In: Expresso, 23 de novembro de 1985, p. 58. 
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diferentes momentos do livro em questão, como recurso para a inserção de outras vozes na 

tessitura textual, em um flerte com a polifonia, tão profundamente explorada em volumes 

posteriores. “Assim não, espera” diz Dália, a mulher de “inabalável, utópica fé num socialismo 

oriental, de uniforme de cetim” (p. 365), de quem o tenente-coronel se recorda com laivos de 

nostalgia; o trecho superpõe a narrativa em primeira pessoa do homem e o comentário feito pela 

mulher, quase que infiltrado nas dobras do primeiro discurso. Algo semelhante acontece na 

passagem abaixo, em que novamente a voz de uma personagem se insinua por entre a fala do 

narrador (nesta passagem, de terceira pessoa): 

 

O pintor voltou-se de lado na cama para lhe beijar o pescoço (Três notas 

é quase o preço daquele vestido que tu devoras sempre, na montra ao 

pé da escola) as molas do colchão, igualmente decrépitas, rangeram 

desabridamente os seus metais, o candeeiro do teto aclarava-lhe as 

madeixas ruivas (Deixo-o fazer a coisa, deixo-o entreter-se um 

bocadinho e vou-me embora), o chofer ajeitou-se no assento, apontou 

com o polegar gigantesco (faltavam-lhe dois dedos nessa mão) a porta 

do hospital (p. 137) 

 

 A inserção de mais vozes no jogo polifônico, bem como a preferência pela 

fragmentação, será acentuada nas obras vindouras. A ordem natural das coisas, de 1992, 

apresenta vozes tão díspares quanto variadas, e a conexão entre elas se vai revelando à medida 

que a leitura avança: aquele que dorme com Iolanda, cujo nome não é revelado, e que se dedica 

a um diálogo unilateral com sua companheira adormecida; Domingos, pai de Iolanda, que 

trabalhava nas minas em Moçambique e “voava a trezentos metros de profundidade, com uma 

lanterna na testa, nos túneis da mina de Joanesburgo, no meio dos pretos” (p. 79); Fernando, 

cujo irmão Jorge foi preso por conspirar contra o governo décadas atrás, e que se dedica a 

recordar acontecimentos envolvendo a figura do seu parente; entre outras personagens. A 

linguagem adotada, por sua vez, flerta com a fragmentação em diferentes passagens, como 

quando Artur relata um encontro em família: “e o meu tio, a olhar a tigela do bitoque / - Não 
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vejo gafanhotos neste prato / e o empregado / - Perdão? / e a minha mãe, a afagar o broche de 

coral, / - O senhor não tem uma lista dos telefones por aí? / e o meu pai / Toma as pastilhas, 

Artur / e tu, fechando o livro” (p. 224). 

Em alguns romances, tais como O manual dos inquisidores e O esplendor de Portugal, 

ocorre o uso pontual da grafia em itálico, ora marcando uma determinada frase que funciona 

como um marco simbólico de determinado acontecimento na vida do narrador, ora assinalando 

uma rememoração do passado que se quer destacada por um motivo ou outro, normalmente por 

razões sentimentais. No Manual, temos a frase dita pela sogra a João, enquanto Sofia, a noiva, 

está “a untar-se de cremes no meio das primas, das cunhadas, dos namorados das cunhadas e 

das primas, mais altos do que eu, mais fortes do que eu, mais bonitos do que eu, mais ricos do 

que eu / (- O menino tem dinheiro para manter a Sofia ao nível a que ela está habituada?)” (p. 

49). A frase mencionada pela sogra, já destacada por intermédio da grafia diferenciada e pela 

inserção entre parênteses, ganha ainda maior vulto quando contraposta ao discurso 

imediatamente anterior de João, que, ao comparar a si próprio com os namorados das primas e 

cunhadas de sua noiva, vê-se como inferior tanto na aparência quanto na riqueza. Funciona, 

portanto, quase como a comprovação – e a justificativa – do divórcio posterior. Em outras 

passagens, o itálico surgirá para marcar uma recordação que surge dentro de outra, como no 

trecho abaixo, em que a cozinheira da Quinta da Palmela interrompe o fluxo de suas memórias 

para resgatar uma lembrança ainda mais antiga (e constrangedora para a personagem). Desejosa 

de obter um certo par de brincos, a mulher submete-se a vender seu corpo em troca do valor 

necessário; no entanto, após o ato, ela é ludibriada pelo pagador. Os parênteses são novamente 

usados, salientando o desvio no seguimento narrativo: 

 

a dona Titina que pode dizer o que quiser que não me rala por não ser 

verdade, e eu a vestir-me e uma vertigem, eu a procurar os sapatos 

amparada à cômoda e o quadro da santinha a andar em círculo como os 

carrinhos de choque nos domingos de feira 
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(o que eu mais desejava no mundo era comprar uns brincos de ouro 

minhoto ao ourives e não tinha dinheiro, o negociante de leitões 

prometeu-me uma nota e não pagou, prometeu 

- Se fores comigo pago-te uma nota 

e eu a limpar a terra da saia 

- Que é da nota malvado? 

eu tão envergonhada a limpar a terra da saia e ele a dar-me com a 

varinha 

- Qual nota? 

E foi a única vez, juro pela memória da minha mãe que foi a única vez) 

(p. 115) 

 

 Embora obras mais recentes tenham abandonado o uso do itálico como estratégia 

diferencial, a fragmentação do discurso permanece como uma constante, com as suas divisões 

paragrafais inusitadas, bem como são mantidas as sentenças que funcionam como estigmas da 

vivência de cada personagem. Ambos os elementos aparecem na passagem a seguir, extraída 

de Boa tarde às coisas aqui em baixo, de 2003: “o rio entre escarpas acima de Marimbanguengo 

e da pista de aviação na qual não aterrava ninguém que separava Angola do Congo / de 

Marimbanguengo lembro-me porque o meu tio / - Levanta-te / sem se preocupar comigo, sem 

me olhar / - Levanta-te” (p. 115). Ontem não te vi em Babilónia, de 2006, apresenta 

constantemente a sobreposição espaço-temporal, propiciada pela memória, que é tão presente 

nos romances antunianos, ao mesmo tempo que indicia uma tendência cada vez mais acentuada 

nos textos do autor: a busca por vozes que, seja devido às suas crises de insônia, como no livro 

em questão, seja devido a transtornos como o autismo, como ocorre em O arquipélago da 

insônia, ou seja ainda devido à interferência de medicamentos e ao pré e pós operatório que 

acometem o protagonista de Sôbolos rios que vão, falam de um lugar incerto, tendo cada vez 

menos controle sobre os seus discursos – e a linguagem de cada um desses livros, a acompanhar 

a condição de suas vozes enunciadoras, chega cada vez mais próxima da total vertigem; a quase 

ausência total da pontuação intensifica essa sensação, contribuindo, em verdade, para ela. Em 

Babilónia, diz Alice: “aprenderei a comunicar com as azinheiras e darei notícias da terra porém 

a que pessoas se estarei sozinha de chapelinho de pena quebrada e mesmo que o meu marido 
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vivo nenhuma alma a escutar-me, as coisas à minha volta a fingirem-se de mortas” (p. 127). A 

concomitante presença da síntese, do enxugamento, nas obras recentes, parece levar tudo ao 

extremo delírio. Efetivamente, como já o dissemos anteriormente, em citação de Arnaut, Lobo 

Antunes tem perseguido o silêncio. Não é meia-noite quem quer, romance de 2012 que narra o 

fim de semana de uma mulher de cinquenta e dois anos, que flerta com a morte sob o estigma 

do suicídio do irmão mais velho, terminará com um capítulo de apenas três palavras, que são, 

também, o balbucio constante do irmão surdo: “A tia atou” (p. 455). 

 É desse discurso autoral, fragmentado, delirante, mas profundamente consciencioso, que 

desejamos aqui falar. Ao ligarmos a dicção de António Lobo Antunes àquilo que se 

convencionou chamar de discurso engenhoso, estaremos tratando essencialmente da 

constituição do texto: das volutas elaboradas pela linguagem, das frases que vêm e vão na 

superfície do romance, da preocupação com a palavra, do encadeamento que não pretende se 

deter a uma ordem lógica, uma vez que, como foi dito por Padre António Vieira, maior nome 

da literatura barroca em língua portuguesa, o discurso do tempo é “muito mais seguro que o da 

razão”2. Pretendemos, em suma, investigar as estratégias do engenho textual nas obras por nós 

selecionadas, tão permeadas pela extremosidade3: seja ela exagero ou retenção. 

 

2.1 O discurso engenhoso em sua concepção 

 

 Quando usamos, aqui, a terminologia “discurso engenhoso”, nos referimos diretamente 

ao trabalho teórico de António José Saraiva, dedicado ao estudo dos Sermões do Padre António 

Vieira. Sua obra a respeito constitui a fonte de nosso principal referencial teórico neste capítulo, 

                                                           
2 Lido em SARAIVA, António José. O discurso engenhoso: estudos sobre Vieira e outros autores barrocos. São 
Paulo: Perspectiva, 1980, p. 8. 
3 O termo é empregado por José António Maravall em seu livro A cultura do barroco: análise de uma estrutura 
histórica. Trad. Silvana Garcia. São Paulo: Edusp, 1997. 
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muito embora desejemos também pontuar nossa fala com reflexões feitas por outros estudiosos 

acerca da fortuna artística deste que é “uma figura representativa de certas formas superiores 

da nossa mentalidade seiscentista” (SARAIVA; LOPES, 1950, p. 469). 

 Ao pensamos na oratória de Vieira, normalmente aludimos à presença do cultismo, à 

preocupação com o significante, à retórica que buscava cativar a audiência, às metáforas 

surgidas em análises de diferentes textos bíblicos, tais como a Parábola do semeador. Com 

efeito, o autor barroco, conforme nos aponta Saraiva, “consegue dizer tudo o que quer sem 

desconsiderar a palavra, sem forçá-la ou desprezá-la, mas pelo contrário, conhecendo-a 

perfeitamente, manejando com delicadeza toda sua engrenagem, despertando todo o seu corpo, 

liberando-lhe toda a energia”. E, logo adiante: “Vieira dá sempre a impressão de não puxar a 

palavra, mas de segui-la” (1980, p. 29). Para Ferreira, “Na variedade das locuções, na 

exuberância do vocabulário, na harmonia das frases, na disposição habilíssima do ritmo e das 

figuras a oratória atingiu um alto grau de perfeição no século XXII” (S.d., p. 521). Nas próximas 

páginas, queremos lê-lo não só pela riqueza de suas produções literárias, mas como um dos 

grandes representantes de uma episteme que, fomentada por um período de crise, proporcionou 

a feitura de certas estratégias do engenho textual que podem igualmente ser encontradas na 

ficção contemporânea de António Lobo Antunes, também produzida sob a égide de um 

momento de crise, ainda que motivada por distintas razões. Torna-se, portanto, o romancista 

português um herdeiro de tal modo de dizer que, em oposição ao discurso clássico, versa pela 

“expressão possível duma visão do mundo que apenas nada tinha a ver com a sobriedade, o 

equilíbrio e a transparência do homem renascentista” (VASCONCELOS, 1989, p. 15). Citando 

mais uma vez Saraiva, podemos afirmar, em síntese, que “o essencial do barroco, no que se 

refere à literatura, reside justamente no ‘discurso engenhoso’” (1980, p. 8). 

 

2.1.1 Uma descrição do discurso engenhoso 
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 Em 1672, na igreja de São António dos Portugueses, em Roma, Padre António Vieira 

profere o famoso Sermão da quarta-feira de cinzas, demarcando o início da Quaresma e 

convocando os fiéis a pensarem sobre a miséria da própria condição humana, o que se delineia 

já a partir da frase latina escolhida para epígrafe: Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem 

reverentis4 – frase igualmente escolhida como ponto de partida para o desenrolar de todo o 

discurso, conforme veremos abaixo. O texto, dividido em nove partes, principia com uma 

reflexão motivada pela análise da palavra “pó”, repetida inúmeras vezes, em um processo que 

se poderia definir como “anatomia da palavra”: o lançamento de múltiplos significados, o ir e 

voltear do signo, o jogo efetuado a partir da oposição entre o pó que seremos no pós-morte e o 

pó que porventura nos constitui desde agora, tudo isso contribui para a metamorfose do próprio 

termo, de maneira que “O que fica no lugar da palavra é um ser, se assim se pode dizer, mutável 

e imprevisível, sempre se metamorfoseando, se desestruturando e se reestruturando” 

(SARAIVA, 1980, p. 14): 

 

Duas coisas prega hoje a Igreja a todos os mortais, ambas grandes, 

ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Mas uma de tal maneira 

certa e evidente, que não é necessário entendimento para crer; outra de 

tal maneira certa e dificultosa, que nenhum entendimento basta para a 

alcançar. Uma é presente, outra futura, mas a futura vêem-na os olhos, 

a presente não a alcança o entendimento. E que duas coisas enigmáticas 

são estas? Pulvis es, et in pulverem reverteris: Sois pó, e em pó vos 

haveis de converter. Sois pó, é a presente; em pó vos haveis de 

converter, é a futura. O pó futuro, o pó em que nos havemos de 

converter, veem-no os olhos; o pó presente, o pó que somos, nem os 

olhos o vêem, nem o entendimento o alcança. Que me diga a Igreja que 

hei de ser pó: In pulverem reverteris, não é necessário fé nem 

entendimento para o crer. Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, 

o estão vendo os olhos. Que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas 

pedras? As letras dizem pó, as pedras cobrem pó, e tudo o que ali há é 

o nada que havemos de ser: tudo pó. (...) Mas que me diga e me pregue 

hoje a mesma Igreja, regra da fé e da verdade, que não só hei de ser pó 

de futuro, senão que já sou pó de presente: Pulvis es? Como o pode 

                                                           
4 “Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te hás de converter”. 
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alcançar o entendimento, se os olhos estão vendo o contrário? É 

possível que estes olhos que veem, estes ouvidos que ouvem, esta língua 

que fala, estas mãos e estes braços que se movem, estes pés que andam 

e pisam, tudo isto, já hoje é pó: Pulvis es? Argumento à Igreja com a 

mesma Igreja: Memento homo. A Igreja diz-me, e supõe que sou 

homem: logo não sou pó. O homem é uma substância vivente, sensitiva, 

racional. O pó vive? Não. Pois como é pó o vivente? O pó sente? Não. 

Pois como é pó o sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como 

é pó o racional? Enfim, se me concedem que sou homem: Memento 

homo, como me pregam que sou pó: Quia pulvis es? (p. 55 – 56) 

 

 Neste breve excerto, com o qual o referido Sermão é introduzido, podemos ver a 

habilidade de Vieira sendo manifestada na maneira como ele constrói a argumentação, até por 

fim resultar na aparente contradição que a Igreja lhe apresenta. Duas são, conforme diz o 

pregador, as verdades ofertadas pela religião. Uma é presente, outra é futura; uma é exata, outra 

é incerta; uma se vê com tamanha clareza que basta mirar para a enxergar, outra é, em verdade, 

tão obscura que nem todo o conhecimento bastaria para a alcançar. Opõem-se dois conceitos, 

em “dupla focalização, especular-negativa” (SARDUY, 1989, p. 64), estrutura característica de 

um movimento artístico que se queria, desde o princípio, dual, regido que foi por uma 

cosmologia que prezava pela elipse e, consequentemente, pelo descentramento: “o mundo com 

apenas dois andares, andares separados pela dobra que repercute dos dois lados segundo um 

regime diferente, é a contribuição barroca por excelência” (DELEUZE, 2005, p. 57). Se, na 

pintura, isso se manifesta no jogo do chiaroescuro, na sutil diferença entre mostrar e dar a ver, 

na oposição flagrante entre dois planos, presente em quadros como O enterro do conde de 

Orgaz, de El Greco, ou no foco diferenciado dado a uma figura secundária em telas como A 

ronda da noite, de Rembrandt, rompendo o direcionamento centralizador do olhar, em 

literatura, vemos que “ler um discurso elíptico, portanto, é extrair-lhe os significados, desvelar, 

lançar luz. Achar, enfim, aquela recém-nascida figura que se esconde na voluta que se expõe 

na fachada” (SANT’ANNA, 2000, p. 23). É de maneira elíptica que Vieira irá conduzir sua 

pregação, opondo os sintagmas pulvis es e in pulverim reverteris. Que o homem há de ser pó é 



38 
 

perfeitamente alcançável pela mente humana: basta uma contemplação dos corpos nos 

cemitérios, da matéria que infalivelmente apodrece. Que o homem seja pó enquanto ser vivente 

não é algo que se possa compreender: como o pó poderia ver, sentir, deter consciência? E mais: 

se a igreja apela ao homem para que guarde a verdade sobre sua condição (Memento moro), 

como poderia este indivíduo, a um só tempo, ser homem e ser pó? A aparente contradição é o 

mote por sobre o qual todo o sermão irá versar. 

Interessa-nos, aqui, observar como o trecho em questão, além de exemplarmente 

simbolizar aquilo que Arnold Hauser caracterizou como “iminente descalabro” – um estado de 

espírito motivado por uma série de acontecimentos decorridos de tal maneira que “nem mesmo 

a ficção de um estado de coisas bem-equilibrado e estável podia continuar a ser mantida” (1998, 

p. 369), e que contribuiu para engendrar alguns dos temas particularmente caros ao barroco, 

como a noção de mundo às avessas, sobre a qual falaremos mais adiante –, demonstra, na sua 

tessitura, na maneira como o ritmo do pensamento é conduzido, uma certa forma de dizer que 

é bastante característica dos textos de Vieira, e que se coaduna com um modelo de discurso 

naturalmente oposto à objetividade e à rigidez de um discurso racional. O encadeamento de 

ideias é feito de maneira que “o orador lança um tema e a seguir começa a reconsiderá-lo sob 

vários pontos de vista, a persegui-lo em várias tonalidades e a vê-lo de perspectivas várias, 

caleidoscopicamente” (SANT’ANNA, 2000, p. 155): se, por um lado, as palavras contribuem 

para a ordenação do discurso, por outro, “são apenas coisas no sentido em que as coisas são 

manejáveis, divisíveis, utilizáveis. Acompanhando-as e retalhando-as, o autor engenhoso 

consegue libertar-se da rigidez da lógica e do bom senso cartesiano” (SARAIVA, 1980, p. 31). 

A repetição do termo pó, bem como das construções latinas pulvis es, in pulverim reverteris e, 

mais ao final do trecho, memento moro, funcionam, nesse ínterim, como “a variação organizada, 

o policentrismo e a irregularidade regulada, o ritmo insensato” (CALABRESE, 1988, p. 57), 

demonstrando a “vocação elipsoide do barroco” (SANT’ANNA, 2000, p. 48). 
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O discurso de Vieira é, portanto, elíptico, espiralado: servindo à exposição de uma ideia, 

pretendendo o convencimento do público por meio de uma conexão existente entre as diferentes 

perspectivas apresentadas, ele se constitui como “o produto de poderoso temperamento 

artístico, tanto quanto a expressão do saber de alguém muito atento ao sentido e ao valor das 

palavras” (SARAIVA, 1980, p. 9). É este gênero de discurso, que “se ordena em função de uma 

‘agudeza’, que ele prepara e serve” (Idem, p. 8), que será classificado como discurso engenhoso: 

geometricamente organizado, mas não exatamente lógico; repleto de ornamentos retóricos; 

muitas vezes polifônico e complexo; oposto ao discurso clássico; “método de demonstração e 

de comunicação da verdade” (Idem, p. 123). Vejamos outro trecho do Sermão da quarta-feira 

de cinzas, no qual Vieira faz referência à passagem bíblica em que Jacó, ainda antes de ter seu 

nome transmutado para Israel, vê em um sonho a imagem de uma escada ascendente, pela qual 

anjos continuamente transitam: 

 

Dormindo Jacó sobre uma pedra, viu aquela escada que chegava da 

terra até o céu, e acordou atônito gritando: Terribilis est locus iste! Oh! 

que terrível lugar é este (Gên. 18,17)! E por que é terrível, Jacó? Non 

est híc aliud nisi domus Dei et porta caeli: Porque isto não é outra coisa 

senão a porta do céu. – Pois a porta do céu a porta da bem-aventurança 

é terrível? Sim. Porque é uma porta que se pode abrir e que se pode 

fechar. E aquela porta, que se abriu para as cinco virgens prudentes, e 

que se fechou para as cinco néscias: Et clousa est janua (Mt. 25,10). E 

se esta porta é terrível para quem olha só para cima, quão terrível será 

para quem olhar para cima e mais para baixo? Se é terrível para quem 

olha só para o céu, quanto mais terrível será para quem olhar para o céu 

e para o inferno juntamente? Este é o mistério de toda a escada, em que 

Jacó não reparou inteiramente, como quem estava dormindo. Bem viu 

Jacó que pela escada subiam e desciam anjos, mas não reparou que 

aquela escada tinha mais degraus para descer que para subir: para subir 

era escada da terra até o céu, para descer era escada do céu até o inferno; 

para subir era escada por onde subiram anjos a ser bemaventurados, 

para descer era escada por onde desceram anjos a ser demônios. 

Terrível escada para quem não sobe, porque perde o céu e a vista de 

Deus, e mais terrível para quem desce, porque não só perdeu o céu e a 

vista de Deus, mas vai arder no inferno eternamente. Esta é a visão mais 

que terrível que todos havemos de ver; este o lugar mais que terrível 

por onde todos havemos de passar, e por onde já passaram todos os que 

ali jazem. Jacó jazia sobre a pedra; ali a pedra jaz sobre Jacó, ou Jacó 
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debaixo da pedra. Já dormiram o seu sono: Dormierunt somnum suum 

(SI. 75, 6); já viram aquela visão; já subiram ou desceram pela escada. 

Se estão no céu ou no inferno, Deus o sabe; mas tudo se averiguou 

naquele momento. (p. 72) 

 

 Novamente, a apresentação de uma ideia clara – aqui, a referência à porta / escada que 

permitirá acesso ora ao céu, ora ao inferno, conforme o comportamento terreno dos viventes – 

é feita por intermédio da apresentação elíptica, que superpõe frases, que repete determinados 

termos, que insinua certos sentidos; é quase como se a palavra ondeasse por sobre a superfície 

do papel, em elipse textual, assim como, em arquitetura, a voluta se impôs, deixando a 

superfície “cada vez mais próxima da escultura” (SANT’ANNA, 2000, p. 30). Jogos de 

palavras quase aliterantes presentes em trechos como “para subir era escada da terra até o céu, 

para descer era escada do céu até o inferno; para subir era escada por onde subiram anjos a ser 

bemaventurados, para descer era escada por onde desceram anjos a ser demônios”, ou ainda a 

sugestão de inversões em frases como “Jacó jazia sobre a pedra; ali a pedra jaz sobre Jacó, ou 

Jacó debaixo da pedra” convocam para a sedução literária, e não apenas para a pregação 

religiosa pura e simples. Mediante os artifícios do discurso engenhoso, o padre “liberta a palavra 

da disciplina lógica e torna-a disponível para a pura criação literária. (...) Foi o que fizeram 

numerosos pregadores, procurando seduzir um público que ia ao sermão como a um 

espetáculo.” (SARAIVA, 1980, p. 123). Sobre a composição do jogo retórico em Vieira, feita 

de maneira que o modo de dizer ganhasse vulto equiparado à mensagem a ser dita, Affonso 

Ávila nos diz que: 

 

Enquanto em pregadores menores, contemporâneos ou discípulos seus, 

o discurso tende com frequência à flacidez da frase e ao esbatimento 

caótico das figuras de ornamento, sacrificando em consequência a 

exposição e o desenvolvimento da ideia-tema, em Vieira o 

procedimento discursivo está sempre exemplarmente ajustado à 

proposição dialética. Daí a suposta organização clássica do seu sermão, 

mas que a um exame mais detido restará tão-somente aparente, pois 

logo surpreenderemos nele o arcabouço de travamento retórico, a 
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artificiosa concatenação de elementos, uma homologia enfim de franca 

propensão lúdica, embora superiormente submetida à vontade de 

expressão do artista-escritor. Dir-se-ia que, dentro de uma igual 

orientação estilística e comum obediência ao gosto da época, Vieira 

esteve, tanto quanto quaisquer de seus êmulos ou epígonos, empenhado 

na mesma partida literária, no mesmo desafio de fazer da linguagem 

não só o conduto de uma determinada mensagem, como também a 

própria mensagem / forma da ludicidade inerente à sensibilidade 

barroca. Apenas, na medida em que os outros jogavam a sua partida ao 

azar, ao acaso das virtualidades linguísticas, o autor da Sexagésima 

dava ordem e sentido a essas virtualidades, tornando o seu jogo uma 

partida da razão. (2012, p. 102 – 103) 

 

 Desejamos destacar, também, outro item abordado por Ávila em sua análise dos textos 

do padre português: a organização macro dos sermões. Com efeito, ao definir aquilo que seria 

o discurso engenhoso, António José Saraiva não se prende apenas à análise do micro, da 

postulação apenas da palavra ou frase. Conquanto também se possa observar as características 

do engenho textual nessas unidades menores, não se pode esquecer que “A engenhosidade não 

se limita à construção de simples detti para rematar uma frase: ela se ocupa dos conjuntos, dos 

arcabouços” (1980, p. 137). É certo que podemos enxergar a dicção barroca em excertos dos 

Sermões, porém, também não se deve esquecer da consideração do texto como um todo, pois, 

em sua organização e estruturação, a literatura barroca também se revela enquanto diferenciada: 

é o discurso “um tecido de agudezas, sucedam-se elas em cascata, ou se ordenem numa 

concepção geométrica de conjunto” (Idem, p. 138). Na obra barroca, as palavras (assim como 

as notas musicais na partitura) “descrevem curvas, volutas, arabescos, mas estão presas à 

geometrização da composição” (SANT’ANNA, 2000, p. 141). Existe, em verdade, uma suposta 

contradição entre a rígida estrutura formal e as inúmeras e variadas volutas da composição – 

textual ou musical – em si, formando muitas vezes uma estrutura labiríntica. Nesse aspecto, o 

discurso engenhoso guarda inúmeras proximidades com a musicalidade do período barroco, 

dividindo com esta características como a polifonia e “permitindo que se fale, por exemplo, de 

fuga e contraponto num texto literário” (Idem, p. 154).  Trata-se de um terreno profícuo para o 
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estabelecimento de relações interartes; a esse ponto, porém, retornaremos no próximo capítulo 

da tese, quando abordaremos as conexões possíveis entre música e literatura barrocas, bem 

como seus ecos na ficção de António Lobo Antunes. 

 

2.1.2 Uma arte da extremosidade 

 

 Ao nos falar dos elementos que caracterizam a arte barroca, José Antonio Maravall 

conclama os adjetivos “irracional, irreal, fantástico, complicado, obscuro, gesticulante, 

desmedido, exuberante, frenético, transitivo, cambiante”, em oposição aos de “lógico, medido, 

real, claro, sereno, repousado etc., que denotariam uma postura clássica” (1997, p. 329). Não 

por acaso, essa vertente considerada exuberante foi, em grande escala, responsável por uma 

visão kitsch do barroco que perdurou por séculos, e que está contida na própria “palavra que 

serve de título na sua escrevência” (SARDUY, 1988, p. 28): da pedra irregular e disforme se 

dizia que era barroca. Por outro lado, como naturalmente se poderia deduzir, “as linguagens 

plásticas de uma época adquirem um estilo comum: arquitetura, escultura e pintura têm o 

mesmo denominador óptico” (WOLFFLIN, 2005, p. 16): pretendemos estender o raciocínio de 

Wolfflin, crendo que não só as artes que partem do pictórico, mas todas as manifestações 

artísticas de tal período, estando, evidentemente, a literatura entre elas, comungam de um certo 

modo de dizer que se alinha à episteme de sua época: “o círculo de Galileu e a elipse de Kepler” 

(SARDUY, 1988, p. 22). 

 O termo barroco, portanto – que em sua gênese remetia a Broatki, cidade indiana onde 

os portugueses iniciaram um comércio de pérolas irregulares, mais baratas do que as 

perfeitamente simétricas –, “já não se referia mais à pérola ou à cidade de onde ela provinha, 

mas passou a definir um estilo artístico considerado imperfeito, retorcido, com irregularidades. 

Um estilo que parecia feio à primeira vista, exagerado, exorbitante e obscuro” (SANT’ANNA, 



43 
 

2000, p. 85). O apreço pelo exagerado foi muitas vezes identificado como a índole barroca por 

excelência, quando, na verdade, de acordo com Maravall, a palavra que poderia perfeitamente 

sintetizar a arte barroca é outra: a extremosidade. Ela pressupõe ora a inclinação ao exagero, 

ora a inclinação à síntese, mas sempre tendo vistas ao receptor da obra: “busca-se cultivar o 

extremado, para impressionar com maior força e mais livremente um público” (1997, p. 336). 

Este jogo que se estabelece a todo tempo com o espectador está presente, por exemplo, em 

quadros como a Conversão de São Paulo, de Caravaggio, em que a luz que incide do alto 

convoca o indivíduo a “colocar-se como espectador, no lugar do cavaleiro derrubado que está 

no chão, sem saber como foi parar ali, entre rédeas e arreios espalhados no solo, vendo em cima 

a massa enorme do cavalo malhado” (LONGUI, 2012, p. 97); está em determinadas peças de 

Shakespeare, notadamente às correspondentes à segunda dezena de sua carreira, nas quais tem-

se “um procedimento através do qual se pretende que o inacabado leve à suspensão, à 

intervenção ativa do público, ao contágio e à ação psicológica sobre este, impulsionando-o em 

direção a certos objetivos para os quais se pretende dirigi-lo” (MARAVALL, 1997, p. 344). Se, 

durante o Renascimento, “graças à precisão matemática, era claro o lugar do sujeito na cena, 

no Barroco isso torna-se mais complexo (...); no Barroco, o olhar descentrou-se, a perspectiva 

é giratória e pode causar tonteira na alma” (SANT’ANNA, 2000, p. 45 – 46). Essa relação 

inexata entre obra e receptor, bastante característica do barroco, é colocada por Arnold Hauser 

da seguinte forma: 

 

Numa composição “clássica”, fechada, o que é representado é um 

fenômeno completo, autossuficiente, cujos elementos estão todos 

interligados e interdependentes; nada parece ser supérfluo ou faltar 

nesse todo coerente, ao passo que as composições a-tectônicas da arte 

barroca dão sempre a impressão de ser mais ou menos incompletas e 

desconexas; parecem apontar para além delas próprias, ser capazes de 

continuação. Tudo o que nelas é sólido e estável começa a vacilar; a 

estabilidade expressa pelas horizontais e verticais, a ideia de equilíbrio 

e simetria, os princípios de enchimento da superfície e de ajustamento 

da pintura à linha da moldura são depreciados; um lado da composição 
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é sempre mais enfatizado do que o outro; ao observador é repetidas 

vezes mostrado o aparente acidental, improvisado e efêmero, em vez 

dos aspectos “puros” da face e do perfil. (1998, p. 446 – 447) 

 

 Quanto à pintura e suas representações do descentramento, consequentes do abandono 

do ponto de fuga renascentista, dela falaremos com mais vagar no quarto capítulo da presente 

tese. Pensando agora em termos de literatura, mais precisamente na égide do discurso 

engenhoso que Vieira empreendia, como identificar essa composição imprecisa, fugidia, 

distante do trivial? A resposta provavelmente está no “xadrez de palavras” (CHIAMPI, 1998, 

p. 146) construído pelo pregador, o que permitia “um trato bastante flexível e versátil da língua” 

(ÁVILA, 2012, p. 119). Muitas vezes, esse trato com a palavra partia de uma análise da mesma, 

como ocorre no outrora citado Sermão da quarta-feira de cinzas, em que o termo pó (pulvis) é 

dissecado conforme as necessidades do raciocínio por ora encadeado; a palavra é duplamente 

considerada quanto a seu significante e quanto a seu significado: no campo do significante, a 

sua repetição incisiva permite que se trabalhe o vocábulo como matéria, posto que “as 

propriedades materiais da palavra têm, portanto, um sentido (...), trata-se das propriedades 

espaciais do corpo fônico ou gráfico considerado em si mesmo” (SARAIVA, 1980, p. 12); no 

campo do significado, vê-se a constante relativização do conceito de pó, seja por meio da 

oposição (pó presente X pó futuro), em que “as frases são construídas de modo a pôr em 

evidência os dois membros destes pares, colocando-os, às vezes, até mesmo em oposição 

simétrica” (Idem, p. 120): seja por meio da aplicação de uma mesma palavra a diferentes 

contextos – o pó que cobre os objetos e lápides; o pó que constitui o homem, o qual veio do 

barro; o pó no qual se transforma toda criatura após a morte, por intermédio da decomposição 

–, seja ainda pelo questionamento inerente ao jogo de palavras: como ser pó presente, se não 

nos vemos enquanto essa substância? Não nos esquecemos também, por outro lado, daquilo 

que Maravall, em citação há pouco feita, menciona como a ação psicológica do texto sobre o 

leitor / receptor: sendo um líder religioso e produzindo no bojo de um movimento aliado ao 
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impulso histórico da Contrarreforma, é natural que os Sermões do Padre António Vieira 

estivessem repletos de uma certa “utopia evangelizadora” (CHIAMPI, 1998, p. 150), ao mesmo 

tempo em que pretendiam “não somente o ensino dos deveres às ovelhas, mas sobretudo esse 

elemento próprio de todo discurso argumentativo: pôr em ação ‘um conjunto de técnicas 

discursivas para provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentaram ao 

seu assentimento’” (Idem, p. 146 – 147). A manipulação da palavra, feita pelo autor, é assim 

apresentada por António José Saraiva: 

 

(...) a personalidade das palavras esvai-se. O autor separa o significante 

do significado e aproxima estes fragmentos de outras palavras ou de 

outros fragmentos de palavra. Chega a parcelar o corpo da palavra em 

partes que se tornam, cada qual, uma palavra independente. Os 

elementos desmembrados do signo se combinam de acordo com uma 

regra que parece arbitrária. (...) Na verdade, para o autor engenhoso, as 

palavras são apenas coisas no sentido em que as coisas são manejáveis, 

divisíveis, utilizáveis. 

Acompanhando-as e retalhando-as, o autor engenhoso consegue 

libertar-se da rigidez da lógica e do bom senso cartesiano. Enquanto 

este último se apoia em signos – a clareza é apenas uma 

correspondência biunívoca bem estabelecida entre um significante e um 

significado – o espírito engenhoso, pelo contrário, precisa de libertar-

se dos signos. 

No entanto, só pode fazê-lo utilizando as palavras. (1980, p. 31) 

 

 A relação paradoxal que se estabelece entre o autor barroco e o seu trato com as palavras 

é tal que, desejando libertar-se de certa inclinação paradigmática e cartesiana na tessitura do 

discurso, precisa fazê-lo lidando com a própria linguagem cujo uso anseia por transgredir. Disso 

resultam construções marcadas pelo “encadeamento sintagmático de frases e epífrases, sob uma 

forma analítica de raciocínio de típica feição conceptista” (ÁVILA, 2012, p. 106). Conforme 

António José Saraiva, nos aponta, “analisando, portanto, a forma da palavra, 

independentemente do conceito, Vieira chega a novos conceitos; como também, analisando o 

conceito da palavra independentemente da forma, chega a novas formas” (1980, p. 119). Ambas 

as características podem ser observadas no trecho a seguir, extraído do Sermão da sexagésima 
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– que é, para Irlemar Chiampi, “Peça crucial da trajetória política e literária de Vieira”, bem 

como a fonte de “nosso melhor conhecimento daquela confluência de línguas e culturas, 

propiciada pelo encontro de dois mundos”, a saber: o dos jesuítas e o dos índios a serem salvos 

(1998, p. 139) –, no qual temos a “sucessão de verbos que redizem e reafirmam o sentido, 

substantivos que acrescentam e diversificam o significado e adjetivos e imagens que colorem e 

metamorfoseiam a dispersão textual e que vão ondeando sobre a página, espraiando e 

superpondo sentidos” (SANT’ANNA, 2000, p. 158). A partir da parábola do semeador, narrada 

no evangelho de Mateus, a palavra criatura é amplamente trabalhada, de maneira que seu 

próprio significado é questionado e relativizado: há, pois, quatro tipos de criaturas: deve-se 

pregar a todas elas, inclusive a vegetais e pedras? Se, como bem sugere o bom senso, a pregação 

deve ser direcionada aos homens, como se explica que o Ide de Cristo seja praedicate omni 

creaturae? O próprio pregador explica: há homens-brutos, há homens-troncos, há homens-

pedras, “chegando esse estratagema de falsa adjetivação à sua formulação mais aguda quando 

a própria palavra é que se qualifica a si mesma pela repetição: HOMENS HOMENS” (ÁVILA, 

2012, p. 107): 

 

Todas as criaturas, quantas há no mundo, se reduzem a quatro gêneros: 

criaturas racionais, como os homens; criaturas sensitivas, como os 

animais; criaturas vegetativas, como as plantas; criaturas insensíveis, 

como as pedras, e não há mais. Faltou alguma destas que se não armasse 

contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas 

pedras; a vegetativa, nos espinhos; a sensitiva, nas aves; a racional, nos 

homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar razão, 

ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-

no, as aves comeram-no, e os homens? Pisaram-no: Concuícatum est 

ab hominibus, diz a glosa. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos 

pelo mundo, disse-lhes desta maneira: Euntes in mundum universum, 

praedicate omni creaturae: Ide, e pregai a toda a criatura (Mc. 16,15). 

Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas? As árvores não são 

criaturas? As pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar 

às pedras? Hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, 

diz S. Gregório, depois de Santo Agostinho; porque, como os apóstolos 

iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e 

incultas, haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies 
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de criaturas; haviam de achar homens-homens, haviam de achar 

homens-brutos, haviam de achar homens-troncos, haviam de achar 

homens-pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar a toda 

a criatura, que se armem contra eles todas as criaturas? Grande 

desgraça! (p. 25 – 26) 

 

 É certo que o discurso de Vieira “guarda fidelidade aos padrões barroquizantes de 

composição” (ÁVILA, 2012, p. 102). Essa escrita, marcada por jogos de repetição, pelo 

trabalho com o signo nos mais diferentes âmbitos, por jogos de imagens e analogias, por 

construções frásicas expressivas, por uma tendência a “amoldar a composição ou criação, às 

vezes de modo subliminar, às vezes de maneira ostensiva, a um propósito essencial de 

persuasão” (Idem, p. 111), por oposições geométricas na ordem dos discursos, pela combinação 

entre “rigor e arbitrariedade” (SARAIVA, 1980, p. 71), pelo trabalho diferenciado com a 

retórica, que se aproxima de elementos plásticos e musicais, pelo concepto, que “constituía a 

própria alma do discurso, em todas as espécies de trabalho” (Idem, p. 121), é que se aproxima 

da extremosidade de que nos fala Maravall. E essa aproximação se dá tanto no plano estilístico, 

considerando-se o engenho empregado na composição textual, quanto no teor conteudístico dos 

textos, que, em um discurso que por vezes ganha contornos didáticos, apresentam “uma 

concepção do homem como sujeito em perene e constitutiva luta com seus semelhantes” 

(MARAVALL, 1997, p. 261). 

 Ainda é preciso lembrar, no entanto, que a chamada extremosidade não se dedica apenas 

à exuberância e ao exagero; ela pode, em oposição, remeter ao extremo na simplicidade, o que, 

no barroco ibérico, encontra provavelmente o maior representante em Lorenzo Gracián, com 

seu hábito de elaborar aforismos. Embora não seja o Padre António Vieira um habitual seguidor 

dessa corrente, não se pode esquecer que, na proposição da literatura barroca, a qual aqui 

compreendemos a partir do código do discurso engenhoso, a perseguição ao silêncio é tão 

extremada quanto a fala em demasia: e são, ambas as práticas, reflexo do estado de espírito 

vivido então, suscitado pela crise, como não podemos, de forma alguma, perder de vista: esse 
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momento de turbulência “pertence à linhagem da terribilidade, da extremosidade; nesta direção 

caminharia (...) o sentimento de infelicidade – que não é forçosamente o de miséria – suscitado 

pelo estado crítico e instável da época do Barroco” (Idem, p. 336 – 337). Tal inclinação 

minimalista apareceria também em “toda a modesta arquitetura de tantas pequenas e graciosas 

igrejas madrilenhas e outras mais, cujo desenho fácil se repete em diversas cidades espanholas”, 

ou ainda, em pintura, em telas de Sánchez Cotán ou Francisco de Zurbarán, “sem contrações, 

sem acréscimos expressivos, sem mais do que algumas gotas de sangue nas feridas” (Idem, p. 

332). Existe uma inclinação barroca à extrema simplicidade, face normalmente oculta, 

contraposta à evidente opulência de um movimento que, como se sabe, preza a “disposição 

rítmica e, ainda mais, o agrupamento aparentemente casual” (WOLFFLIN, 2005, p. 42). 

Entretanto, o dizer com pouco também pertence à esfera barroquista: vamos, mais uma vez, a 

José Antonio Maravall: 

 

Tal é o caso desse modo de escrever por abreviatura que Gracián pratica 

habitualmente: referimo-nos a sua maneira de tomar um dito conhecido, 

uma frase lida em alguma parte, uma ideia, às vezes tão-somente uma 

metáfora (elementos de procedência bíblica ou clássica, na maior parte 

das vezes), e condensar seus termos a ponto de reduzir a expressão ao 

grau máximo de laconismo. Saavedra opta, às vezes, por modos de 

expressão que se aproximam aos da brevidade dos teoremas 

matemáticos, fazendo uso, com frequência, de imagens desse tipo. 

Aforismos, avisos, máximas, fórmulas condensadas, breves, rápidas, 

são um gênero literário bem ao gosto da época. (...) 

O autor barroco pode deixar-se levar pela exuberância ou pode ater-se 

a uma severa simplicidade. Tanto uma coisa quanto a outra podem 

servir a seus objetivos. Em geral, o emprego de uma ou outra para se 

configurar como barroca não requer mais do que uma condição: que em 

ambos os casos se produza a abundância ou a simplicidade de modo 

extremado. A extremosidade, esta sim, seria um recurso de ação 

psicológica sobre as pessoas, extremamente ligado aos pressupostos e 

fins do Barroco. (1997, p. 332 – 333) 

 

 Salientar essa duplicidade de métodos de fala, ambos diametralmente opostos, é 

fundamental para a análise que faremos, mais adiante, do discurso engenhoso na ficção de 
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António Lobo Antunes. Se, por um lado, o autor mostra, em seus romances, “a inquestionável 

capacidade de descrever e de gerar imagens em seu poderoso jorro verbal: descrever a partir de 

supostos referentes concretos, gerar a partir da própria imaginação” (CALVÃO, 2013, p. 68), 

também temos nas suas obras uma tendência cada vez maior ao silêncio, ou àquilo que Maria 

Alzira Seixo classifica como desmedida ponderada: “substituindo a riqueza quase 

excendentária da sua prosa anterior, essa forma de composição que procedia por jorros como 

que inexauríveis, (...) e que aqui se racionaliza e inequivocadamente se pensa, atentamente se 

pondera”. Para a estudiosa portuguesa, o escritor permanece “insistindo na desmedida (contos 

largos, derivações constantes, sobreposição de planos, prolongamentos da acção, 

desdobramentos da frase) mas tomando-se-lhe atentamente o peso, no que é justamente uma 

ponderada elaboração da escrita do romance” (2002, p. 201); e as duas características, tanto o 

jorro quanto a ponderação, estão profundamente ligadas à dicção barroca, constituindo, em 

verdade, as faces opostas de uma mesma moeda. Acerca desses aspectos, porém, falaremos em 

breve, ainda neste capítulo, ao tecermos a análise do corpus literário por nós selecionado. 

 

2.1.3 Ouvir os discursos “fora da razão” 

 

 Tendo falado sobre como o discurso engenhoso se constrói e é efetuado, cabe agora 

pensar, ainda que brevemente, em um novo prisma: a serviço de que esse discurso era 

empreendido? Que vozes, ou que ideias, poderia, em sua natureza fragmentária e elíptica, 

transmitir? Os textos do barroco tinham, muitas vezes, um fundo de teor pedagógico, como já 

foi falado. Não se pode esquecer, por outro viés, que a vertigem do discurso não se opõe a uma 

serenidade no que é dito; ao contrário, Gilles Deleuze assinala que não se pode pensar que “o 

excesso de decoração interior acabe por turvar o contraste ou que o interior absoluto seja em si 

mesmo calmo” (1991, p. 56). As produções artísticas barrocas, seja no campo da música, da 
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pintura, da arquitetura, da literatura, do teatro, sempre pretenderam “a busca deliberada da 

sugestão ótica, a necessidade programática de suscitar, a partir do absoluto enlevo dos olhos, o 

embevecimento arrebatador e total dos sentidos” (ÁVILA, 1994, p. 185). O discurso engenhoso 

não se furta a isso: não só na maneira de dizer, mas também no que dizia, e em que reações 

suscitava, o autor barroco procurava comover a audiência; a elipse e o conteúdo andavam de 

mãos dadas, posto que, nos textos barrocos, “o ornamento não é supérfluo, mas parte da 

arquitetura do texto” (SANT’ANNA, 2000, p. 157). 

 A ideia de excesso, como vimos, permeia o barroco; há que se considerar, porém, de 

acordo com a visão de Omar Calabrese, ao menos três subdivisões categoriais possíveis: “há 

um excesso representado como conteúdo, há um excesso enquanto estrutura de representação, 

e há um excesso enquanto fruição de uma representação” (1987, p. 73). As três figurações do 

excesso estão presentes no discurso engenhoso, notadamente em Vieira, que aqui temos 

analisado com maior vagar. Consideremos, por exemplo, um trecho do Sermão da quinta-feira 

da quaresma, no qual o tema da cegueira é trabalhado, tendo como ponto de partida a passagem 

bíblica na qual Cristo cura dois cegos de nascença, e enuncia a frase Ego in hunc mundum veni, 

ut qui non vident, videant, et qui vident caeci fiant: a cegueira física, vista em um primeiro 

plano, cede lugar à cegueira metafórica: “os que têm olhos e não vêem, estes são os que hão 

mister o remédio, e com eles se empregará todo o meu discurso”, diz Vieira (p. 236). Inserimos 

agora uma longa, porém necessária, citação. Em determinado ponto de sua reflexão, assim nos 

diz o pregador: 

 

Príncipes, reis, imperadores, monarcas do mundo: vedes a ruína das 

vossos reinos, vedes as aflições e misérias de vossos vassalos, vedes as 

violências, vedes as opressões, vedes os tributos, vedes as pobrezas, 

vedes as fomes, vedes as guerras, vedes as mortes, vedes os cativeiros, 

vedes a assolação de tudo? Ou o vedes, ou o não vedes. Se o vedes, 

como o não remediais? E se o não remediais, como o vedes? Estais 

cegos. Príncipes eclesiásticos, grandes, maiores, supremos, e vós, ó 

prelados que estais em seu lugar: vedes as calamidades universais e 
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particulares da Igreja, vedes os destroços da fé, vedes o descaimento da 

religião, vedes o desprezo das leis divinas, vedes a irreverência dos 

lugares sagrados, vedes o abusados costumes, vedes os pecados 

públicos, vedes os escândalos, vedes as simonias, vedes os sacrilégios, 

vedes a falta da doutrina sã, vedes a condenação e perda de tantas almas, 

dentro e fora da Cristandade? Ou o vedes, ou o não vedes. Se o vedes, 

como o não remediais? E se o não remediais, como o vedes? Estais 

cegos. Ministros da república, da justiça, da guerra, do estado, do mar, 

da terra: vedes as obrigações que se descarregam sobre o vosso cuidado, 

vedes o peso que carrega sobre vossas consciências, vedes as 

desatenções do governo, vedes as injustiças, vedes os roubos, vedes os 

descaminhos, vedes os enredos, vedes as dilações, vedes os subornos, 

vedes os respeitos, vedes as potências dos grandes e as vexações dos 

pequenos, vedes as lágrimas dos pobres, os clamores e gemidos de 

todos? Ou o vedes, ou o não vedes. Se o vedes, como o não remediais? 

E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos.  Pais de família, que 

tendes casa, mulher, filhos, criados; vedes o desconcerto e descaminho 

de vossas famílias, vedes a vaidade da mulher, vedes o pouco 

recolhimento das filhas, vedes a liberdade e más companhias dos filhos, 

vedes a soltura e descamedimento dos criados, vedes como vivem, 

vedes o que fazem e o que se atrevem a fazer, fiados muitas vezes na 

vossa dissimulação, no vosso consentimento, e na sombra do vosso 

poder? Ou o vedes, ou o não vedes. Se o vedes, como o não remediais? 

E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos. Finalmente, homem 

cristão de qualquer estado e de qualquer condição que sejas: vês a fé e 

o caráter que recebeste no Batismo, vês a obrigação da lei que professas, 

vês o estado em que vives há tantos anos, vês os encargos de tua 

consciência, vês as restituições que deves, vês a ocasião de que te não 

apartas, vês o perigo de tua alma e de tua salvação, vês que estás 

atualmente em pecado mortal, vês que se te toma a morte nesse estado, 

que te condenas sem remédio, vês que se te condenas, hás de arder no 

inferno enquanto Deus for Deus, e que hás de carecer do mesmo Deus 

por toda a eternidade? Ou vemos tudo isso, cristãos, ou não o vemos. 

Se o não vemos, como somos tão cegos? E se o vemos, como o não 

remediamos? (p. 261 – 262) 

 

O excerto acima, extraído da sexta e última parte do sermão, ilustra o excesso nos três 

níveis que Calabrese aponta: nele, temos o excesso do conteúdo, evidente na abordagem que 

engloba os cenários do poder monárquico (“Príncipes, reis, imperadores, monarcas do mundo”), 

do clero (“Príncipes eclesiásticos, grandes, maiores, supremos”), do poder jurídico (“Ministros 

da república, da justiça, da guerra, do estado, do mar, da terra”), dos líderes de suas casas (“Pais 

de família, que tendes casa, mulher, filhos, criados”), e, por fim, de todo e qualquer cidadão, 

mesmo não sendo este um integrante poderoso da pirâmide social (“homem cristão de qualquer 
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estado e de qualquer condição que sejas”). Temos o excesso da estrutura da representação, 

evidente no próprio excerto, quando consideramos, por exemplo, a incisiva repetição do verbo 

vedes, introduzindo orações curtas, sempre associado às tragédias mundanas, bem como a igual 

repetição da seguinte construção, após a listagem daquilo que se deveria ver: “Ou o vedes, ou 

o não vedes. Se o vedes, como o não remediais? E se o não remediais, como o vedes? Estais 

cegos.”; poder-se-ia pensar também na estrutura macro do sermão, regular e geometricamente 

dividido em seis partes, cabendo a cada uma delas uma subabordagem temática específica, a 

saber: I – a introdução do assunto a ser debatido, isto é, a cegueira, física ou moral; II – a 

descrição daqueles que seriam os cegos de olhos abertos, presentes inclusive na comunidade 

eclesiástica; III – a primeira espécie de cegueira, gerada pela desatenção; IV – a segunda espécie 

de cegueira, causada pela paixão; V – a terceira espécie de cegueira, causada pela presunção; 

VI – o apelo final à cristandade, para que se cure de sua falta de visão; dentro de cada uma 

dessas partes, vemos esse “manejo de discursos / enunciados / formas, esse efeito ou arranjo de 

fragmentos” (CHIAMPI, 1998, p. 63) que leva à extremosidade. Há, por fim, o excesso 

enquanto fruição da representação, possível tanto pela estratégia que conclama o ouvinte para 

que consiga se ver enquanto um daqueles tipos sociais listados por Vieira – seja como nobre, 

clérigo, ministro, pai de família, ou ainda apenas na condição de um cristão, de qualquer lugar 

ou situação, status que se pretendia inerente a todos os homens –, quanto viabilizado pela 

própria construção apelativa da linguagem, intensificada por duas estratégias: pela apelação ao 

homem cristão, e não mais aos membros de determinados núcleos, canalizada pela sintomática 

mudança do verbo vedes para a forma vês, e pelo uso da primeira pessoa do plural na parte final 

do texto: inclui-se o pregador no rol daqueles que precisam voltar a ver, e a remissão a uma 

coletividade, sintetizada pela palavra cristãos, torna ainda mais mobilizador o chamado: “Ou 

vemos tudo isso, cristãos, ou não o vemos. Se o não vemos, como somos tão cegos?”. Do 

pregador barroco, “artista privilegiado da palavra”, pode-se dizer que: “Vieira toma em suas 
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mãos o velho instrumento da retórica, mais do que isso – o instrumento meio teatral, meio 

empírico da retórica tal como o condicionava a historicidade barroca, e toma-o como veículo 

apto à difusão de um pensamento doutrinário” (ÁVILA, 2012, p. 111). 

As estratégias utilizadas por Vieira para o desenvolvimento de seu ponto de vista são 

profundamente eficientes: “para ele, a palavra era instrumento de ação. (...) Vieira conseguiu 

ser claro e convincente. Por meio das mesmas palavras e do mesmo tipo de construção, fazia-

se entender tanto por homens da corte como por colonos analfabetos das aldeias brasileiras” 

(SARAIVA, 1980, p. 113). Mediante o contexto histórico complexo do século XVII, motivado 

por diferentes fatores – peste, fome, miséria, guerras –, não bastaria apenas, “para obter esses 

efeitos de surpresa e atração (...), limitar-se a seguir as vias da ostentação grandiosa. É preciso 

revesti-la de outras maneiras, utilizá-la com outra técnica, e, inclusive, confirmá-la ou negá-la, 

adaptando-se ao que reivindicam os novos casos” (MARAVALL, 1997, p. 331). Voltamos, 

mais uma vez, a essa preferência barroca pelo que é extravagante, voluntarioso, extremado: 

“alguns conceitos antes desconhecidos surgem agora, nos autores que escreveram sobre arte, 

como critérios de beleza: capriccioso, bizarro, stravagante e outros. Sente-se um certo prazer 

pelo raro e que estivesse além das regras” (WOLFFLIN, 2005, p. 34). O discurso engenhoso é, 

portanto, o resultado da incorporação feita, pela literatura, desse apreço pelo descentramento, 

trabalhado, porém, por meio de um apelo à emoção e à percepção, de maneira a conservar a 

perfeita assimilação da obra literária por parte do leitor / ouvinte. 

António José Saraiva nos sinaliza que, nas literaturas barrocas da península ibérica, “o 

‘concepto’ constituía a própria alma do discurso, em todas as espécies de trabalho” (1980, p. 

121). Esse trabalho com as palavras, que é por vezes denominado como agudeza, possibilita a 

emergência de uma espécie de dicção toda especial – presente “nos bons textos barrocos, de 

ontem ou de hoje” (SANT’ANNA, 2000, p. 157) – e encontrável em muitos romances de Lobo 



54 
 

Antunes, dentre eles os três aqui escolhidos para uma análise mais especial. Ao falar ainda sobre 

o trabalho com a linguagem para a elaboração do discurso engenhoso, Saraiva nos diz que: 

 

O escritor organiza o conjunto do seu discurso de acordo com um 

sistema de oposições e analogias e dispõe as frases como uma sucessão 

de pequenos sistemas do mesmo gênero, digamos assim como cristais, 

cada um constituindo um todo com uma lei estética de estrutura própria. 

(...) 

É inútil dizer que nada se pode demonstrar no campo científico ou 

mesmo racional através do encadeamento do discurso engenhoso. É 

evidente também que só o discurso engenhoso, na medida em que 

quebra as palavras e seu encadeamento habitual, possibilita a expressão 

de crenças, sonhos, intuições que se situam fora da razão. 

Por outro lado, se o discurso engenhoso não pretende convencer pelo 

raciocínio, é o único capaz de despertar a imaginação e condicionar o 

espírito pelos métodos da surpresa e dos vínculos inatingíveis e 

incontroláveis, verdadeiros ou falsos, que as palavras estabelecem entre 

conceitos diferentes. (1980, p. 121 – 122) 

 

 Com efeito, “O receptor da obra barroca que, surpreendido ao vê-la inacabada ou tão 

irregularmente construída, fica por alguns instantes em suspenso, sentindo-se, depois, 

compelido a participar dela, acaba sendo mais fortemente afetado pela obra, agarrado por ela” 

(MARAVALL, 1997, p. 345 – 346). Desejamos destacar brevemente, porém, não só essa 

mobilização do leitor, mas a possibilidade que a obra abre para se ouvir aquilo que está, como 

diz Saraiva, “fora da razão”. Novamente de acordo com Maravall, “A consciência social de 

crise que pesa sobre os homens na primeira metade do século XVII suscita uma visão de mundo 

na qual encontra expressão a desordem íntima, na qual, por sua vez, as mentes da época se 

sentem submergidas” (Idem, p. 247). Nesse bojo, em que o homem está à procura do próprio 

eixo e “se vê posto no mundo, tendo de haver-se com ele e tendo, ao mesmo tempo, de 

conseguie fazer do mundo um suporte seguro em que se apoiar” (Idem, p. 257), foi natural que 

obras fora da racionalidade, representada pelo círculo renascentista, aflorassem. Erasmo de 

Rotterdam escreverá o seu Elogio da loucura, no qual a própria insanidade assume a voz 

narrativa para dizer, de um lado, que os loucos “estão, de fato, sob a proteção dos deuses, de 
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modo especial sob a minha, e estão cercados, com grande justiça, pelo respeito universal” 

(2009, p. 48), e, de outro, que as vantagens advindas da loucura “são bem mais completas e 

definitivas. Eu mergulho sua alma numa embriaguez perene, além de enchê-la de alegria, de 

delícias, de exultação, sem exigir dela o mínimo esforço!” (Idem, p. 62). Calderón de La Barca 

escreve uma peça, A vida é sonho, versando sobre os limites entre fantasia e realidade por meio 

da figura de Sigismundo, um príncipe que foi criado sem saber de sua condição nobre e que, 

por uma série de fortuitos incidentes, ascende à posição real, antes ignorada. Em outra peça de 

Calderón, O grande teatro do mundo, em que personagens arquetípicos (o rei, o pobre, o rico, 

o lavrador, a criança...), bem como entidades (a lei, a formosura, a discrição, o mundo...), 

discutem o destino dos homens, dirá o pobre a certa altura: “Enfim, este mundo peste / ao que 

está vestido, veste / e ao que desnudo, desnuda” (1988, p. 23). A ideia do mundo como 

desconcerto, bem como da loucura do mundo, é cara a esta época de desordem. “Quando o 

homem do barroco fala do ‘mundo louco’, traduz nesse tópico toda uma série de experiências 

concretas”, diz-nos Maravall (1997, p. 250); o relato dessas experiências forçosamente teria de 

ser pautado por um reflexo desse caos, tanto na ordem do conteúdo quanto na ordem da própria 

linguagem. Sobre essa condição humana vigente à época, bem como sobre a eclosão do teatro 

barroco, Affonso Ávila nos diz que: 

 

No século seguinte [XVII], quando a sociedade se estrutura em bases 

urbanas e rurais de certo modo definidas, o teatro já estará entre as 

manifestações mais gratas ao lazer das populações, figurando como 

coroamento dos grandes festejos de regozijo público. (...) Marcado 

fundamente pela crise filosófica e religiosa de que era ao mesmo tempo 

espectador e personagem, o homem seiscentista tornou bem viva e 

aguda a noção de sua própria efemeridade, a ela associando ou fazendo 

associar conceitos que sintetizam a peculiar cosmovisão que encarnava: 

o sentido da teatralidade do mundo e o da experiência humana como 

um mero espetáculo que passa. A instância barroca era para o artista da 

época uma instância de drama e não foi por acaso que Calderón de la 

Barca, protótipo da consciência barroquista, logrou exprimir ao 

extremo esse dilaceramento em peças que se intitulavam La vida es 

sueño e El grán teatro del mundo. (1994, p. 254 – 255) 
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 Fortuitamente, não nos esquecemos de que a época atual também está sob a égide da 

crise e do caos, ainda que, evidentemente, motivada por razões distintas daquelas que 

mobilizaram o indivíduo no século XVII. Marshall Berman questiona: “Onde foi que as coisas 

deram errado? Como as modernas visões dos anos 1930 tornaram-se amargas no processo de 

sua realização?” (2007, p. 356). Para Eric Hobsbawn, vivemos uma crise moral que “não dizia 

respeito apenas aos supostos da civilização moderna, mas também às estruturas históricas das 

relações humanas que a sociedade moderna herdara de um passado pré-industrial e pré-

capitalista e que, agora vemos, haviam possibilitado seu funcionamento”. Mais adiante, citando 

T. S. Elliot, o historiador enuncia: “‘é assim que o mundo acaba – não com uma explosão, mas 

com uma lamúria’. O Breve Século XX se acabou com os dois” (1995, p. 20 – 21). A sensação 

de desorientação e orfandade está presente aqui também, nesta época que hoje vivemos. 

Lipovetsky e Serroy assinalam que, “Mesmo nos países dominados pelo fundamentalismo 

islâmico, a individualização está em marcha (...), mais nenhuma civilização está à margem do 

avanço da cultura-mundo, mais nenhuma escapa à experiência da desorientação social e 

individual que ela gera” (2011, p. 63 – 64). Zygmunt Bauman propõe que “A liberdade sem 

precedentes que nossa sociedade oferece a seus membros chegou, como há tempo nos advertia 

Leo Strauss, e com ela também uma impotência sem precedentes” (2001, p. 31). O homem da 

contemporaneidade se sente atado: acuado por uma onda de individualização que restringe cada 

vez mais o seu sentimento de pertencimento a uma comunidade; oprimido sob o peso das 

guerras, das crises econômicas, do bombardeio massivo de informações proporcionado pela 

globalização. O mundo de hoje também é louco – e desconcertado. 

É sob esse prisma que associamos a ficção de um escritor português contemporâneo aos 

sermões de um jesuíta barroco, também português. Cremos que podemos, em uma proposição 

dialética e ampla, compreender a história da arte e da cultura humanas como a permanente 

oscilação entre momentos de estabilidade e momentos de crise. O discurso que associamos hoje 
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ao engenho barroco surge, sobretudo, pela possibilidade de se compreender o barroco “não só, 

ou não tanto, como um período específico da história da cultura, mas como uma atitude 

generalizada e uma qualidade formal dos objectos que o exprimem” (CALABRESE, 1988, p. 

27). Nesse sentido, “poderíamos dizer que atribuímos ao ‘barroco’ uma certa morfologia e, 

admitamo-lo, ao clássico o de uma morfologia com ele em competição. ‘Barroco’ e ‘clássico’ 

já não seriam categorias do espírito, mas sim categorias da forma (da expressão ou do 

conteúdo)” (Idem, p. 28). A fortuna artística de certas obras da atualidade coadunar-se-ia, 

portanto, àquilo que se crê como barroco, permitindo que uma leitura do discurso engenhoso 

em obras recentes seja possível de ser feita. 

 

2.1.4 As claves textuais 

 

 Pretendemos ainda tecer breves considerações sobre o discurso engenhoso, entendendo 

outros mecanismos que surgem na tessitura dos Sermões de Vieira – e, por extensão, na 

literatura barroca em geral, contribuindo para seu efeito de “possibilitar todas as espécies de 

significações novas” (SARAIVA, 1980, p. 16). Já falamos aqui do uso caprichoso da retórica, 

da subsistência do texto enquanto arte em si, para além de seu perfil doutrinador / pedagógico, 

do encadeamento de palavras e frases, das repetições propositais, das vozes fora da razão que 

se podem vislumbrar na escrita. Desejamos agora passear rapidamente por outros conceitos 

que, profundamente concatenados a estes, revelam-se enquanto estratégias da escrita. Pensamos 

especialmente na ideia das claves, que nos são apresentadas por António José Saraiva da 

seguinte forma: 

 

No entanto, o que nos interessa é a maneira como Vieira desenvolve o 

discurso. Primeiro, temos a impressão de que o seu processo de 

demonstração se prende à análise gramatical e semântica das palavras 

do texto da Vulgata. Segue a própria ordem em que as palavras estão 
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colocadas e as explica para determinar-lhes o sentido, servindo-se de 

métodos etimológicos, morfológicos, sintáticos, analógicos, etc. (...) 

O processo empregado por Vieira é herança dos pregadores da Idade 

Média e tinha um nome técnico: claves. Encontram-se, no texto 

escolhido para o sermão, as claves ou palavras-chave, cuja análise 

permitia compreender o sentido, tirar ensinamentos e estabelecer 

ligações entre diferentes passagens da Escritura. (1980, p. 118) 

 

 O processo de emprego das claves textuais consistia, basicamente, na já frequente, como 

vimos em diferentes exemplos aqui, exploração de determinadas palavras-chave – semente no 

caso do Sermão da sexagésima; cegueira no caso do Sermão da quinta-feira da quaresma, 

apenas para citar dois textos citados anteriormente –, tendo em vista “persuadir e convencer, o 

que implica o recurso a movimentos passionais e afetivos, dos quais sobrecarrega-se [o sermão], 

sempre que a demonstração se acompanha de elementos de indignação, de profecia, de 

denegação, de obsecração ou de derrisão” (CHIAMPI, 1998, p. 148). Todo o texto será 

desenvolvido em torno destas claves, vocábulos que serão dissecados, vistos sob suas múltiplas 

possibilidades de significação, que “permitem fazê-las dizer o que as palavras não significam 

no contexto” (SARAIVA, 1980, p. 30); “através tanto da enunciação e articulação regular de 

sons, palavras e frases, quanto da mais sutil urdidura de sua mecânica semântica” (ÁVILA, 

2012, p. 77), essa palavra escolhida será tomada e retomada, indo e vindo ao longo do texto; 

dissecada, enfim, pelo pregador, a clave serve a seu triplo propósito, assinalado por Saraiva: 

viabilizar a compreensão do(s) sentido(s), transmitir os ensinamentos que se desejava dali 

extrair, e conectar as diferentes passagens bíblicas em que tal termo fora de alguma maneira 

trabalhado. As três vertentes podem ser lidas no trecho a seguir, extraídas do Sermão do 

nascimento da Virgem Maria, que traz como clave a palavra luz: 

 

Os homens, pelo pecado, estavam convertidos em animais: Homo, cum 

in honore esset non intellexit; comparatus est jumentis. Por isso se 

mostra o sol nascido aos olhos dos homens e dos animais porque nascia 

para fazer de animais homens. Porém a luz, como nascia para Mãe de 

Deus, oculta-se a todos os olhos criados, e só nasce manifesta aos 
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divinos: Vidit Deus lucem. Os olhos de Deus foram os que festejaram o 

nascimento desta soberana luz, e festejaram-na aqueles três dias em que 

não houve sol, nem outros olhos, porque tomou cada pessoa da 

Santíssima Trindade um dia da festa por sua conta: Ipse est enim lux, 

quae primam distinxit dierum nostrorum trinitatem, disse S. Dionisio 

Areopagita. Os olhos do Padre festejaram o nascimento da luz o 

primeiro dia: Et vidit Deus luceni, quod esset bona: E viu Deus Padre 

que a luz era boa para filha. Os olhos do Filho festejaram o nascimento 

da luz o segundo dia: Et vidit Deus lucein, quod esset bona: E viu Deus 

Filho que a luz era boa para Mãe. Os olhos do Espírito Santo festejaram 

o nascimento da luz o terceiro dia: Et vidit Deus lucem quod esset bona: 

E viu Deus Espírito Santo que a luz era boa para Esposa. Assim festejou 

toda a Santíssima Trindade o nascimento daquela soberana luz, e assim 

o devemos festejar nós. Ponde os olhos, cristãos, naquela luz, e pedi-

lhe que os ponha em vós e vereis como é boa para tudo: Vidit lucem quo 

desset bona. (p. 112 – 113) 

 

 Podemos ver como os três planos supracitados se manifestam, tão entrelaçados que se 

torna difícil distingui-los para a exposição separada: temos a multiplicidade de sentidos 

associados ao termo luz, diretamente ligados ao sujeito que por vez é estipulado – a luz do sol, 

relacionada à criação do universo; a luz do nascimento (o implícito dar à luz); a figura da 

Virgem Maria como relacionada à luz –; temos o ensinamento que se pode depreender 

especialmente nas frases finais, em que os cristãos são convocados a seguirem a luz da figura 

religiosa – “Ponde os olhos, cristãos, naquela luz, e pedi-lhe que os ponha em vós e vereis como 

é boa para tudo” –; há, por fim, a ligação entre diferentes passagens das escrituras a partir da 

palavra luz, tida por elas em comum, ainda que usadas com sentidos diferenciados: do Gênesis 

aos evangelhos do Novo Testamento, pelos caminhos desta luz que é boa para a congregação 

de fiéis. Ao olharmos o Sermão do nascimento da Virgem Maria como um todo, vemos que a 

aplicação de diversas significações à palavra luz está igualmente refletida nas partes de que o 

texto é constituído: I – o duplo nascimento do sol (quando surge a luz, e quando surge 

efetivamente o astro no céu) e sua relação com o nascimento de Cristo; II – a apresentação de 

Jesus Cristo como o “sol da justiça” e da Virgem Maria como “Senhora da Luz”, 

misericordiosa; III – o papel da luz na criação do mundo, sobrepondo-se a importância da luz à 
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do sol; IV – a benignidade da luz, em oposição ao rigor do sol; V – a universalidade da luz; VI 

– a diligência de Maria, que é a luz, revelada em passagens bíblicas como a das bodas de Caná, 

em que Cristo opera seu primeiro milagre (a transformação da água em vinho para os convivas) 

a partir da interferência de sua mãe; VII – admoestação final. Todas as associações que 

correlacionam Cristo ao sol e Maria à luz, feitas por Vieira, pretendem opor o rigor do astro ao 

conforto da claridade; por associação, em suas preces, os cristãos devem se dirigir à mãe de 

Jesus, que, por sua natureza benigna, é aquela que roga pelos pecadores. “Sempre a luz vem 

diante, sempre a luz sai primeiro, sempre a luz madruga e se antecipa ao sol”, diz-nos o 

pregador, para logo em seguida acrescentar: “Ó divina luz Maria, ditoso aquele que merecer os 

lumes de vosso favor! Ditoso aquele que entrar no número dos vossos favorecidos, ou dos 

vossos alumiados!” (p. 125). Fica claro que as claves concorrem, portanto, para a estrutura do 

texto como um todo, embora possam igualmente ser vislumbradas a partir da análise de breves 

passagens. Na confecção de tal processo, “pode-se dizer que o autor respiga nos fatos e textos 

tudo o que, de uma ou outra maneira, pode se relacionar a um determinado conceito” 

(SARAIVA, 1980, p. 27). Quanto a esses múltiplos e expressivos recursos de linguagem, trata-

se de uma estratégia muito cara ao barroco, e aquilo que “nos autores menores parecerá 

afetação, gratuidade, abuso, resultará no artista de maior estatura, pela via natural de reflexão e 

maturação, em técnica de adensamento expressional da linguagem” (ÁVILA, 2012, p. 59). Tal 

é a natureza dos sermões do Padre António Vieira, aquele que, “unanimemente, é considerado 

o maior pregador do século XVII nesta parte da Europa que devemos chamar de barroca por 

oposição à Europa clássica” (SARAIVA, 1980, p. 7); nos textos do pregador, podemos 

encontrar “a proporção entre a severa objetividade e o fulgor ordenado, linguagem que não quer 

esgotar-se na pragmática do sermão, mas que ao mesmo tempo busca resistir à mera vertigem 

do literário” (ÁVILA, 2012, p. 115). 
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 Vejamos ainda uma passagem extraída de outro texto de Vieira, considerando como, 

mais uma vez, as claves se constituem como elementos fundamentais de sua retórica: falamos, 

aqui, do Sermão das lágrimas de São Pedro, no qual parte-se do texto bíblico em que Pedro, 

após negar a Cristo três vezes, ouve o cantar do galo, dá-se conta de que quebrou a promessa 

anteriormente feita a seu mestre e chora. As lágrimas levam o pregador ao vocábulo olhos, 

sobre o qual desenvolverá toda a sua reflexão: passa pelo olhar de Cristo, agente mobilizador 

da vivência humana – “Se Cristo põe os olhos, basta a voz irracional de um galo para converter 

pecadores; se Cristo não põe os olhos, não basta a voz, nem bastam sete vozes de mesmo Cristo 

para converter” (p. 317) –; fala das lágrimas de diversas personagens bíblicas, ligadas 

indissoluvelmente à visão – “ajuntou a Providência o chorar com o ver, porque o ver é a causa 

do chorar. Sabeis por que choram os olhos? Porque veem” (p. 319) –; desenvolve, por fim, a 

ideia de que vêm dos olhos o pecar, e por isso é justo que, se os olhos são, por um lado, fonte 

da culpa, possam ser, por outro, fonte da penitência, por intermédio das lágrimas vertidas. É 

nesse momento de sua argumentação que Vieira propõe o raciocínio abaixo, mostrando como 

os mais variados pecados teriam uma única origem: o olhar. 

 

Lede as Escrituras, e lede-as todas (que não é necessária menos lição 

para este assunto) e achareis que em todos os pecados do corpo e da 

alma, são cúmplices os olhos. Pecou a alma, os olhos são os culpados: 

Oculus meus depraedatus est animam mean. Pecou o corpo, os olhos 

são os delinquentes: Si oculus tuus fuerit nequam, totus corpus tuum 

tenebrosum erit. Todos os pecados do homem, os de pensamento, os de 

palavra, os de obra, saem imediatamente do coração: De corde exeunt 

cogitationes malae: eis aí os pecados do pensamento; Homicidia, 

adulteria, furta: eis aí os pecados de obra. Falsa testimonia, 

blasphemiae: eis aí os pecados de palavra. E para todos esses pecados, 

a quem segue o coração? Aos olhos. Si secutunt est oculos meos 

corneum. Se seguis com tantas ânsias as vaidades do mundo, os vossos 

olhos são os que vos levam à vaidade: Averte oculos meos, ne videant 

vanitatem. Se seguis tão insaciavelmente as riquezas, os vossos olhos 

são os desta sede insaciável: Nec satiantur oculi ejus divitiis. Se vos 

cegais e vos deixais arrebatar e enfurecer da paixão, os vossos olhos são 

os apaixonados: Turbatus est afurore oculus meus. Se vos vingais e não 

perdoais o agravo, os vossos olhos são os vingativos e os que não 
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perdoam: Non porcet eis oculus tuus. Se estais preso e cativo da má 

afeição, os vossos olhos são os laços que vos prenderam e vos 

cativaram: Capiatur laqueo oculorum suorum. Se desejais o que não 

deveis desejar, e apeteceis o que não deveis apetecer, os vossos olhos 

são os que desejam: Desideraverunt oculi mei; e os vossos olhos são os 

que apetecem: Concupiscentia oculorum suorum. Se desprezais o que 

deveis estimar, e aborreceis o que devereis amar, os vossos olhos são 

os que desprezam: Despexit oculus meus; os vossos olhos são os que 

aborrecem: Non rectis oculis aspiciebat. (p. 322 – 323) 

 

 O uso da palavra olhos como clave se dá, nesse trecho em específico, não 

necessariamente por uma multiplicidade de sentidos que a ela se poderia atribuir, mas por um 

movimento inverso, mediante o qual um único conceito poderia explicar a gênese de diferentes 

conceitos, advindos dele. Vieira “recolhe tudo o que lhe parece convir para a pesquisa e 

aproxima-o dos conceitos que analisa, se assim se pode dizer” (SARAIVA, 1980, p. 27). Os 

pecados de pensamento, de palavra ou de obra teriam, então, a mesma fonte: o olhar. O mesmo 

se daria nas mais diversas situações, desenvolvidas pelo pregador: o desenvolvimento da 

vaidade, a ânsia pela acumulação de riquezas, o entorpecimento promovido pela paixão, o 

desejo de vingança, o desprezo indevido, a cobiça; reside nos olhos a culpabilidade original, e 

por isso, segundo o pregador, tal deveria ser a nossa prece ao Pai: “Fechai-nos estes olhos, para 

que não vejam as vaidades e loucuras do mundo. Abri-nos estes olhos, para que se desfaçam 

em lágrimas por vos terem negado e por vos terem tanto ofendido” (p. 335). 

 Em toda exposição de suas ideias, não só no trecho imediatamente acima analisado 

quanto nas outras passagens às quais temos aludido ao longo de todo o capítulo, vemos como 

todos os elementos constitutivos do discurso engenhoso trabalham em conjunto, evidenciando-

se na tessitura do texto e contribuindo para esse modo de dizer que é “o produto de poderoso 

temperamento artístico, tanto quanto a expressão do saber de alguém muito atento ao sentido e 

ao valor das palavras” (SARAIVA, 1980, p. 9). Quando falamos das claves textuais, temos de 

considerar que elas eram usadas a serviço da expressão de uma determinada mensagem, e em 

conjunto com esta; no raciocínio inverso, quando desejava comunicar um pensamento ou uma 
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linha de raciocínio, o pregador fazia-o por intermédio de uma dicção “atenta à descontinuidade, 

à diferença, aos pontos de ruptura da cadeia significante, onde surge a significação” (SARDUY, 

1988, p. 73). Tal é a produção literária empreendida por “um homem culto como Vieira, o maior 

orador do seu tempo” (SANT’ANNA, 2000, p. 120); tal é a configuração da literatura barroca, 

a qual se serve dessas estratégias discursivas que aqui intentamos apresentar, e que podem ser 

sintetizadas pela expressão discurso engenhoso. 

 

2.2 O discurso engenhoso nas obras de António Lobo Antunes 

 

2.2.1 Conhecimento do inferno 

 

  O terceiro livro do autor português apresenta uma “imposição vocacional inelutável”, 

de acordo com Seixo (2002, p. 67). Seu protagonista guarda profundas semelhanças com os dos 

seus dois romances antecessores, Memória de elefante e Os cus de Judas, o que se explica não 

só por pertencerem, os três, a um ciclo inicial na fortuna literária autoral, mas também pelo fato 

de serem volumes que foram publicados em intervalos muito curtos de tempo entre eles, e, 

também em razão disso, “manifestamente redigidos numa perspectiva interligada de 

comunicação literária” (Idem, p. 67). Um dos indícios dessa fase inicial é, justamente, a 

possibilidade de se delimitar um protagonista único. Em romances posteriores, nos quais a 

polifonia se consolida como estratégia narrativa frequente, já teremos uma gama de 

personagens que se revezam na ocupação do espaço principal, ganhando foco conforme se 

desenvolvem os seus capítulos de fala. Por outro lado, a superposição de planos espaço-

temporais, característica latente de sua produção, já se evidencia desde o primeiro capítulo da 

obra: se o primeiro plano da narrativa compreende uma viagem de automóvel – da quinta da 

Balaia, no Algarve, até Lisboa, e de lá à Praia das Maçãs –, aquilo que será essencialmente 
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narrado reside em um segundo plano, resgatado pela memória daquele que dirige, e suscitando 

dois momentos cronológicos distintos: a experiência vivenciada durante a guerra colonial, e a 

experiência vivenciada após o retorno, no exercício da profissão de psiquiatra no Hospital 

Miguel Bombarda (para onde a personagem deve voltar, embora não exatamente o deseje). A 

fronteira entre ambos os momentos, aliás, dilui-se em certas colocações efetuadas ao longo do 

romance: “talvez que a guerra continue, de uma outra forma, dentro de nós, talvez que eu 

prossiga unicamente ocupado com a enorme, desesperante, trágica tarefa de durar” (p. 77); 

“Nunca saí do hospital, pensou ele no covil de cimento da garagem, em que o mais 

insignificante dos ruídos adquiria a desmedida amplidão de um berro informe de náufrago” (p. 

112). A estratégia de superposição de planos já fora utilizada nos dois livros que antecedem 

Conhecimento do inferno – em Memória de elefante há, como aqui, uma viagem de automóvel; 

em Os cus de Judas, o papel de primeiro plano é cumprido pela conversa entre o narrador e 

uma figura desconhecida no bar (e, depois, na casa daquele) –; no romance em questão, ela se 

esboça desde as primeiras palavras, que recriam um cenário sensorialmente percebido como 

artificial, das ondas de espuma e areias de serragem na praia à falta de verossimilhança na 

representação de seus frequentadores: 

 

O mar do 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 do 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 ao 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. Depois do Alentejo, 

evaporado na paisagem horizontal como manteiga numa fatia 

queimada, as chaminés que se diriam construídas de cola e paus de 

fósforo por asilados habilidosos, e as ondas que se diluem sem ruído na 

praia no croché manso da espuma, faziam-no sempre sentir-se como os 

bonecos de açúcar nos bolos de noiva, habitante espantado de um 
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mundo de trouxas de ovos e de croquetes espetados em palitos, a imitar 

casas e ruas. (p. 9) 

 

 Considerações do mesmo teor aparecerão nas páginas seguintes: “Saía da Quinta da 

Balaia na direcção de Lisboa, do aldeamento de amêndoa e clara de ovo da Balaia onde pessoas 

de plástico passavam férias de plástico no aborrecimento de plástico dos ricos” (p. 11). A 

sensação quase ficcional inspirada pelo que se vê da janela do carro remete ao cenário de uma 

peça dramatúrgica: as noções de “mundo como teatro” (MARAVALL, 1997, p. 225), em que 

tudo é representação e aparência, e nada é fixo, insinuam-se por entre as páginas do romance, 

e se revelarão, no seguimento dos capítulos, como um mote particularmente caro a tal narrativa. 

O livro se assenta, em verdade, sobre uma polarização constantemente dissecada e subvertida: 

loucura versus sanidade, sendo a primeira simbolizada pelos internos do Miguel Bombarda e 

a segunda pelos doutores que lá trabalhavam; a divisão sustenta-se apenas a princípio, porém, 

pois logo as fronteiras entre uma e outra coisa são desfeitas, inclusive por intermédio do próprio 

protagonista, que se identifica gradativamente com seus clinicados – e é, em determinada 

passagem que analisaremos mais a seguir, confundido com um deles. Conectado a isso, 

também, está o título do romance, de dupla explicação fornecida. Se temos, por um lado, a 

irônica epígrafe extraída de uma resenha publicada no The Quarterly Review, que critica toda 

literatura que gera um efeito nocivo sobre seus leitores, “by intruding on minds which ought to 

be guarded from impurity the unnecessary knowledge of hell”, o protagonista nos explicita, por 

outro, mais uma origem para essa expressão tão impactante: “Em 1973, eu regressara da guerra 

e sabia de feridos (...), 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” (p. 22). Do hospital Miguel Bombarda poder-se-ia dizer 

aquilo que José António Maravall aponta ao falar de uma das muitas imagens do mundo 

veiculadas na época barroca: “casa de loucos, estalagem do mundo, está é uma ‘profana 
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hospedaria do homem’; no ir e vir das pessoas que se reúnem numa pousada, na brevidade de 

sua passagem por ela, na variedade e confusão de todos aqueles que a povoam, nas mentiras e 

nos enganos de que está cheia” (1997, p. 254); é, de fato, o hospital um lugar que, na narrativa, 

reproduz e ressignifica a existência humana, funcionando como um microcosmo social de 

equiparação inquestionável, e em cujas situações cotidianas o protagonista pode vislumbrar 

passagens de sua experiência anterior como médico de guerra. Acerca da questão do título, 

Maria Alzira Seixo sinaliza: 

 

A indiciação titular tem uma função importante neste terceiro livro: 

continua a ser metafórica, mas já não da ordem das expressões 

ideomáticas consabidas, como os dois primeiros. Efectivamente, ela 

introduz não apenas a imagística do inferno, correlacionada 

explicitamente com a doença e com a forma de a tratar, e comporta de 

semas inumeráveis como a condenação, a irremissibilidade, o 

sofrimento, a destruição, a maldade sinistra e a intolerabilidade (um 

“inferno” que é aqui específico mas que tem também muito a ver com 

a “noite” e com várias das suas conotações assumidas nos dois 

primeiros livros, nomeadamente a solidão, o tenebroso, a letargia 

anónima e a morte, sempre convocando o outro inferno que foi a guerra 

colonial), mas também, e mais importante, a meu ver, a questão do 

conhecimento, num enunciado programático que nos surge no final do 

capítulo 1. (2002, p. 68 – 69) 

 

 Falar, portanto, do discurso engenhoso em Conhecimento do inferno implica duas 

abordagens diferentes, que tentaremos desenvolver nas próximas páginas. Tem-se, por um lado, 

a análise da estrutura do texto, que, ainda que mais preso a um certo tradicionalismo, insinua 

um tratamento diferenciado em diferentes momentos do texto, seja por fragmentações que se 

podem vislumbrar aqui e acolá, seja pela presença de determinadas claves que cumprem o seu 

papel de reforçar a abordada temática da loucura. No entanto, devemos pensar, também, que, 

se o discurso engenhoso caminha para dar voz aos seres que “são sempre excedentes ou 

excessivos, em grandeza ou pequenez” (CALABRESE, 1988, p. 106), se estrutura-se por meio 

de “um artifício verbal, cujo valor não decorre, portanto, da razão ou do julgamento, mas de 



67 
 

outra faculdade que se deixa sensibilizar pelo artifício” (SARAIVA, 1980, p. 133), se serve a 

uma arte que continuamente focaliza “a teatralização da vida, a retórica, as dobras nas 

anamorfoses, os labirintos, o jogo do ser e parecer, e o modo de as pessoas se apresentarem no 

palco do dia-a-dia” (SANT’ANNA, 2000, p. 183), se pensa, enfim, no que está distante da 

exatidão e da racionalidade, Conhecimento do inferno fornecerá um material conteudístico 

único para a formulação de tal discurso. Dividiremos nossa análise, portanto, em duas partes. 

Na primeira, falaremos sobre as estratégias encontradas na tessitura textual; na segunda, 

pensaremos na abordagem do tema da loucura, bem como em suas contínuas ressignificações 

ao longo da narrativa. 

 

2.2.1.1 O discurso que se esboça 

 

 Uma peculiaridade chamará a atenção do leitor de Conhecimento do inferno já a partir 

das primeiras páginas: a alternância entre primeira e terceira pessoa no seguimento da narrativa. 

Essa transição, primeiro indício de uma inclinação autoral para a variação de vozes, é, a 

princípio, comunicada ao leitor por um verbo que explicita a mudança de uma a outra: “Sou 

parecido com este tipo pequenino e feio (pensou) e espanta-me não encontrar sobre o umbigo, 

quando o coço, uma pauta de cordas de guitarra” (p. 17), “Gosto tanto do teu peito, pensou a 

ultrapassar um tractor com uma criatura empoleirada a estremecer no topo” (p. 24), “Estou em 

Auschwitz, pensou, estou em Auschwitz, fardado de SS, a escutar o discurso de boas-vindas do 

comandante do campo enquanto os judeus andam lá fora no arame a tropeçarem na própria 

miséria e na própria fome” (p. 38) – grifos nossos. Essa mudança, porém, paulatinamente passa 

a ser direta, sem transição entre um e outro momento, sendo a passagem abaixo possivelmente 

o primeiro trecho do livro em que isso pode ser distinguido de forma clara: 
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Lembrou-se do ar claro e frágil como vidro que as pétalas da chuva 

manchavam levemente à maneira do hálito de minúsculas bocas na 

janela, de Portimão afogada entre as nuvens e a ria no cinzento 

minucioso da tarde, em que os contornos de todas as fachadas surgem 

mais nítidos e precisos do que os ramos das árvores no crepúsculo, 

empilhados uns sobre os outros numa desarrumação febril, das luzes de 

Portimão iguais a jóias falsas numa montra, sentámo-nos no 

restaurante, procurei com o meu sorriso a tua boca, e desatámos a rir, 

por cima do bife, a alegria de nos descobrirmos mutuamente, de nos 

inventarmos, como as crianças, um morse apaixonado de sinais. 

Lembrou-se de Portimão e da areia da Praia da Rocha no inverno, sem 

nenhuma marca de pés, dos enormes penedos inchados como coxas 

doentes da mulher abrigando pássaros e insectos transidos (p. 24 – 

grifos nossos) 

 

 Nota-se que, entre uma e outra ocorrência da forma verbal lembrou-se (que funcionam 

quase que de forma a abrir e fechar um instante de divagação), a recuperação de uma cena de 

jantar traz uma sequência de verbos tanto na primeira pessoa do plural (“sentámo-nos no 

restaurante”, “desatámos a rir”; “a alegria de nos descobrirmos”) quanto em uma ocorrência na 

primeira pessoa do singular (“procurei com o meu sorriso a tua boca”). Curiosamente, a 

transição da terceira para a primeira pessoa ocorre quando o fluxo discursivo proporcionado 

por recordações variadas entra em passagens de foro íntimo, versando sobre um jantar entre o 

médico e a sua (agora) ex-esposa. Nesta passagem, como em muitas outras do romance 

antuniano, fica evidente que “a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, 

ao mesmo tempo, interfere no processo ‘atual’ das representações”; nesse ínterim, e por 

intermédio da própria memória, “o passado não só vêm à tona das águas presentes, misturando-

se com as percepções imediatas, como também empurra, ‘desloca’ estas últimas, ocupando o 

espaço todo da consciência” (BOSI, 1994, p. 46 – 47). Ao compor o romance desta maneira, 

Lobo Antunes consegue  

 

um efeito técnico de oscilação entre a fala impessoal (que descreve o 

mal que o indigna mas não dependente de si) e a assunção da primeira 

pessoa (que integra o sujeito nesse mal, e o responsabiliza pela sua 

prática também – em consequência da culpa ou dos “malefícios 
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clínicos” – tornando-o igualmente em “monstro” carcereiro dos 

doentes, ou, ao invés, num doente também, padecente do mal e da 

actuação alheia, que ela implica). Essa oscilação entre a terceira e a 

primeira pessoa gramaticais concretiza-se numa alternância de 

conteúdos e de processos narrativos, oferecendo-nos uma 

perspectivação prismática da realidade, tanto do ponto de vista da 

inclusão como da exclusão, tanto de uma perspectiva social como 

moral, já aqui dadas com muito êxito na diversidade de factores 

resultantes: o ponto de vista do médico, o do doente, o da perturbação 

mental indiscutível ou afectada, o da vítima, o do médico que é ele 

próprio o doente, ou o tirano, ou o indiferente, chegando os vários 

pontos de vista a convergir numa mesma categoria, em perspectivação 

mutável conforme as ocasiões, situações sociais, crises de uns e outros, 

etc. (...). Perspectivação prismática que se irá manter, na ficção de Lobo 

Antunes, com acentuado e progressivo aperfeiçoamento. (SEIXO, 

2010, p. 33) 

 

Destacamos oportunamente a ressalva feita por Seixo ao destacar que, ainda que 

Conhecimento do inferno seja usualmente assinalado como monofônico, a possibilidade de se 

vislumbrar caleidoscopicamente uma determinada cena já é esboçada em passagens que 

flexibilizam noções sociais ou morais em nome de uma concepção vária de momentos que se 

revelam, no decorrer dos capítulos, emblemáticos para o psiquiatra. É esse médico que 

protagonizará o romance, versando sobre dor, loucura, sanidade, solidão, e outros temas que se 

tornam caros à medida que são rememorados durante o breve período temporal que compreende 

a condução do Algarve até Lisboa. Afirmando a própria condição, cada vez mais questionada 

à medida que analisa os pacientes e coloca em dúvida o destino daqueles a que “os tratamentos 

psiquiátricos haviam reduzido a animais indiferentes, (...) aguardando, aterrados, o imenso 

morcego da noite” (p. 84 – 85), a personagem precisa repetir incisivamente a expressão “sou 

médico”, como se as palavras tivessem o poder absoluto de endossar, pela enunciação, um 

conceito que, internamente, já se tornava relativizável. Nesse processo de autoafirmação, 

elementos biográficos do indivíduo são convocados para reforçar a imagem de alguém que tem 

a visão de si próprio perfeitamente sob controle – o que, como vemos ao longo do romance, é, 

ao contrário do que se desejava, dissipado mais e mais. Vê-se assim o sujeito da enunciação: 
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Foi examinar-se ao espelho, assegurar-se da gravata, do casaco, da risca 

do cabelo, e pensou 

– Sou médico 

do mesmo modo que as crianças repetem 

– Sou crescido 

ao atravessarem os corredores sem luz, transidas de dúvidas e de pavor. 

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, vou ser finalmente uma criatura respeitável inclinada para um 

bloco de receitas numa pressa distraída de alteza, tome depois das 

refeições, tome antes das refeições, tome no meio das refeições, ao 

levantar, ao deitar com uma bebida quente, ao pequeno almoço, ao 

almoço, ao lanche, nada de vinho, de aguardente, de bagaço, de 

vermute, de anis, volte daqui a quinze dias, volte daqui a um mês, 

telefone-me a contar como passou, eu sou normal você é doente eu sou 

normal você é doente eu sou normal você é doente, conheço a 

semiologia, a psicopatologia, a terapia, topo à légua a depressão, a 

paranóia, o excesso doentio de júbilo, os ataques epilépticos, os 

equivalentes orgânicos, os caracteriais, peça um electroencefalograma 

pela Caixa, pague à empregada, não se esqueça de pagar à empregada, 

livre-se de não pagar à empregada, porte-se bem, ou enfio-o numa cuta 

de sono que nem ginjas, serenelfi largactil niamid nozinan bialminal, 

boa tarde, apertou melhor o nó da gravata guiando-se pelo canhoto do 

espelho, estudou-se de frente, a três quartos, de perfil, sou médico, sou 

médico, sou um interno de Psiquiatria (p. 45 – 46) 

 

Estratégias de um discurso que já se revela diferenciado estão presentes em diferentes 

passagens do trecho colocado acima. A uma breve fragmentação insinuada nas primeiras linhas, 

com a comparação entre as construções “sou médico” e “sou crescido” (o que atribuiria à 

primeira um sentido de autoconvicção), segue-se um longo parágrafo no qual a pontuação 

restringe-se a uma sucessão de frases separadas pela vírgula, e em que a rotina de um 

consultório psiquiátrico é retratada por intermédio de sutis variações em ações, que se refletem 

em pequenas repetições estruturais da linguagem: “tome depois das refeições, tome antes das 

refeições, tome no meio das refeições”; “ao pequeno almoço, ao almoço, ao lanche”; “volte 

daqui a quinze dias, volte daqui a um mês”; “pague à empregada, não se esqueça de pagar à 

empregada, livre-se de não pagar à empregada”. Em determinado momento – não por acaso, na 
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passagem que pretendia melhor demarcar a diferença entre médico e paciente –, o próprio uso 

da vírgula é suspenso, em uma frase que se espirala de forma obsessiva: “eu sou normal você é 

doente eu sou normal você é doente eu sou normal você é doente”. Esse rompimento com as 

regras de pontuação aparece em diferentes passagens do livro: seja na oscilação entre primeira 

e terceira pessoas da narrativa, já mencionada aqui; seja na mescla entre uma e outra voz durante 

um diálogo rememorado – “lembrou-se da Isabel a explicar que nunca tivera orgasmo, que sou 

frígida, que as relações sexuais não eram importantes para ela” (p. 24); seja na omissão do 

travessão, bem como da exigida mudança de linha, para separar a fala – “Principiou a vasculhar 

a secretária, remexendo papéis, e eu pensei Vai colocar uma dúzia de rosas de plástico no tampo 

porque este tipo é a Rainha Santa da era atómica” (p. 47); seja na supressão não só do travessão, 

mas de outros sinais de pontuação tradicionalmente usados para a distinção entre fala e 

narração, bem como entre falas diferentes – “Calma diz o médico com um gesto da mão, 

calmaria. Ó senhor doutor isto ultimamente é um inferno sussurra o marido ou a mulher ou o 

pai ou o filho” (p. 184); seja pela supressão do sinal de interrogação, que se percebe pelo 

contexto que deveria estar ali presente – “Não me aguentam em casa porquê, pergunto eu” (p. 

184); entre muitos outros exemplos. 

Por agora desejamos destacar, porém, o uso da expressão “sou médico” como uma clave 

textual, funcionando aqui, assim como as claves funcionavam para Vieira, como “pedaços 

desmembrados [que] se encaixam numa mesma cadeia falada”, de maneira que “podem-se 

estabelecer relações inconcebíveis num discurso comum” (SARAIVA, 1980, p. 120 – 121). 

Outras claves já haviam aparecido no texto antes mesmo da que vimos agora; no segundo 

capítulo, enquanto dirige por Albufeira e recorda-se tanto do mar de Cascais quanto do mar de 

Estoril, a construção “tenho saudades do mar” será repetida variadas vezes em um trecho de 

não mais do que três páginas, das quais extraímos alguns exemplos: “Tenho saudades do mar, 

pensou, não deste mar mas do mar de Cascais em setembro” (p. 25); “Tenho saudades do mar 
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da minha casa do Estoril que puxava para cima da cabeça para poder dormir” (p. 25); “tenho 

saudades do mar do Estoril que desorienta as andarinhas no atarefado acaso do seu voo” (p. 

25); “Tenho saudades do mar, pensou, não deste mar mas de todos os mares que conheci antes 

deste pequeno, inofensivo, domesticado mar de cartolina” (p. 26); “Tenho saudades do mar, 

pensou ele a caminho do mar, do mar de Carcavelos em Janeiro quando os pássaros abandonam 

na areia molhada sulcos semelhantes às rugas dos sorrisos” (p. 26 – 27); há ainda as variações 

“tenho saudades de abrir a torneira e ver o mar correr no lavatório” (p. 25) e “Quando se tem 

saudades do mar, hesitou ele dentro de si, no largo da Albufeira, em Agosto, passa-se sob o 

arco para ir ver a praia ou entra-se no Harry’s?” (p. 27). “Um cigarro, excelência (...) um cigarro 

um cigarro um cigarro” (p. 32), repete um internado para seu médico; “Não percebo o que se 

passa não percebo o que se passa não percebo o que se passa”, diz Vasco, um dos pacientes do 

Miguel Bombarda, “a chorar à sua frente” (p. 242). “O que faço eu aqui?”, pergunta-se o 

protagonista em diferentes momentos, sendo a frase sintomática ao demarcar a sensação 

constante de não-lugar, seja no exército, seja na residência clínica, seja no exercício da 

profissão, seja no convívio social em geral: 

 

O porteiro do martini, vindo em seu socorro, afastava-os de mãos 

estendidas como os perus no Natal, brandindo uma cana imaginária na 

ponta do braço, e ele pensava 

– O que faço eu aqui? 

como pensara no ginásio do quartel em Elvas 

– O que faço eu aqui? 

como pensava às vezes em certos bares, certas bôites, certos jantares, 

certas reuniões de inteligentes opiniosos 

– O que faço eu aqui? 

escutando em silêncio, num canto do sofá, a veemência em parafuso 

dos seus argumentos, como pensava 

– O que faço eu aqui? 

no Harry’s de Albufeira, a deixar escorrer o sumo azedo da quinta 

cerveja no interior do copo, e a observar o sol que se arrastava 

lentamente, pelo soalho, ao seu encontro. (p. 34 – 35) 

 

– O que faço eu aqui? 
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perguntou-se ele descendo em procissão, com os restantes caloiros, para 

a sala onde tronava o enorme óleo do Marechal Saldanha, contra o qual 

se esmagara a bala que atravessou a cabeça de Miguel Bombarda 

deixando na tela a dedada de um orifício trágico (...) 

– O que faço eu aqui? 

perguntou-se ele chegado do espaço sem limites de Angola, onde o 

horizonte recua até o extremo do céu numa infinita planície azul de 

girassóis e de algodão, de lavras de tabaco, de arroz, de mandioca, de 

povoações minúsculas como verrugas na pele pregueada da terra. 

– O que faço eu aqui? 

perguntou-se ele olhando um homem que urinava ao sol, a cantar, 

contra a parede do asilo, contra a parede que o reflexo dos plátanos 

tornava de tafetá (p. 37) 

 

 

Talvez uma das passagens do livro em que o uso de claves surgirá com maior força seja 

nas primeiras páginas do sexto capítulo, em que o inferno da guerra e o da psiquiatria se fundem 

em uma frase símbolo: “Nunca saí do hospital, pensou ele ao receber o troco da gasolina, 

observando o sujeito de onde o rosto, as maneiras, a voz do senhor Carlos desapareciam 

lentamente” (p. 111); “Nunca saí do hospital, pensou ele no covil de cimento da garagem, em 

que o mais insignificante dos ruídos adquiria a desmedida amplidão de um berro informe de 

náufrago” (p. 112); “Nunca saí do hospital, pensou ele no labirinto de ruelas de Aljustrel, onde 

as casas se aparentam a guardanapos dobrados, rígidos de goma, para jantares de cerimónia” 

(p. 112); “Nunca saí do hospital, pensou ele, nunca sairei do hospital” (p. 113). No capítulo 

oito, o médico recorda-se da oitava enfermaria do Miguel Bombarda, ao mesmo tempo em que 

funde essas recordações com as memórias do período em Angola e com a rememoração de uma 

conversa, travada com colegas psicanalistas, acerca da teoria freudiana que versa sobre a 

sexualidade na primeira infância. Cada um destes acontecimentos terá a sua clave, sua frase 

símbolo, e estas se alternarão na sequência do capítulo, como podemos ver nas passagens 

abaixo: 

 

Uma intera parecida com um insecto agitou-se de aflição movendo as 

antenas esqueléticas dos braços, e o psicanalista, voltando-se para ela, 

perguntou de chofre: 
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– O que é que há de inquietante no orgasmo? (p. 159) 

 

Os acontecimentos sociais limitam-se aos estreitos sobressaltos dos 

primeiros seis meses de vida, e os psicanalistas continuam 

teimosamente agarrados ao antiquíssimo microscópio de Freud, que 

lhes permite observar um centímetro quadrado de epiderme enquanto o 

resto do corpo, longe deles, respira, palpita, pulsa, se sacode, protesta e 

movimenta. 

– O que é que há de inquietante no orgasmo? (p. 160) 

 

A gente sai para o lugar a apertar a breguilha e ouve contra a nuca 

– Boa noite, nosso tropa 

sem zanga nem revolta, tranquilamente ouve 

– Boa noite, nosso tropa (p. 161) 

 

– Boa noite, nosso tropa – disse o negro roçando-me o hálito no ombro. 

A mulher jazia estendida lá dentro, embrulhada no nojo do mau cheiro. 

(p. 162) 

 

– Depois de acabarem as vossas análises olharão para o mundo de uma 

forma diferente – profetizou o amante de Carcavelos retirando com o 

dedo mindinho uma migalha de bolo do vértice do queixo (p. 162) 

 

Principiei a tossir e a agitar-me na cadeira até todos se voltarem, 

surpreendidos, para mim: 

– Depois de acabar a análise deixo de ver a 8ª enfermaria? – perguntei 

eu. (p. 162 – 163) 

 

– Depois de acabar a análise a 8ª enfermaria desaparece? – insisti eu. 

(p. 163) 

 

– Boa noite, nosso tropa – segredou-me o negro. (p. 164) 

 

– O que haverá de inquietante no orgasmo? – inquiriu o psicanalista 

com um sorriso de eleito, um sorriso de bispo. (p. 164) 

 

– Boa noite, nosso tropa – murmuravam os doentes da 1ª, da 2ª, da 5ª e 

da 6ª enfermarias, sentados nos degraus como os velhos nas soleiras das 

aldeias, como os negros acachapados na erva à espera que lhes 

abandonássemos as mulheres, que lhes saíssemos de casa para poderem 

dormir, para estenderem os corpos escuros no nosso odor pegajoso de 

invasores. (p. 165) 

 

Saía para o corredor 

– Boa noite, nosso tropa 

a compor com os dedos o cabelo em desordem ou a palpar com a mão 

a lixa da barba nas bochechas (p. 166) 
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e o vento frio da aurora remexia o capim junto ao canhão, junto à 

garagem, sacudia com mãos grossas de fantasma os ombros dos doentes 

que dormiam, chamando-os de longe com a voz rouca de febre. 

– O que haverá de inquietante no orgasmo? (p. 169) 

 

Há momentos em que o autor se volta para uma única frase, a ser resgatada em situações 

diversas, como a costurar um elo possível entre os momentos recordados. Em uma outra 

passagem, esta do capítulo nove, o protagonista é recolhido a uma instituição por esgotamento 

físico e mental, “através de insidiosas maquinações de parentes e de médicos para um 

aprisionamento inapelável” (SEIXO, 2000, p. 86). Antes disso, porém, participa de uma festa 

preparada no Miguel Bombarda, na qual “nós, os que trabalhávamos no manicómio, os 

médicos, os enfermeiros, os serventes, (...) adquiríamos, como eles [os doentes], o aspecto 

desesperado e vazio das coisas supérfluas, gastas por centenas e centenas de estremeções sem 

motivo” (p. 181 – 182). Nesta, uma frase é pronunciada ao microfone – “O senhor Valentim 

vai recitar um poema da sua autoria” –, e essa frase acompanhará o percurso da personagem na 

fase em que ele próprio se torna o interno de um hospital, e é recuperada no processo de 

rememoração feito no tempo presente da narrativa, durante a viagem empreendida. A oposição 

construída dessa forma não é gratuita: a frase ouvida quando o protagonista ocupava a posição 

de médico é por ele recuperada nos momentos em que passa a ocupar a posição diretamente 

inversa, isto é, a de paciente, tendo a sua sanidade e o seu equilíbrio mental questionados tanto 

por uma junta de colegas doutores, quanto pelo grupo familiar; alternam-se assim dois planos, 

“o da configuração diegética e o da representação da memória” (SEIXO, 2002, p. 17). 

Colocamos aqui uma seleção de diferentes trechos em que a frase surge, apresentados em ordem 

cronológica de aparecimento no texto: 

 

– O senhor Valentim vai recitar um poema da sua autoria – declarou ao 

microfone uma rapariga rechonchuda, de papel na mão, enquanto por 

detrás da cortina coxeava ruidosamente uma mudança de cenário. 
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Em que ano recitarei naquele palco poemas da minha autoria?, pensou 

ele. (p. 182) 

 

o cigano deixa cair o pão, encosta o queixo à fórmica, adormece outra 

vez, tem os pés metidos em sapatos grandes de mais como a Vovó 

Donalda, os tornozelos muito magros, o pijama roto, 

– O senhor Valentim recita um poema da sua autoria 

Um enfermeiro pergunta Quantos temos cá hoje. (p. 187) 

 

as cores, desbotadas, sobrepõem-se, 

– da sua autoria 

sento-me num sofá diante de um televisor apagado (p. 187) 

 

Sinto o frio do algodão nas nádegas e depois o arame a arder que me 

perfura a carne, levam-me para o quarto, despem-me, estendem-me na 

cama e começo a desaparecer deva- 

– Recita um poema da sua 

garinho de mim mesmo, a diluir-me, a evaporar-me. (p. 189) 

 

O negro fita-me calado, desvia as órbitas cinzento-escuras embaciadas 

e tristes 

– O senhor Valentim vai recitar um poema da sua autoria. 

O enfermeiro vem buscar-me O médico quer falar contigo. (p. 193) 

 

O homem que voa some-se aos baldões pela janela aberta. A chuva vai 

dissolvê-lo, penso eu, como a cal viva os ossos dos cadáveres, só o tipo 

dos cuspos e eu resistimos ainda, a minha família dissolveu-se, a casa 

que ainda não acabei de pagar dissolveu-se, os electrodomésticos de 

que me faltam prestações dissolveram-se, o carro hipotecado dissolveu-

se, o Natal 

– O senhor Valentim vai recitar um poema da sua autoria 

a Páscoa e as estações do ano dissolveram-se (p. 196) 

 

O rapaz procura o maço nos bolsos enquanto procede à barulhenta 

preparação de um novo escarro 

– O senhor Valentim vai recitar um poema da sua autoria 

e acaba por extrair uma beata quebrada de um pedaço de papel de prata. 

(p. 196) 

 

o vento quebrou um dos caixilhos e a água espalhou-se nos azulejos 

como uma doença de pele que alastrasse 

– O senhor Valentim vai recitar um poema da sua autoria 

trazemos-te estas pêras francesas, estes sorrisos, estas pancadinhas no 

ombro, esta hipócrita ternura (p. 197) 

 

e agora são os tornozelos, as pernas, os joelhos que lentamente se 

diluem, a água arrastará os testículos desfeitos para longe, o umbigo 

apagou-se, a saliência do ventre desfez-se, o conteúdo espalha-se, 

amolecido no sobrado, 

– O senhor Valentim vai recitar um poema da sua autoria 
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as próprias órbitas com que me fita adquirem o tom baço e rugoso do 

gesso (p. 198) 

 

 O surgimento dessa frase recordada em passagens as mais distintas corrobora a 

intencionalidade do uso da clave em “alquimia verbal” (SARAIVA, 1980, p. 122), conectando 

diferentes instantes por intermédio de uma única lembrança. A frase aparece inicialmente em 

seu contexto original, proclamada por uma “rapariga rechonchuda, de papel na mão”, mas 

depois será recuperada em outras situações: na internação do próprio médico; no seu convívio 

com o drogado e com o louco, descrito como o “homem que voa”; na cena em que, ainda em 

repouso, é recebido pela família e sua “hipócrita ternura”, dentre outros variados momentos. 

Cabe observar tanto as passagens em que a frase é fragmentada, partida, quanto o gradual 

rompimento da pontuação, à medida que a clave foi repetida no seguimento textual, em 

gradação que promove no leitor a imersão nas angústias e na agonia vivenciadas por essa 

personagem, assim como o discurso engenhoso, nas palavras de Saraiva, era construído “para 

persuadir o ouvinte de uma verdade ou para constrangê-lo a uma ação” (1980, p. 122). Em uma 

determinada passagem, a própria palavra é partida pela frase – “e começo a desaparecer deva- 

/ – Recita um poema da sua / garinho de mim mesmo, a diluir-me, a evaporar-me”. O trabalho 

com as palavras e as frases, tanto nesta clave quanto nos outros exemplos que vimos, constitui 

uma “tessitura de significação que desenvolvem aspectos (...) tais a violência, a luz, o foco, o 

fogo, a consumpção, o sangue, o tormento” (SEIXO, 2010, p. 183 – 184). Servirá o discurso a 

uma mensagem comunicada, sendo esta aqui a da subversão – de lógica, de valores –, 

abordagem temática que, não nos esquecemos, também foi cara ao período barroco. 

 Antes de falarmos, porém, de como a loucura é abordada e questionada ao longo do 

romance, cabe ainda fazer algumas colocações a respeito da construção do engenho textual. 

Conforme vimos, além da repetição de palavras e frases, o rompimento com a obrigatoriedade 

da pontuação já é feito em Conhecimento do inferno, como diferentes passagens atestam. Diz 
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o imediato ao médico: “O senhor doutor está bem? Que mil bênçãos o cubram sempre senhor 

doutor. Que continue de saúde para nossa felicidade senhor doutor. O senhor doutor está cada 

vez mais viçoso, senhor doutor. Eu sempre defendi que o senhor doutor era a nossa salvação, 

senhor doutor” (p. 143) – e tanto a repetição do vocativo quanto a ocasional falta da vírgula 

para separar este mesmo vocativo do restante da frase evidencia a condição de subserviência 

do homem, além de assinalar o seu modo de fala. Em outros trechos, a quebra de parágrafos se 

insinua, ainda que de maneira menos densa do que ocorrerá em livros posteriores: “apontou-

me energicamente o púbis e urrou / – Mostre / numa fúria trémula de soprano” (p. 175); “– 

Queria falar com o Nobre / disse o assistente para a cabeça risonha que esperava (...) / – Vai 

ficar com o nobre / informou-me o assistente” (p. 56). No entanto, há ainda uma prática 

frequente no romance que por ora analisamos, e que será deixada de lado em obras futuras, que 

é a construção de parágrafos enormes, verdadeiros blocos de palavras, nos quais diálogos 

inteiros são apresentados, em uma construção textual que começa regularmente pontuada, mas 

que gradativamente leva à vertigem. Vejamos a passagem a seguir, na qual a personagem 

principal questiona a sua internação em uma casa de repouso, ao mesmo tempo em que lida 

com as figuras do enfermeiro e do médico que lhe são designados: 

 

Tiram-me a carteira, o dinheiro, o relógio, o porta-chaves. É melhor 

entregar a aliança, sugere o médico, a gente não se responsabiliza por 

essas coisas. A aliança não sai do dedo. Se não sai do dedo deixem estar, 

conclui o servente, expeditivo. Há-de sair, afirma o marido ou a mulher 

ou o pai ou o filho, tem aí um bocado de sabão? Quem é que deu 

autorização para trazerem a minha escova de dentes, questiono eu (...). 

O enfermeiro segura-me os braços por detrás, Então que é isso pá 

pergunta ele, ninguém te rouba os chinelos. Três ampolas a ver se o tipo 

serena, diz o médico. Desde as duas da tarde que ainda não parámos 

queixa-se o servente para o polícia do cigano que acena que sim com a 

cabeça, mais a ambulância que estou a ouvir lá fora. O número de 

malucagem cresce na cidade por este andar ficamos todos chulapas, 

filosofa o polícia que para polícia tem um ar cordato, não se parece com 

os polícias do costume. Vocês enganaram-me à má fila, digo eu, ora 

expliquem-me lá que merda é esta. Alguém principia a chorar no 

corredor em guinchos convulsivos de criança. O homem que arrasta as 
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pernas aparece de novo, Uma pinga de água pede ele. O enfermeiro 

puxa-me pelo braço para um compartimento com uma maca alta, de 

rodas, dois armários de vidro repletos de frascos de comprimidos, uma 

caixa de metal em cima de um fogareiro de petróleo, um banco de 

assento de subir e descer. Arreia as calças diz ele a chupar a seringa 

uma porção de ampolas, que lança a piparote, sem falhar nenhuma, num 

balde de esmalte, arreia lá as calças caneco, enquanto tira um pedaço de 

algodão de um recipiente de plástico e o molha numa botija de álcool. 

São vitaminas pergunto eu cheio de esperanças, os psicanalistas não 

mentem, vem-me à ideia a mulher das unhas vermelhas a guardar o 

dinheiro na gaveta, apetece-me deitar a cabeça no seu peito fofo cor-de-

rosa, tocar com os dedos no espaço de entre as coxas, aspirar o perfume 

espesso, os cabelos, a injecção dói como se me introduzissem um arame 

nas nádegas, um arame em brasa, fininho, no músculo. Aguenta que é 

serviço pá, aconselha o enfermeiro. Por que é que me estão a fazer isto 

a mim, pergunto eu, o que se passa para me fazerem isto a mim. (p. 184 

– 185) 

 

 Construções desse teor assinalam como a redação dos textos antunianos, mesmo nas 

primeiras obras, já apresentavam lampejos de uma fortuna literária variada, a ser intensamente 

explorada em livros posteriores. O esplendor de Portugal, segundo romance do qual falaremos 

aqui, já apresenta uma maturidade ampla de escrita, bem como maneja a polifonia por meio dos 

discursos dos irmãos Carlos, Clarisse e Rui, bem como pelas cartas redigidas pela mãe Isilda. 

Entretanto, antes de falarmos dessa obra, cabe refletir brevemente sobre os discursos fora da 

razão que Conhecimento do inferno evidencia. Vamos a isso. 

 

2.2.1.2 A loucura revisitada 

 

 O Hospital Miguel Bombarda é o palco onde se sucedem variados acontecimentos da 

trama narrada em Conhecimento do inferno. Sanatório lisboeta, está repleto de indivíduos a 

quem “os tratamentos psiquiátricos haviam reduzido a animais indiferentes” (p. 84), bem como 

de doutores e seus “argumentos absurdos com que tentavam conciliar o marxismo e a 

psiquiatria, isto é, a liberdade e a sua condição de carcereiros, (...) invenções que descobriam 

para apaziguar a sua má consciência” (p. 105). É o espaço para o qual o protagonista leva a 
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filha, Joana, a fim de fazer uma visita, mas ela “[recusa-se] a passar o portão com a firmeza 

obstinada, pétrea, inamovível das crianças” (p. 66), enquanto diz, junto às grades: “não quero 

entrar no hospital porque tenho medo dos doentes” (p. 86). É o lugar do qual diz o vendedor de 

peças de estanho, ao encontrar o médico no vestíbulo: “Isto aqui é o purgatório dos vivos, cheio 

de gente a arder” (p. 67). Para o narrador, em suas alternâncias, o inferno é outro: “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” (p. 52); a 

insanidade é percebida e ressignificada como algo diferente para o protagonista, que opõe o seu 

próprio pensamento à figura imponente e ameaçadora do diretor do hospital, “a boca impecável 

de um carrasco, a boca impecável, desprovida de remorsos de um carrasco: / – A psiquiatria é 

a mais nobre das especialidades médicas” (p. 38). A loucura acompanhou o protagonista desde 

as suas lembranças pueris, posto que havia “os malucos de Benfica que à noite se uniam em 

matilha como os cães vadios, e gritavam na vastidão calada das quintas os latidos horríveis dos 

seus protestos” (p. 13); esteve também presente na guerra para a qual fora convocado “porque 

o dever patriótico não excluía ninguém, porque as Parcelas Sagradas do Ultramar necessitavam 

do sacrifício de todos, porque o Exército É O Espelho Da Nação, porque O Soldado Português 

É Tão Bom Quanto Os Melhores” (p. 34), no (nem tão) incompreensível suicídio do soldado 

de Mangando – “Porque é que as pessoas se matam?”, questiona ininterruptamente o alferes (p. 

200), para logo concluir por si próprio: “Estamos fartos de estar mortos” (p. 203) –, e está por 

fim na prática cotidiana da medicina psiquiátrica, “nos ângulos das enfermarias, como os 

morcegos, nos globos do tecto das enfermarias e nos velhos e esbeiçados armários de 

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

até os internados regressarem em silêncio do refeitório” (p. 21). O inferno, portanto, embora 

dito pela personagem que só foi conhecido na vivência clínica pós-guerra, em citação já feita 
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aqui5, será sobretudo o inferno da existência, “um lugar específico, vivenciado no interior do 

indivíduo: África em guerra, o Hospital Miguel Bombarda que a ela se assimila, redobrando o 

seu horror, que assim se vive duas vezes e vai multiplicar-se pela memória da escrita” (SEIXO, 

2010, p. 19). 

 Todo o mundo, portanto, e não apenas o universo hospitalar, está submetido à inversão 

que pode ser sintetizada no “outro grande tópico revitalizado pelo Barroco: o do mundo às 

avessas” (MARAVALL, 1997, p. 251). Deste lugar destemperado, poder-se-ia dizer: “O mundo 

é mau. Guerras, fomes e pestes, crueldades, violências e enganos dominam a sociedade dos 

homens e ameaçam por todos os lados” (Idem, p. 255). Entretanto, neste mundo cruel, as 

condições humanas não estão submetidas a um óbvio maniqueísmo: diz-nos Affonso Romano 

de Sant’Anna que, “numa cultura que valoriza o espelho, o jogo do ser e do parecer reverbera 

a teatralidade do cotidiano, constituindo valores éticos e estéticos que vão da filosofia, à moda 

e à música” (2000, p. 177). Mais adiante, acrescenta: “O teatro: a ilusão e a realidade. O barroco: 

o ser e o parecer. (...) Haveria simetria entre o que ocorre no palco e o que ocorre na realidade? 

O que é palco e o que é realidade?” (Idem, p. 189). All the world’s a stage, preconiza a famosa 

citação de William Shakespeare; a ideia de mundo como teatro, ou do grande teatro do mundo, 

fortificou-se nos seiscentos, aliando-se ao tópico da loucura do mundo, que “tão colado está às 

manifestações literárias e artísticas do Barroco” (Idem, p. 248). Todas essas noções de mundo 

como desconcerto, teatro, louco – ou ainda como labirinto, onde é fácil se perder, ou como 

estalagem, o que conclama as noções de transitório, temporário –, concorrem para obras que 

fundamentalmente relativizam noções antes concertadas. Conhecimento do inferno espelha esse 

tipo de relação, ao dar voz, em seu discurso, ao delírio de internos que se aproximam cada vez 

mais da sanidade, enquanto seus responsáveis (entre eles o protagonista do romance) se 

                                                           
5 “Em 1973, eu regressara da guerra e sabia de feridos (...), 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” (p. 22). 
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configuram, ao longo das páginas, como os que estariam verdadeiramente malucos. “Ao 

crepúsculo, o avesso das coisas sobressalta-nos de medo como se do nosso rosto aflito e sério 

nascesse de súbito a corola imprevista de um sorriso” (p. 112), dirá o protagonista, a certa altura. 

 A escolha pela psiquiatria parece incerta até para o próprio protagonista, que intentava 

cursar odontologia, mas acabou mudando de área. “Não, não diga (...), não seguiu dentista 

porque a Psiquiatria é a mais nobre das especialidades médicas”, pergunta um amigo da família, 

a quem o pai redarguiu: “A Psiquiatria é uma treta (...). Não tem bases científicas, o diagnóstico 

não interessa e o tratamento é sempre o mesmo”. Frente a isso, retorna o amigo: “Já reparaste 

(...) que os psiquiatras são malucos sem graça?” (p. 50). As experiências vivenciadas no Miguel 

Bombarda fazem com que a personagem deseje ter escolhido a primeira opção: “Devia ter ido 

para dentista, acrescentou, devíamos todos ser dentistas, consertar molares em minúcias de 

relojoeiro, conviver sem pânico com incisivos e caninos, dizer Bocheche e sentirmo-nos em 

paz, percebe, desprovidos de inquietação e de remorsos” (p. 49), “Gaita, se eu soubesse o que 

sei hoje tinha seguido dentista” (p. 62); seria uma profissão que não exigiria deixar tanto de si 

num lugar “onde indignação e loucura andam a par” (SEIXO, 2010, p. 75). Anseia por entrar 

de férias e “cagar-me, durante um mês, para a miséria, para a decrepitude, para a nojenta 

hipocrisia do asilo” (p. 115). As primeiras indagações acerca da natureza da insanidade e do 

papel do médico em relação ao paciente surgem nas primeiras cenas que mostram a personagem 

no exercício dos seus deveres, como na passagem a seguir, de fortíssima e impactante analogia 

com o nazismo e com a guerra colonial (o primeiro paciente equipara-se ao primeiro 

assassinato): 

 

O assistente olhava-o de baixo para cima à espera da resposta, e ele 

pensou Sou um SS com dúvidas, sou um seminarista em crise de 

consciência, Hitler é grande, Deus é bom e a Psiquiatria a mais nobre 

das etc., etc., pensou Não se pode ser um tirano enternecido, de modo 

que puxei uma cadeira para o pé da secretária, me aboborei no assento 

como um príncipe herdeiro no seu trono, nenhum homem voava nas 
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janelas, à entrada da 5ª enfermaria os meus súbditos jaziam imóveis 

estendidos ao sol à maneira das vítimas de uma catástrofe ferroviária 

nos carris, verifiquei o nó da gravata com os dedos, abotoei o casaco, e 

recebi a papelada do primeiro doente tal como, anos antes, aceitara uma 

espingarda em Mafra, na carreira de tiro, para aprender eficientemente 

a matar. (p. 54) 

 

 A observação dos seus colegas de profissão no Miguel Bombarda levará a personagem 

a relativizar ainda mais os papéis médico / paciente – e, por extensão, sanidade / insanidade. 

“Tenho muito mais medo dos psiquiatras” (p. 86), diz o homem a sua filha Joana, quando ela 

argumenta não desejar adentrar o hospital por temer os internos. A conclusão é irremediável: 

“Os psiquiatras que endoidecem, pensou ele remexendo o resto do café com a ponta apagada 

do cigarro (...). São loucos tristes, melancólicos, azedos, moídos por um fundo caruncho de 

amargura, instalados às secretárias, de órbitas ocas” (p. 149). “Ainda sou novo, pensou, é a 

altura de pirar daqui, de voltar para casa, de seguir dentista, de me matricular em Económicas, 

em Agronomia, em Matemática, pensou” (p. 59); mas, enredado pelo cenário constantemente 

opressivo, não se distancia dele, permanecendo como psiquiatra. O expediente médico no 

hospital começava às onze, quando os doutores chegavam “distribuindo em volta sorrisos de 

tratadores. Cada sorriso gritava Eu sou saudável e tu és maluca mas se te portares bem talvez 

possa fazer alguma coisa por ti, conseguir que te tornes tão normal como nós, tão normal normal 

como nós, tão normal normal normal como nós” (p. 75). Os “sorrisos de tratadores” apontam 

para a correlação entre pacientes e animais, desumanizando o processo cuidador que deveria 

envolver a relação estabelecida entre uma parte e outra; a animalização será, no entanto, 

transferida para a junta médica, tanto em passagens nas quais o narrador se refere a uma doutora 

em específico como “égua normanda” (p. 86) quanto em cenas como a que colocamos a seguir, 

na qual é conjecturada a possibilidade de todos os médicos, teoricamente sãos, necessitarem ser 

clinicados: 
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O cheiro ia e vinha na sala mas os psiquiatras suportam corajosamente 

sem pestanejar, sem mudar de expressão, o cheiro dos outros, a loucura 

dos outros, o desespero, a ansiedade, a agonia e o medo dos outros. 

– Informo que vocês estão loucos – apeteceu-me dizer em voz alta. – 

Informo que tudo isto, esta reunião, este asilo, esta merda científica são 

a prova acabada da vossa estupidez, da vossa inutilidade, da vossa 

loucura, informo que estou a enlouquecer com vocês e quero que me 

levem daqui antes que me torne numa camisa de dormir de algodão 

recheada de pastilhas, a vaguear aos domingos de manhã pelas jaulas 

do Jardim Zoológico. (p. 79 – 80) 

 

 O anseio de fuga justifica-se pela tentativa de evitar um descaimento para a perda de 

razão, que se torna mais e mais irreversível, à medida que a personagem permanece descrente 

de sua ciência, a questionar e ressignificar a função da psiquiatria. A inversão total, por sua vez, 

das ideias de loucura e sanidade é por fim solidificada no rompimento da barreira estabelecida 

entre nós / os outros, o que ocorrerá ao longo do capítulo seis, em uma passagem na qual o 

protagonista é confundido com um de seus pacientes. Ao tentar desfazer o equívoco, recuperar 

a sua posição “de patrão, de amo, de carcereiro”, é desacreditado por seus colegas de trabalho, 

e acaba ficando por entre os internos, também sem ser identificado como um médico por eles. 

É levado à presença de um psiquiatra seu conhecido, que não só não o reconhece como o 

diagnostica como portador de diversas patologias mentais. Desta feita, “O mal-entendido 

corresponde assim ao equívoco geral de uma psiquiatria enganosa, de desacertos terapêuticos e 

de aleatória aplicação” (SEIXO, 2002, p. 81). 

 

Balouçava as pernas no muro e ia procurar um cigarro no casaco, 

quando um servente me tocou no ombro o indicador lenhoso como um 

pedaço aguçado de pau: 

– Ó ruço o médico quer falar contigo. 

Era um homem vesgo, assimétrico, de enormes mãos de camponês, de 

pescador, de operário, nítidas e grossas como as raízes do sangue, que 

me costumava cumprimentar nos corredores, às arrecuas, inclinando o 

corpo gigantesco numa cerimónia infinita: 

– Senhor doutor senhor doutor senhor doutor senhor doutor senhor 

doutor. 

Julguei que não me tivesse reconhecido, que não houvesse notado a 

minha condição de patrão, de amo, de carcereiro, de dono dos malucos 
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que cirandavam no pátio, arrastando os chinelos, a roçarem pelas visitas 

as expressões vazias de pedintes. Um rapaz magro, de nariz encostado 

a um tronco, gesticulava a sua zanga para um espectro invisível. O 

senhor Moisés, já cego, passou a tactear cautelosamente com a bengala 

na direcção da casa mortuária: o bigode, alarmado, tremia-lhe adiante 

da boca como as pestanas dos insectos. 

– O médico quer falar contigo. (p. 115) 

 

Era uma das salas de consulta habituais, pintada de verde e de branco, 

de um verde feio e de um branco triste, desconfortável e poeirenta, com 

o pequeno lavatório no canto, o armário de vidro das histórias clínicas, 

um calorífero ferrugento imemorialmente avariado, e uma enorme 

secretária de pau por detrás da qual se instalava, numa cadeira de 

braços, o assistente, rodeado de três ou quatro aprendizes que me 

miravam numa curiosidade intrigante. Sorri para o colega a palpar o 

sovaco que me doía, e designei com o vértice do queixo a porta qu se 

fechava com respeitosa cautela (...) 

– Senta-te aí – disse o psiquiatra examinando uma ficha. (p. 115) 

 

– Dia de te armares em esperto, meu padreca – declarou ao psiquiatra. 

Os aprendizes escreviam febrilmente, radiantes. Um deles virou a 

página num ruído escolar de bom aluno. 

– Onde é que desencantaste estes guarda-livros? 

A gravata de ramagens recostou-se para trás numa satisfação digestiva: 

– Psicose paranóide – informou o sujeito como se berrasse Fogo! a um 

pelotão de execução. – Agressividade, delírio de grandeza, alucinações. 

Caso comum: cuida-se psiquiatra. (p. 121) 

 

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. 

Trabalhamos juntos, participámos juntos em reuniões comunitárias, 

herdei doentes teus. 

– Actividade delirante actividade delirante actividade delirante – 

grasnou o cachimbo num júbilo insuportável. 

O admirador de Freud uniu as cabeças dos dedos e desceu as pálpebras 

com unção recolhida: 

– 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. (p. 122 – 123) 

 

 Mesmo após desfeito o engano, poder-se-ia dizer que essa experiência de contato 

modificou o olhar do médico, o qual, à medida que sua viagem de automóvel caminha para o 

seu fim – e, consequentemente, também o romance –, encontrará a identificação com duas 
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figuras distintas, ambas catalogadas como loucas pelo olhar taxativo do mundo, mas que 

carregavam uma sabedoria e um conhecimento que as tornavam inquestionavelmente sãs. No 

penúltimo capítulo, surge Margarida, “a doente que fugiu do hospital para regressar ao 

cabeleireiro onde trabalhara” (SEIXO, 2002, p. 87), em processo de fuga semelhante ao do 

médico em seu caminho para a Praia das Maçãs: “De modo, Joana, que saí de Lisboa em 

direcção à praia como a Margarida do Hospital Miguel Bombarda” (p. 217). Ainda na 

metafórica conversa com Joana, outro ponto de contato entre o médico e uma das pacientes se 

estabelece: “trazia constantemente a tua lembrança no bolso, como uma pata de coelho, que 

tocava de tempos a tempos para me garantir a felicidade em que não acreditava, pelo mesmo 

motivo, talvez, que levou a Margarida a regressar ao cabeleireiro quando fugiu do hospital” (p. 

218). No seu conhecido salão de beleza, para o qual a mulher se dirige, o pânico se instala: “Ó 

dona Carmo pela sua saúde chame os bombeiros” (p. 224), grita a empregada; “Se vem com as 

fúrias assassina-nos a todos” (p. 224), diz a proprietária da charcutaria; “Enquanto não apanham 

uma pessoa a jeito e a estrafegam não descansam” (p. 225), diz a calista; a viúva do tenente 

delira em manchetes imaginadas: “o bairro entorpecia no clima tranquilo que antecede as 

tragédias: FUGIDA DE UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ASSASSINA DOZE PESSOAS 

NUM CABELEIREIRO” (p. 227); escondem-se, por fim, todos, e Margarida encontra o 

estabelecimento vazio ao finalmente subir as escadas. Sua passagem é “um belíssimo texto 

sobre a expressão feminina, a loucura e a sua relação com o mundo dito normal” (SEIXO, 2002, 

p. 88). A segunda figura surgirá no décimo segundo e último capítulo, em que o narrador 

recuperará uma lembrança infantil associada à figura do Rui, em nenhum momento antes 

mencionada: era “um homem vestido com um casaco enorme, de expressão apatetada e 

membros desarticulados como os dois bonecos” (p.235), que corria em torno do campo de 

hóquei da Praia das Maçãs, “assobiado e aplaudido pelas pessoas que se riam de troça umas 

para as outras, e o encorajavam com exclamações, apupos, gritos, gargalhadas, berrando / – 
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Anda Rui. Depressa Rui / numa alegria perversa e cruel” (p. 235). A figura com ele permanece: 

“sempre que avisto a tabuleta à direita da estrada, junto ao muro de uma casa, vem-me à ideia 

o homem vestido com um casaco enorme, de expressão apatetada e membros desarticulados de 

boneco, a correr, exausto, no cimento, encorajado pelo escárnio das pessoas” (p. 239). A 

evocação dessas figuras, bem como a proximidade estabelecida entre o narrador e elas, só é 

possível nas páginas finais de um romance que se propôs a debater, ao longo de seus capítulos, 

a noção pré-estabelecida de loucura, reinterpretando-a. Após ser ele próprio um paciente, 

primeiro pela confusão gerada no seu ambiente de trabalho, e depois pela internação forçada 

por sua família ao nele notar possíveis sinais de esgotamento, o protagonista pode, por fim, 

falar de indivíduos específicos, em vez de permanecer se referindo aos seus clinicados como 

“tristes feras sonâmbulas” (p. 86). O jogo do ser e do parecer se estabelece, assim, como 

fundamental em Conhecimento do inferno, bem como será em outras obras do autor. A respeito 

de tal contraponto, podemos afirmar, por fim, que “A maneira de encenação deste jogo é o que 

faz com que os significados, ao longo do texto, sejam constantemente atualizados, retornando 

em diferença, numa complexa arquitetura de sentidos” (MONTAURY, 2013, p. 11). 

 

2.2.2 O esplendor de Portugal 

 

 Obra de 1997, O esplendor de Portugal tratará “da dissolição de uma casa de família 

colonial angolana, situada na Baixa do Cassanje, que se inicia com a partida dos filhos para 

Lisboa por motivo da guerra civil, e se prolonga em dois planos” (SEIXO, 2002, p. 321) – tais 

planos seriam, respectivamente, o da vivência dos filhos na metrópole, concentrada no dia de 

Natal de 1995, e o da mãe, Isilda, desde a partida dos filhos, em 1978, até o encontro de seu 

destino final, igualmente na noite de Natal de 1995. O hino nacional, que serve de epígrafe ao 

romance e do qual o autor se serve para extrair o título do romance, solidificará a ironia possível 
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em um texto que tratará de diversas questões relacionadas à perda do último bastião residual do 

outrora sólido império ultramarino português: “a voz de queixa ou de alheamento oriunda de 

África, isto é, a voz dos que lá nasceram e de lá partiram, ou que ficaram para partirem pela 

morte, que a sua permanência de vários modos veio a causar” (Idem, p. 319). “Como voltar a 

casa se não há casa”, diz Isilda (p. 268); “se não fosse a África e o uísque nós não morávamos 

aqui”, reflete Clarisse (p. 307); “Pronto a África é dos jingas vou-me embora acabou-se / 

quando Luanda continua evidentemente a existir, escondida, mais abaixo ou mais acima disto”, 

diz outra vez Isilda, no penúltimo capítulo por si narrado (p. 343). A temática da guerra colonial 

já fora trabalhada em obras anteriores – aparece em Conhecimento do inferno, ainda que à 

margem, e é particularmente aprofundada em obras como Os cus de Judas, com seus 

personagens aos quais “a pouco e pouco a usura da guerra (...) haviam-nos transformado numa 

espécie de insectos indiferentes, mecanizados para um quotidiano feito de espera sem esperança 

(...), treinados para morrer sem protestos nos caixões da tropa, nos fecharem a maçarico lá 

dentro” (p. 99), ou ainda Fado alexandrino, em que veteranos reúnem-se para recordar “sonhos 

atropelados e sem tino, as pernas a pedalarem ao acaso nos lençóis, um turvo, infinito, doloroso 

cansaço de morte ao acordar” (p. 344). Nessas obras, ocorre, também, a crítica mordaz e 

incontestável das mazelas bélicas, bem como do delírio da identidade portuguesa desfeita: 

novamente em Os cus de Judas, vemos a população que, à partida dos militares para Angola, 

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

por uma multidão agitada e anónima semelhante à do quadro da guilhotina, que ali vinha 

assistir, impotente, à sua própria morte” (p. 14); se O esplendor de Portugal serve-se do verso 

do hino português em uma paródia de sentido inverso ao espírito glorioso, As naus 

desmistificará por completo imagens icônicas como Diogo Cão, Pedro Álvares Cabral, São 

Francisco Xavier, Nuno Álvares Pereira e Luís de Camões, em uma anti-epopeia que terminará 

com “a paródia final da loucura coletiva existente em Portugal” (GOMES, 1993, p. 106): os 
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heróis do passado, agora tuberculosos, permanecem “aguardando, ao som de uma flauta que as 

vísceras do mar emudeciam, os relinchos de um cavalo impossível” (p. 247). 

Mas O esplendor de Portugal será também um romance que tratará da dissolução das 

relações familiares, simbolizada a princípio pelo fracasso na tentativa, efetuada por Carlos, de 

compor uma ceia natalina com a presença dos irmãos – frustração que já fora evidenciada desde 

as primeiras páginas pela esposa Lena, ao ressaltar o distanciamento fraternal, motivado 

inclusive pelo comportamento do mais velho: “puseste-os na rua e agora passados quinze anos 

queres os teus irmãos de volta” (p. 10). Elementos que corroboram o esfacelamento de elos 

familiares já puídos espalham-se ao longo do texto: há as cartas enviadas pela mãe e nunca 

lidas, “dúzias e dúzias de envelopes sujos, cobertos de carimbos e selos” (p. 9), bem como os 

estigmas carregados por cada rebento: Carlos, o filho ilegítimo – “sempre soubeste que eu era 

preto não soubeste Lena sempre todos souberam que eu era preto e apoucavam-me” (p. 99); 

Rui, o filho doente – “– O que tem o miúdo senhor doutor? / – Um problema hereditário no 

cérebro minha senhora correntes elétricas desordenadas o comportamento dele pode mudar” 

(p. 21); Clarisse, a filha profanada – “Uma puta não encontro outra palavra para te definir a 

não ser puta não tolero uma puta reles a transformar-me a casa num bordel uma mulher do 

meu próprio sangue que desrespeita a memória do pai” (p. 143). Como os trechos logo acima 

selecionados evidenciam, o uso do itálico será constante no romance em questão, normalmente 

demarcando recordações ainda mais antigas ou diversas daquelas por então recuperadas – como 

ocorre no trecho sobre Rui, originalmente inserido em uma digressão de Isilda a respeito da 

natureza daquele seu filho, que, em sua visão, possui “qualquer coisa de terrível (...) que o 

Carlos e a Clarisse não têm, dado que nem os bichos nem os africanos se assustam com eles” 

(p. 23) –, ou então ressaltando passagens de cunho profundamente emocional, como ocorre no 

trecho sobre Carlos – em uma digressão feita pelo mesmo, ao refletir sobre as suas dissidências 

com seus familiares, bem como sobre a frágil e esmaecida relação com Lena. “A diferenciação 
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temporal (...) transmite a sua mudança através da mutação do redondo para o itálico (que 

também pode significar a mudança do ponto de vista de uma personagem), continuando a 

translineação a significar (...) procedimentos de alteração discursiva”, diz-nos Seixo (2002, p. 

330). De maneira geral, o que se vê é uma escrita amadurecida, de um escritor que já angariara 

certo prestígio literário e o justificava por meio de romances cada vez mais elaborados e 

extensos. Características desse discurso amadurecido, que conjuga o componente histórico e o 

componente afetivo e subjetivo, estarão presentes não só no trato direto com a palavra, mas em 

toda a macroestrutura que abrange o romance; tal relação fica evidente nesta obra que, dividida 

em três partes, alterna simetricamente as vozes da polifonia. A este O esplendor de Portugal 

aplica-se a colocação que faz Montaury ao analisar os componentes da ficção do autor: 

 

É certo que o “valor da palavra” e o “sentimento da importância do 

texto” são elementos decisivos para aquilo que nós, leitores, 

identificamos como a voz narrativa de Lobo Antunes. Porém, na base 

deste trabalho de superfície textual, há um elemento anterior que reveste 

a dimensão arquitetural das suas narrativas de uma minuciosa 

articulação de sequências de relatos, que Maria Alzira Seixo denominou 

de “estrutura externa” dos romances. 

Apesar de externa, acrescentaria que essa estrutura influi decisivamente 

na economia dos enredos trabalhados. No âmbito desta panorâmica que 

proponho, começo por afirmar que a forma com que Lobo Antunes 

distribui e edifica os eixos significativos de um romance remete para a 

composição de uma equação matemática, onde um sistema de variáveis 

englobaria os aspectos externos e os traços internos – cuja significação 

vai se definindo no intercâmbio e em perspectiva com os primeiros. 

Dito de outro modo: os traços afetivos, subjetivos e ontológicos, de um 

lado, e, do outro lado, os aspectos históricos, sociais e políticos inscritos 

no romance são regidos e coordenados por um sistema narrativo que é 

fragmentado, oscilante e heterogêneo. (2013, p. 10 – 11) 

 

Tal “articulação de sequências de relatos” é evidente em muitas obras do autor, mesmo 

as anteriores a 1997 – A ordem natural das coisas, A morte de Carlos Gardel e O manual dos 

inquisidores, imediatamente anteriores a O esplendor de Portugal, já trazem essa característica 

como um componente marcante da organização textual. Falar do discurso engenhoso em 
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António Lobo Antunes significa considerar não apenas o trabalho particular com a palavra, mas 

também a noção de que o texto, como um todo, organiza-se de maneira a viabilizar um palco 

pelo qual as diferentes personagens podem transitar, cada uma tendo seu regular e respectivo 

espaço, cada voz sendo respondida pelas outras a seu tempo, conforme o desenrolar da 

narrativa. Esse aspecto, porém, será fatalmente abordado quando falarmos, no capítulo 

seguinte, sobre as relações entre música e literatura, posto que tanto uma quanto outra tinham, 

no período barroco, “um rigoroso jogo de xadrez (...), um sistema típico da matemática 

combinatória” (SANT’ANNA, 2000, p. 141). A partir da técnica barroca do ornamento, e 

“dentro da geometrização possível da composição, emergem sinais que pontuam as maneiras 

subjetivas de interpretar a partitura. Chega a ser surpreendente que, dentro do que se considera 

matemática musical, tenha havido tanta possibilidade de improvisação” (Idem, p. 144). 

Considerando, portanto, que voltaremos a essa abordagem muito em breve, aqui vamos nos 

deter à análise do trabalho com o discurso dentro das falas de cada personagem, compreendendo 

que, longe de esgotar o tema, propomos alguns caminhos de leitura e interpretação do romance. 

Seguiremos, também, a própria ordem da estrutura que a obra apresenta: tripartida, com cada 

filho sendo responsável por uma parte, e tendo, ao longo de todo o livro, em capítulos 

intercalados, as reminiscências da matriarca da família. Dividiremos, então, nosso olhar sobre 

O esplendor de Portugal a partir de três figuras principais da narrativa: Carlos, Rui e Clarisse, 

os três irmãos. 

 

2.2.2.1 A espera de Carlos 

 

 Irmão mais velho, Carlos inicia a sua participação – em frase que é, consequentemente, 

aquela com a qual o romance principia, posto que Carlos é a voz enunciativa do primeiro 

capítulo e de toda a primeira parte da obra – com a lembrança dos outros parentes: “Quando 
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disse que tinha convidado os meus irmãos para passarem a noite de Natal conosco / (estávamos 

a almoçar na cozinha e viam-se os guindastes e os barcos a seguir aos últimos telhados da 

Ajuda) / a Lena encheu-me o prato de fumaça” (p. 9). Como é corrente na ficção de António 

Lobo Antunes, a apresentação das personagens, bem como das relações que se estabelecem 

entre elas, aparecerá de forma gradual, permitindo que o leitor vislumbre aos poucos a conexão 

existente entre os indivíduos que participam de maneira mais ativa da narrativa, bem como o 

vínculo com outras personagens, estas secundárias (tais como Josefa e Maria da Boa Morte, 

criadas que acompanham Isilda desde seu casamento com Amadeu e, por extensão, estão 

presentes na vida dos filhos desde o nascimento. Lena, esposa de Carlos, surge desde a primeira 

página, a contrapor o seu ceticismo à expectativa e posterior frustração do marido durante o 

período de espera pela visita dos irmãos, tempo metaforizado pela ceia posta à mesa – “o 

espumante no balde de gelo, os pratinhos de nozes e pinhões, a toalha de renda na mesa, o bolo-

rei, o bacalhau” (p. 19) transformam-se, à medida que a noite avança: “os grelos que esfriam, o 

bacalhau sem graça, o azeite coalhado, o bolo-rei cintilando as jóias de pacotilha das cerejas 

cristalizadas e daqueles frutos que sabem a couve com açúcar” (p. 72); Carlos se propõe a passar 

“o meu Natal entre sobras de comida e garrafas vazias” (p. 99); mais adiante, é dito que “o 

bacalhau gela / e gela e gela e gela / no forno da cozinha” (p. 89): a repetição do verbo enfatiza 

o correr das horas, a sensação de que tudo foi porventura inútil. No primeiro capítulo, Lena diz: 

“Já não vês os teus irmãos há quinze anos” (p. 9) – aparece também a variação “Puseste-os na 

rua e agora queres os teus irmãos de volta se fosse a ti não esperava visitas logo à noite Carlos” 

(p. 11); capítulos depois, a frase é transmutada para a versão que diz: “Ficamos à espera dos 

teus irmãos até de madrugada?” (p. 90). As duas primeiras frases, além de evidenciarem 

(especialmente no segundo caso) o rompimento com a pontuação regular, que já se torna 

estabelecido nesse ponto da trajetória literária autoral, aliado à fragmentação do discurso, 

funcionam também como frases símbolo, prática que se assemelha às claves barrocas e que 
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desde Conhecimento do inferno, como já vimos, surgem na tessitura textual, muitas vezes com 

um teor quase profético: o discurso de Lena como que antecipa o inevitável fim da noite, com 

a ausência definitivamente consumada – além de acrescida pela partida da esposa: “a Lena fazia 

a mala no quarto (...) a tirar os vestidos do armário, os brincos e os anéis de pacotilha do 

cestinho, a tropeçar num sapato esquecido, a massagear a canela que bateu na mesa” (p. 112). 

A sequência imediatamente posterior a essa passagem, aliás, ilustra bem a mescla espaço-

temporal que muitas vezes o romance permite, ao fundir as luzes que vinham da rua e a 

movimentação de Lena a arrumar seus pertences, disposta a abandonar a casa; ao unir a visão 

da bolsa da mulher à figura do urso de pano, que subitamente lhe enternece e suscita 

conjecturas, fazendo-o se “achar idiota”; ao criar, por sobre a realidade factível, uma ficção 

gerida por si próprio – relacionada primeiro ao brinquedo, e depois ao ruído de um táxi na rua, 

que poderia estar trazendo os irmãos, e o reencontro imaginário, com a distribuição dos 

presentes e Carlos ocupado “a endireitar as fitas, a alisar o papel” –, ainda resultado da longa e 

infrutífera espera. Observemos como a linguagem se apresenta como fragmentada, ainda que 

haja, entre parágrafos que não vão além de uma frase, excertos maiores, em que se pode 

apreender mais da história por meio de uma conexão lógica entre as ideias – não são os longos 

blocos de parágrafos de Conhecimento do inferno, mas a linguagem não é ainda tão 

excessivamente partida quanto em Sôbolos rios que vão, romance no qual o autor persegue o 

silêncio em sentenças cada vez mais enxutas. 

 

as lâmpadas de Natal da Câmara desenhavam estrelas de um lado ao 

outro da avenida, iluminavam a sala, a mudança do vento trouxe uma 

baforada e música do quarteirão acima onde ficavam a academia de 

bilhar e o cinema, agitou a franja das árvores e empurrou-a na direção 

de Alcântara, a Lena atarrachava as tampinhas dos cremes, arrumava-

os numa bolsa de pano com Ratos Mickeys impressos, juntou-lhes o 

copo e a escova de dentes que não sei por que me enterneceram como 

me enterneceu o urso de pêlo coçado sem uma das pupilas de vidro, um 

brinquedo de criança arrancado do travesseiro para um saco de plástico, 
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o urso que eu costumava ter vontade de lhe pegar num braço, o mandar 

pela janela e agora 

(que estranho) 

me começava a fazer falta, debrucei-me a observá-lo melhor, a passar-

lhe o dedo na cabeça, a pensar 

– Como te chamas quando era pequena que nome te terá dado em 

segredo? 

a pensar zangado com a Lena 

– Por que motivo não te coseu a barriga por que motivo não te comprou 

um olho? 

a pensar numa menina agarrada a um bicho de pano numa vivendinha 

de musseque, a achar-me idiota e a não me importar nada de me achar 

idiota, o urso coitado numa solidão enorme sem ninguém lhe pegar ao 

colo, o urso que se calhar chegando à rua ela deitava ao lixo, se alugasse 

uma casa deixava-o na marquise à chuva, a Lena, a caminho do guarda-

fatos, roubou-mo da mão e enfiou-o no saco outra vez, um táxi parou 

na avenida, senti um baque 

– Os meus irmãos 

vi-me a correr como um parvo 

– Volto já volto já 

para trazer os presentes do contêiner, a endireitar as fitas, a alisar o 

papel, a atrapalhar-me com as manchas 

– Um pingo de gordura desculpem 

eu como um condenado à forca à espera que a campainha tocasse e não 

tocou, as vozes da Clarisse e do Rui me gritassem da rua e não gritaram, 

houvesse passos nas escadas e não houve (p. 112 – 113) 

 

 A imagem de Lena é apresentada, ao longo dos capítulos narrados por Carlos, em 

permanente oposição entre o ontem e o hoje: havia a “filha de um empregado da Cuca a viver 

com um cacho de primos a cem metros do bairro Marçal, (...) magra, de tranças, não ia ao 

médico nem tomava remédios para o coração”, e há hoje aquela que “engordou, pintou o cabelo, 

queixa-se de não sei que no coração, faz exames no médico e toma remédios” (p. 10). Carlos 

se constrangia por namorar a mulata e escondia o romance de seus amigos do liceu – “se calhava 

aproximar-se toda risinhos à saída das aulas (...) cochichava-te furioso / – Some-te / e já dentro 

do ônibus, após me certificar que nem os gingas nos espiavam é que lhe fazia sinal com o 

indicador (...) a fingir-me tão ignorante como eles” (p. 10). O romance, porém, é descoberto, e 

o fato vem à tona em diferentes passagens ao longo do primeiro capítulo, irrompendo por entre 

recordações das mais variadas espécies, enunciado em diferentes perspectivas, assim como, no 
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discurso engenhoso, uma determinada questão era explorada ao máximo: “assim o discurso é 

apenas um tecido de agudezas, sucedam-se elas em cascata, ou se ordenem numa composição 

geométrica de conjunto” (SARAIVA, 1980, p. 138). Após finalmente serem vistos juntos – 

“amanhã toda a gente em Luanda vai saber de nós dois” (p. 11) –, vem a sequência: “os meus 

colegas a telefonarem aos amigos Imagina a grande novidade, sabes a novidade, segura-te bem, 

não desmaies, adivinha com quem o Carlos, não, o outro, o cretino de Malanje namora” (p. 11); 

“namoras a mussequeira Carlos confessa que namoras a mussequeira não é nada mussequeira 

que mania tem o apartamento em obras” (p. 12); “a barriga que nunca teve um filho sabes a 

novidade segura-te bem não desmaies adivinha quem o Carlos namora” (p. 13); “Não é 

mussequeira palavra de honra que não é mussequeira os pais dela têm o apartamento em obras 

juro-te que é exatamente como nós” (p. 19). Processo semelhante acontece alguns capítulos 

adiante, quando a questão identitária se volta para Carlos, nas passagens que talvez sejam as 

mais impactantes dentre todas as que cercam o discurso desta personagem. É revelado ao leitor, 

em uma das partes narradas por Isilda, o fato de não ser ela a mãe legítima; no capítulo 

imediatamente posterior, Carlos recorda-se do momento em que ele próprio tem essa revelação, 

motivada pelo fato de Maria da Boa Morte tratá-lo sempre por “tu”, em vez do respeito 

dispensado às outras crianças da casa, postura a qual ele não achava que a criada teria direito, 

posto que seria “como se valesse o mesmo que eu”: esse indício é finalmente consolidado pela 

frase “Tu és preto”, repetida à exaustão, enquanto o menino não tem outra reação senão 

questionar: “É verdade que sou preto?”. As duas frases vão e voltam na superfície textual, 

repetidas em variados momentos, como um estigma do qual, efetivamente, Carlos não se livra 

sequer na vida adulta – chegando a internamente, questionar Lena, a que em princípio era a 

socialmente desajustada, como se porventura ela sempre tivesse sabido da origem bastarda do 

marido, e por isso apresentava “nojo, nojo de branca obrigada a dormir com um feitor” (p. 96). 

Em certo ponto, o narrador diz que há um bêbado – metáfora da escória e da sarjeta – que lhe 
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repete o “Tu és preto” (como que a deixar claro que, justamente por sua origem, Carlos jamais 

poderia deixar de ser inferior a qualquer um, mesmo a uma figura andrajosa das ruas) em 

“insistência maníaca”: essas mesmas palavras poderíamos usar para descrever a intensidade da 

repetição de tal passagem por várias páginas, assinalando uma espécie de destino marcado, do 

qual Carlos não poderia se livrar, mesmo que o desejasse: 

 

recordando-me que os meus irmãos me desprezam, a minha mulher que 

decidi arrancar sei lá por que a uma franja de musseque me despreza, o 

velho dela ao encontrar-me pela primeira vez reconheceu-me a cor e 

desprezou-me também, e digo que me reconheceu a cor por não cessar 

de examinar-me como se sob o disfarce das feições, da pele, do cabelo 

existissem as feições e a pele e o cabelo que nenhum branco aceitava e 

descobri em mim no dia em que a Maria da Boa Morte me disse na 

cozinha, não me tratando por menino como aos meus irmãos, tratando-

me por tu, eu à mesa com um copo de leite a assistir ao bafo de abril 

nos canteiros, aos homens que subiam da senzala carregando sacos, 

tinha sete ou oito anos e as pantufas do meu pai no andar de cima 

bombeavam o teto, a Josélia batia tapetes, o Damião limpava pratas na 

sala, as codornizes passeavam no jardim e a Maria da Boa Morte não 

me tratando por menino tratando-me por tu como se valesse o mesmo 

que eu, fosse minha igual 

– Tu és preto 

a raqueta a soltar pó a intervalos certos, o capataz espalhando os 

bailundos com o apito, eu sem entender 

– Tu és preto 

a Maria da Boa Morte mexia no fogão de brasa de cigarro no interior 

dos lábios no instante em que os pavões principiaram a repetir em coro 

– Tu és preto 

em que os setters e bailundos me fitaram para lá dos caixilhos sob um 

céu de desastre 

– Tu és preto (p. 89 – 90) 

 

a Maria da Boa Morte de perna esquerda manca aquecendo as sobras 

dos setters na panela, eu a puxar-lhe o avental 

– É verdade que sou preto? 

nem apreensivo nem triste, curioso, a puxar-lhe o avental trotando à sua 

roda 

– É verdade que sou preto? 

preto como a Josélia, o Fernando, o Damião, os contratados (p. 92) 

 

(a Clarisse a estalar os dedos divertidíssima contando na escola na 

cidade às amigas 

– A Maria da Boa Morte diz que o Carlos é preto a Maria da Boa Morte 

diz que o Carlos é preto) 
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– É verdade que sou preto? (p. 93) 

 

a Lena quieta ao afastar-me dela, com saudades da vivendita na orla do 

musseque, arrependida de não ter casado com um vizinho qualquer da 

sua raça, o comandante da polícia agarrava-me o pescoço 

– Desanda rapaz 

nunca Carlos, rapaz, a Clarisse era Clarisse, o Rui era Rui, eu 

– Tu és preto 

era rapaz por a Maria da Boa Morte dizer 

– Tu és preto 

e atirava-me para as cubatas a que pertencia (p. 96) 

 

o bêbedo numa alegria complicada 

– Ó sócio 

mais ou menos da minha idade, mais ou menos do meu tamanho, em 

círculos entusiásticos com um embrulho sujo atado com cordéis a 

escorregar do braço acusando-me em guinchozinhos de gaivota 

– Tu és preto 

a repetir numa insistência maníaca 

– Tu és preto 

continuando a repetir 

– Tu és preto 

e 

– Tu és preto 

e 

– Tu és preto 

(sempre soubeste que eu era preto não soubeste Lena sempre todos 

souberam que eu era preto e apoucavam-me sempre souberam da 

empregada do refeitório da Cotonang e que a minha mãe foi a Malanje 

comprar-me o teu pai a tua família os meus colegas Angola inteira 

sabia não é verdade que sabia que sempre soube Lena?) (p. 99) 

 

 Cabe observar como a própria linguagem muda e se modaliza de acordo com a sequência 

do texto – os trechos acima foram dispostos de acordo com a ordem que no capítulo aparecem. 

Se o primeiro trecho compreende uma explicação regular de todo o contexto que originou o 

“Tu és preto” – com a descrição da casa, dos ruídos, de cada empregado cumprindo sua tarefa 

–, e a fragmentação do discurso é apenas insinuada, os excertos seguintes potencializarão o teor 

fragmentário mais e mais, passando pela conversa imaginada entre Clarisse e as outras crianças, 

pelo tratamento dispensado pelo polícia, tão diferente do que os irmãos recebiam, até a cena do 

bêbedo, em que a frenética e compulsiva repetição rende-se às angústias dessa personagem que 

finalmente reconhece o peso do estigma que sempre carregou, a explodir, por fim, em um 
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parágrafo no qual, mais uma vez, o itálico servirá como “uma pura invocação ou interpelação” 

(SEIXO, 2002, p. 330), a desabafar em uma profusão de palavras que dispensam qualquer 

pontuação e que carregam a amargura de alguém que se viu identificado como desigual por 

todos os outros, de maneira que “Angola inteira” sabia de sua origem. A gradação dessa 

maneira criada mobiliza e impacta o leitor, que é atingido por intermédio das artimanhas 

elaboradas pelo texto, assim como os ouvintes de Vieira o eram; havia em passagens de 

diferentes sermões do pregador algo que também vemos aqui, no discurso de Carlos, 

notadamente nesta cena final: “trata-se de um jogo dramático e não de uma simples súplica 

amplificada, isto é, de um jogo onde há uma situação e personagens, ainda que o Outro, aquele 

a quem o único ator visível em cena se dirige, permaneça invisível” (SARAIVA, 1980, p. 93). 

Há outras passagens nas quais frases são repetidas, com o mesmo intuito de costurar o 

texto, conectar passagens variadas, e funcionar como elos entre passado e presente, repensados. 

Em todo O esplendor de Portugal, e não apenas nos capítulos referentes a Carlos, esses trechos 

são tantos, e tão variados, que não poderíamos pretender estudar todas as suas ocorrências aqui. 

Tomemos, portanto, alguns exemplos: há “o canário transviado no canteiro das azáleas” 

(SEIXO, 2002, p. 612), do qual Clarisse tem medo: “sacudia a Clarisse e a Clarisse / – É um 

pássaro” (p. 36), “a Clarisse / – É um pássaro não é nada a mãe é um pássaro repara” (p. 37), 

“a Clarisse na esperança de eu lhe mentir / – É um pássaro não é verdade que é um pássaro 

Carlos?” (p. 37); há o relógio da casa, que para Carlos simboliza o coração do imóvel – “o meu 

filho Carlos, em criança, julgava que o relógio de parede era o coração do mundo” (p. 74), diz 

Isilda –, com seu tiquetaquear a representar as batidas: “enquanto o pêndulo dançasse de um 

lado para o outro / sístole diástole, sístole diástole, sístole diástole / nenhum de nós morreria” 

(p. 61), “qualquer coisa em mim, no meu peito, movendo-se da direita para a esquerda e da 

direita para a esquerda / sístole diástole, sístole diástole, sístole diástole / a fim de continuarmos 

a existir” (p. 61), “eu da esquerda para a direita e da direita para a esquerda / sístole diástole, 
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sístole diástole, sístole diástole” (p. 62), “uma das codornizes voou contra a janela assustando-

me, assustando o mecanismo que se arrepiou num soluço / diástole, sístole diástole / se 

encolheu, emitiu uma badaladazita pálida” (p. 63), “os ponteiros giravam e giravam de número 

em número somando horas, semanas, meses, anos, sístole diástole sístole diástole sístole 

diástole” (p. 65), “e foi a mim, não à minha irmã, que principiei a castigar como o comandante 

de polícia castigava os contratados / (sístole diástole, sístole)” (p. 72). Desejamos destacar, por 

ora, dois momentos diferentes da narrativa, nos quais um único nome próprio funcionará como 

esse elemento de repetição, enfaticamente frisado. Primeiro, será o nome da irmã, a que era a 

preferida do pai, a quem não adiantava advertir: “a gente / – Clarisse / e ela de olhos fechados 

e traços de batom na cara toda a procurar uma cadeira, a entornar-se no assento, a sacudir-nos 

as perguntas de braços estendidos” (p. 66), “um novo sopro, uma nova pausa, um espasmo do 

polegar, uma vibração nas bochechas chupadas, a ponta da língua entre as gengivas / – Clarisse” 

(p. 67), “no entanto pode achar-se impossível mas ia jurar que o meu pai, de crucifixo a algemá-

lo, chamava / – Clarisse / virava o corpo para ela e chamava / – Clarisse / na expectativa (...) 

com que sempre a chamou, não ao Rui, não a mim, a ela / – Clarisse” (p. 69). Em outro 

momento, será o próprio nome de Carlos que surgirá como elo, justamente no último parágrafo 

que a ele cabe, quando Lena termina o processo de ajuntar pertences em malas e finalmente 

parte, deixando-o ainda mais só na noite natalina, já destinada à solidão pela ausência dos 

convidados. O nome Carlos é repetido inúmeras vezes, como a tentar reafirmar a identidade 

antes despedaçada, desencontrada, perdida; tal fenômeno acaba, porém, sendo impossível, visto 

que “eu era diferente daquele nome”. Afora a repetição do substantivo próprio, a estrutura das 

frases e a continuidade da reflexão são bastante semelhantes, conforme podemos ver a seguir: 

 

me surpreendia com o meu nome, dizia o meu nome 

Carlos 

e eu era diferente daquele nome, não era aquele nome, não podia ser 

aquele nome, as pessoas ao chamarem 
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Carlos 

chamavam um Carlos que era eu em elas não era eu nem era eu em eu, 

era um outro da mesma forma que se lhes respondia não era eu quem 

respondia era o eu delas que falava, o eu em eu calava-se em mim e 

portanto sabiam apenas do Carlos delas, não sabiam de mim e eu 

permanecia um estranho, um eu que era dois, o deles e o meu, e o meu 

por ser meu não era, então dizia como eles diziam 

Carlos 

e o Carlos deles não existia para mim, lembrei-me que em Luanda ou 

na fazenda, a ouvir o escuro e o silêncio do escuro povoado do 

sofrimento dos girassóis eram as únicas ocasiões em que de fato dormia 

com o eu em eu, em que dormia comigo repetindo 

Carlos Carlos Carlos 

até a palavra Carlos esvaziada de nexo não significar nada salvo um 

som semelhante ao dos ramos das mangueiras ou aos suspiros sem 

perguntas dos setters no seu sono, até a palavra Carlos se tornar uma 

pele que se larga, não o eco de um eco mas um corpo sem vida fora da 

vida deles, e então podia fechar os olhos, partir do escuro deles, das 

preocupações deles, da fazenda deles e dissolver o meu eu em mim à 

medida que o relógio de parede, mudando de ritmo, intrigava os pavões 

(p. 114 – 115) 

 

dizia o meu nome 

Carlos 

e eu era diferente daquele nome, não era aquele nome, não podia ser 

aquele nome, as pessoas quando chamavam 

Carlos 

chamavam um Carlos que era eu em elas não eu nem era eu em eu, era 

um outro, da mesma forma que se lhes respondia não era eu quem 

respondia era o eu deles que falava e o eu em eu calava-se em mim e 

portanto sabiam apenas do Carlos delas não sabiam de mim e eu 

permanecia um estranho, um estrangeiro, um eu que era dois, o deles e 

o meu, e o meu por ser apenas meu não era e então dizia como eles 

diziam 

Carlos (p. 120) 

 

O próprio trabalho com a palavra Carlos, que parece esvaziada de todo sentido, sem 

haver relação entre o significado e o significante, aproxima-se em demasia daquilo que Padre 

António Vieira praticava em seus sermões, em “uma maneira mais ousada de quebrar a unidade 

significante. O que fica no lugar da palavra é um ser, se assim se pode dizer, mutável e 

imprevisível, sempre se metamorfoseando, se desestruturando e se reestruturando” (SARAIVA, 

1980, p. 14). O esvaziamento do termo, que aqui conduz a um esvaziamento do próprio 

indivíduo, só é possível nos meandros de um texto que foge à rigidez cartesiana: enquanto esta 
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“se apoia em signos – a clareza é apenas uma correspondência biunívoca bem estabelecida entre 

um significante e um significado – o espírito engenhoso, pelo contrário, precisa de libertar-se 

dos signos” (Idem, p. 31). Além disso, ao terminar a parte do livro que cabe a Carlos dessa 

maneira, a narrativa nos deixa sujeitos à sensação de não-pertencimento, o que é também muito 

caro às produções artísticas relacionadas a épocas de crise. “A consciência social de crise que 

pesa sobre os homens (...) suscita uma visão do mundo na qual encontra expressão a desordem 

íntima, na qual, por sua vez, as mentes da época se sentem submergidas”, assinala-nos Maravall 

(1997, p. 247); desordem aplica-se corretamente como a palavra que pode definir não só Carlos, 

mas todas as personagens deste O esplendor de Portugal, obra que, por sua vez, 

metonimicamente representa toda uma geração marcada pelo colonialismo e pela “experiência 

fundamental do lugar” (SEIXO, 2002, p. 326), seja permanecendo em África sem àquele local 

pertencer, seja retornando ao país, para novamente manter-se o desamparo no indivíduo que se 

sente permanentemente deslocado. 

 

2.2.2.2 As recordações de Rui 

 

 Mesmo antes da segunda parte do livro, na qual ocorre a intercalação entre capítulos 

narrados por Rui e por Isilda, os leitores já sabem da epilepsia que acomete o irmão do meio – 

“o Rui não era como os outros, não falava como os outros, imobilizava-se a meio das refeições 

de garfo pendurado como se tivesse partido para muito longe” (p. 32) –, bem como das 

diferentes reações dos membros da família quanto a isso. O pai, Amadeu, entrega-se à bebida: 

“o mais inteligente de meus filhos, o mais sensível, o mais divertido, sempre a fazer partidas 

engraçadas às pessoas, (...) o meu marido em lugar de rir-se e entender o humor puxava a garrafa 

do armário sem dizer nada” (p. 55), “e o meu pai não descansava de gargalo em gargalo a 

emagrecer no corpo e a inchar na barriga” (p. 185); o irmão mais velho foge à promessa feita à 
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mãe e não investe em uma boa clínica para o tratamento do irmão –“não bem uma clínica, não 

bem um lar, um estabelecimento na Damaia onde recebiam criaturas que estorvavam a família 

como era o caso” (p. 38); “O Carlos internou o Rui numa espelunca”, esbraveja Lena, enquanto 

“a Clarisse escrevia cartas para Angola / – Vais ver Carlos vais ver” (p. 42). Com o início da 

segunda parte, porém, podemos ouvir o próprio Rui, a principiar falando da infância e de como 

a doença lhe proporcionava inúmeros momentos de privilégio: “Sempre que íamos ao médico 

a Malanje a minha mãe comprava um bolo de creme a seguir à consulta” (p. 137); “a Clarisse 

e o Carlos apareciam a correr no pátio de mistura com os setters na esperança de rebuçados e 

chocolates, a minha mãe subia as escadas sem lhes ligar” (p. 137); “o Fernando preparava-me 

o jantar especial dos condenados, tirava as espinhas do peixe, servia-me antes dos outros” (p. 

138); “a Josélia esfregava-me com uma esponja e uma bacia de água” (p. 138). Havia também 

os momentos não tão afetivos ou desejados: “o enfermeiro despiu-me os calções, deitou-me na 

cama / – Esse rabiosque para o ar meu menino / o Carlos pedia / – Deixe-me dar a injeção que 

não o magôo nada senhor Guerreiro” (p. 137 – 138); “a minha avó radiante de desgosto trepando 

bengala acima a sacudir o carrapicho pelos cantos, o meu pai espalhando páginas de jornal” (p. 

138). O ontem logo se opõe à descrição do hoje, quando descobrimos que Rui e Clarisse 

mantém o contato: “como me acontece aos domingos quando a Clarisse me vem buscar à 

Damaia para almoçar no Estoril seja no carro pequenino dela seja no carro grande do amigo 

cujos vidros sobem e descem carregando num botão” (p. 139). Este amigo, chamado Hermano, 

que tem “a idade da minha mãe” (p. 139), é, em verdade, e muito embora Rui não o perceba – 

mas nós, leitores, o notamos muito bem –, o amante de Clarisse, que se queixa da presença de 

Rui – “O que te deu para trazeres o trambolho do teu irmão Clarisse?” (p. 139), diz o homem; 

mais adiante, lemos: “levantei-me a procurar amendoins e duchesses na cozinha, pela porta 

meio aberta distingui roupa no chão, um tornozelo descalço (...) e a voz derrotada do Hermano 

/ – Com o paspalho na sala e a barulheira da televisão como queres que eu consiga Clarisse?” 
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(p. 140). Convidado para o Natal em casa do irmão mais velho, Rui não sabe bem como reagir, 

mas o diretor do asilo no qual mora tem o conselho: “O vigarista do teu irmão que devia ter 

metido em tribunal há séculos se não fosse o respeito que a dona Clarisse /  – No armazém com 

o são-tomense) / sempre pontual com a continha me merece” (p. 144). O trecho, que remete a 

uma passagem anterior, narrada ainda na primeira parte do livro, na qual a conta do 

recolhimento de Rui não é paga por Carlos (e é Clarisse quem, por fim, quita a dívida, a fim de 

impedir que o irmão doente fique sem ter onde morar e se tratar), mostra também como o itálico 

serve para inserir a frase de um tempo ainda mais antigo por entre o relato de um tempo 

imediatamente anterior; o nome de Clarisse na frase do diretor do asilo evoca a interrupção com 

a frase que faz referência ao contabilista com quem a mulher tivera um caso, ainda em Angola, 

e que era de todo inaceitável pela família: “a minha avó de lenço na boca / – Um são-tomense 

não pode ser não consigo acreditar / porque um segundo mestiço na família nunca, mesmo o 

Carlos, que ninguém julgava mestiço, não parecia mestiço, a minha avó encolhia-se toda se 

ele a beijava” (p. 145). A própria frase do diretor surgirá em itálico, levemente adaptada, em 

outra passagem, na qual ela é que representa uma digressão do pensamento: “o Carlos / (o 

vigarista do teu irmão que não te liga nenhuma a não ser para te extorquir dinheiro) / a subir 

as escadas amuado comigo, amuado com os meus pais” (p. 161). Esse uso da grafia diferenciada 

a assinalar o jogo entre momentos distintos, demarcando uma diferenciação temporal e, de certa 

maneira, auxiliando o leitor a se localizar no vertiginoso ritmo da narrativa, começa a ser usado 

em A morte de Carlos Gardel e persiste nos livros imediatamente seguintes, mas cairá em 

desuso em livros posteriores a O esplendor de Portugal. Os capítulos narrados por Rui 

apresentarão, de maneira particularmente incisiva, esse recurso, como podemos ver, por 

exemplo, no trecho a seguir, em que, partindo de uma consideração sobre como estaria o irmão 

mais velho naquela noite de Natal, passa-se à lembrança da infância, mais exatamente do 

momento da descoberta de que Carlos era mestiço, e das diferenças de tratamento às quais ele 
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era submetido por conta dessa origem diferenciada; no fim da digressão, o texto volta à imagem 

de Carlos em seu apartamento, a pensar, porém, não na família dispersa em Portugal, mas na 

sua verdadeira família, àquela a qual nunca quis se conectar, em Angola. Aqui, o texto entrará 

em concordância com o relato feito por Carlos, na primeira parte do texto (e aqui já 

apresentado), sobre o modo como o tratamento de “menino”, dispensado aos outros irmãos, não 

era aplicado ao primogênito. O leitor atento, ao deparar-se com as palavras de Rui, decerto se 

lembrará da fala de Carlos, ainda que feita muitas páginas antes: tal esforço de memória é uma 

exigência tradicionalmente feita pelos romances de António Lobo Antunes: 

 

o Carlos à minha espera para o jantar de Natal, diferente de nós o cabelo 

diferente, os malares diferentes, a cor da pele diferente, a boca mais 

grossa de quem a minha avó se envergonhava e a Clarisse tinha pena 

– No fundo coitado tenho pena dele a mãe comprou-o em Malanje como 

às vezes comprava vassouras de piaçava e cestos 

– Então o Carlos não é nosso irmão Clarisse então o Carlos gosta de 

peixe seco e de pirão 

o meu pai a mirá-lo da porta sem se atrever a falar, a Maria da Boa 

Morte tratando-o não por 

– Menino 

como a nós, por 

– Carlos 

tratando-o por 

– Carlos 

amesensando-se sem pedir licença à frente dele, o Carlos ainda menos 

que os cipaios porque aos cipaios ela dizia 

– Senhor Isto senhor Aquilo 

por respeito ou consideração ou medo, acho que por medo 

– Senhor Isto Senhor Aquilo 

eu no Estoril a comer bolachas de baunilha, a beber Coca-cola, a 

passar do canal dos desenhos animados para o canal de esportes, a 

aumentar o som da televisão até não ouvir as ondas, cercado pelas 

fotografias da Clarisse com os amigos 

– Então o Carlos não é nosso irmão Clarisse então o Carlos é irmão 

dos leprosos não é? (...) 

o meu pai bebia uísque não por minha causa como sempre me disseram 

mas por causa dele, adoecia por causa dele, estendido no terraço, 

alheado, esquelético 

– Então o Carlos não é nosso irmão Clarisse então o Carlos é irmão 

dos leprosos não é? 

O Carlos à minha espera para o jantar de Natal olhando o nono intervalo 

das cortinas a pensar em Angola, não na Clarisse, não na minha mãe, 
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não em mim, a pensar na família verdadeira dele em Malanje, na 

fazenda, na cantina, nos campos de algodão, na senzala, os ombros do 

Carlos para cima e para baixo, os dentes que brilhavam, as bochechas 

que brilhavam, o peito encolhido (p. 190 – 192) 

 

 O trecho acima, além de mostrar bem a serventia do itálico no romance, apresenta 

também o uso da repetição de frases: no caso, a descoberta feita pelo Rui criança: “Então o 

Carlos não é nosso irmão Clarisse”. Além dessa, outras podem ser percebidas no mesmo 

fragmento: há as palavras “menino” e “Carlos”, além da construção “Senhor Isto Senhor 

Aquilo”, usada por Maria da Boa Morte para se dirigir aos capatazes, e que denotava a 

inferioridade de Carlos mesmo frente a esses empregados. Outras frases surgirão ao longo dos 

capítulos destinados a Rui; vejamos alguns exemplos. Na cena que sucede a morte do são-

tomense, a altercação entre “a Josélia disse / o Carlos disse” aparecerá em breve sequência: “a 

Josélia disse que os mortos mal os sepultam abandonam a urna e passeiam nas petúnias” (p. 

146); “o Carlos disse / mentira / a Josélia disse / se o menino não acredita abra o caixão 

quando eu morrer” (p. 146); “o Carlos disse / não posso abrir o teu caixão quando morreres 

porque és preta e os pretos não se enterram em caixões enterram-se nos campos de algodão 

em cima de uma tábua e pronto” (p. 146); “a Josélia disse / se os pretos ficassem nos campos 

do algodão e não saíssem outra vez para a senzala a cor do algodão mudava” (p. 146); “o 

Carlos disse / e quem te disse que não muda há imenso algodão escuro só que não vale nada e 

os americanos e os suecos não compram” (p. 146). A avó e sua repulsa por Carlos são 

relembradas por Rui por intermédio de duas frases sintomáticas: “a minha avó para a minha 

mãe à noite, quando julgava que estávamos deitados e não ouvíamos / – É uma vergonha para 

a família tê-lo em casa Isilda só Deus sabe a vergonha que sinto” (p. 182) “a Clarisse orgulhosa 

das pantufas novas a cochichas como na missa num risinho excitado / – A avó tem vergonha de 

ti Carlos porque é que a avó tem vergonha de ti?” (p. 183); “a Clarisse estendeu o pé a mostrar 

a pantufa / – É uma vergonha para a família tê-lo em casa Isilda só Deus sabe a vergonha que 
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eu sinto” (p. 183); “nós a escaparmo-nos para o quarto, a Clarisse coxeando intrigada / – A avó 

tem vergonha de ti Carlos porque é que a avó tem vergonha de ti Carlos?” (p. 184); “a Maria 

da Boa Morte entalava-nos nos lençóis, a Clarisse a segurar-lhe o avental / – Por que é que a 

avó tem vergonha do Carlos?” (p. 184). Há o “é ali”, repetido variadas vezes no capítulo em 

que Clarisse leva o irmão a uma clínica para fazer o abordo, ludibriando-o com a alegação de 

que o procedimento seria para extrair um cálculo renal: “A minha irmã Clarisse para mim / – É 

ali / na parte de Luanda não cidade nem musseque ou ambas as coisas ao mesmo tempo ou 

nenhuma delas” (p. 205); “a Clarisse para mim / – É ali / como se pudesse existir um consultório 

médico naqueles becos e travessas de varizes de baobá e velhos de canhangulo ameaçando a 

lonjura do mar” (p. 205 – 206); “a minha irmã / – É ali / como se pudesse existir um consultório 

ou um médico ou um enfermeiro ou até um servente de hospital num armazém de sacos e arreios 

com as falhas do reboco disfarçadas com mantas, frangos a entrarem e saírem o buraco da porta” 

(p. 211). 

De todas as passagens, destacamos duas como as mais emblemáticas. Uma delas aparece 

no último capítulo destinado a Rui, em que ele relembra-se das idas ao médico em Malanje, 

quando criança, e de como, após a consulta, a mãe “virava como se nada fosse, esquecida das 

tristezas, ao bairrozito nos fundos do quartel” (p. 230), e ele era posto a esperar no jipe, enquanto 

a mulher ia a algum lugar desconhecido, retornando depois, impregnada por um certo cheiro, 

“não o perfume, um outro que se somava ao perfume parecido com o cheiro dos lençóis da 

nossa cama se um estranho lá dormiu” (p. 230). Esse vestígio, identificado apenas pelo filho do 

meio – e pelos outros desacreditado, em virtude de sua doença, que o tornava uma espécie de 

fonte não confiável –, vem revelar uma faceta de Isilda até então oculta dos leitores, e que só 

virá a ser abordada novamente muitos capítulos adiante, pela voz da própria Isilda. O fato, que 

torna-a “um bocado menos mãe e um bocado mais mulher”, é constantemente evocado pela 
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questão do cheiro, imperceptível a todos, exceto para Rui. As cenas nos são apresentadas da 

seguinte maneira: 

 

a minha mãe a respirar a blusa, a respirar os ombros 

– Qual cheiro Rui? 

um bocado menos mãe e um bocado mais mulher 

– Qual cheiro Rui? 

a procurar cabelos na roupa, a esfregar a palma no pescoço e a encostá-

la à cara à medida que as falhas do alcatrão nos sacudiam e as lâmpadas 

cessaram, apenas as estrelas e o prato chinês cruzado por veiozinhos de 

mimbos, teias de aranha, vapores de gaze à deriva no céu 

– Qual cheiro Rui qual cheiro? 

um bocado menos mãe e um bocado mais mulher como as mulheres dos 

fazendeiros quando traziam os filhos mas não me davam ordens a mim 

(p. 230 – 231) 

 

a minha mãe a procurar cabelos na roupa, a esfregar a palma no escolo 

e a encostá-la à cara 

– Qual cheiro Rui qual cheiro? 

quando virávamos na picada o hálito das plantas atravessava a janela, o 

hálito do rio, a aldeia, o armazém, o celeiro, a candeia do pátio, o meu 

pai, os meus irmãos e a minha avó à nossa espera na sala, o mundo 

inteiro novamente em ordem, a minha mãe 

que bom 

já não mulher, só mãe, diferente das mulheres dos fazendeiros, a subir 

as escadas comigo, a entrar comigo no vestíbulo, tudo no seu lugar, tudo 

fácil, tudo simples (p. 233) 

 

a minha mãe com o cheiro de que o meu pai, os meus irmãos e a minha 

avó não davam fé 

(– Sentes o cheiro Clarisse? 

e a Clarisse a girar o nariz em todos os sentidos 

– Qual cheiro?) 

somado ao perfume (p. 237) 

 

Está presente, aqui, a repetição não só de frases, mas de toda uma estrutura, 

principalmente quando comparados os dois primeiros trechos: sentenças inteiras se repetem em 

um e outro, seja nos gestos da mãe a arranjar a própria roupa, seja na remissão às mulheres dos 

fazendeiros que visitavam a casa. O cheiro é percebido unicamente por Rui, assim como, em 

outra oportunidade, é apenas ele a notar as ausências da mãe e do comandante da polícia, ainda 

que, em seu olhar inocente, a suposta luta não tome as proporções daquilo que realmente é, ou 
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seja, uma relação sexual: “enquanto a minha mãe e o comandante da polícia discutiam no 

escritório como se lutassem visto que a secretária chocava e chocava contra a porta / – Porque 

é que a mãe e o comandante da polícia estão a discutir pai porque é que estão a lutar?” (p. 241). 

O papel ocupado pelo cheiro na cena antes destacada, isto é, o de um elemento percebido pela 

figura singular do epiléptico, é ocupado, na segunda passagem que desejamos destacar, pela 

frase “My name is Jimmy”, durante a cena desenrolada na loja dos brinquedos de corda: “ursos 

de feltro, patos de plástico, pinguins, girafas / que se dá corda e dançaricam nas vitrines, 

arremelgados de surpresa para nós de tal jeito que me subia uma coisa e me apetecia quebrá-

los com um martelo” (p. 161). O impulso é satisfeito primeiro com um sapo de metal: “o raio 

do sapo a agitar-se e a contorcer-se fazendo pouco de mim, claro que o pisei com toda a força 

até o amansar, continuei a pisar as porcas, os parafusos e as molas que lhe saíam da barriga” (p. 

161 – 162). Porém, os ecos de uma voz mecânica incessante, emitida por um daqueles bonecos, 

fazem com que a destruição seja continuada e permanecem com Rui muito após Carlos pagar 

os prejuízos proporcionados pelo irmão: 

 

eu vasculhava a retrosaria à cata de mais sapos, mais ursos, mais patos, 

mais girafas, mais bichos dispostos a enervarem-me sem educação nem 

vergonha, esmagava pistolas de espoleta, escacava prateleiras de 

servicinhos de chá e miniaturas de cozinhas, estrangulando pandas que 

pestanejavam vagidos mecânicos 

– My name is Jimmy 

pelas bocas estúpidas 

– My name is Jimmy (p. 162) 

 

um boneco pronto como os outros a me impacientar, a falar horrores de 

mim 

– My name is Jimmy 

palavra de honra 

– My name is Jimmy 

não há um milímetro de fantasia no que digo, um milímetro de exagero 

– My name is Jimmy 

a vendedora, um boneco cercado de bonecos estrangulados, bonecos 

graças a Deus mortos em pilha como os israelitas nos filmes (p. 162 – 

163) 
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a vendedora recuando aos saltos como o sapo de metal 

ou o urso ou o pato ou a girafa ou o panda 

a agitar-se e a contorcer-se no balcão 

– My name is Jimmy 

a insistir em insultar-me 

– My name is Jimmy 

não 

– Desculpe 

não 

– Peço perdão 

não 

– Não foi de propósito 

apenas 

– My name is Jimmy (p. 163) 

 

Cabe destacar, para encerrar esta parte, o caráter cíclico que a repetição de certas 

estruturas confere ao texto, como se o mesmo tema fosse abordado em suas diferentes facetas, 

em uma noção de organização textual global que também é marca do discurso engenhoso. 

Neste, “organizar uma proporção já é organizar o discurso. É escolher na natureza, na história, 

na matéria literária, no tecido das palavras, as séries ordenadas para através delas estabelecer a 

analogia ou a oposição” (SARAIVA, 1980, p. 62). São essas séries ordenadas que aparecem 

em todo o romance, dispostas de maneira tão planejada que será com as mesmas claves com 

que a participação de Rui é iniciada que o último capítulo que cabe a ele, na segunda parte do 

livro, se encerrará. Posto no comboio – “a empregada comprou-me o bilhete e deixou-me no 

trem de Cascais” (p. 240) –, Rui tomará um destino incerto; podemos apenas conjecturar que 

ele se dirigiu para o apartamento de Clarisse, e o texto é concluído com uma bela passagem na 

qual ficção e fantasia se conjugam para recuperar a cena inicial – novamente o esforço de 

memória –, marcada pela figura do Rui a mudar os canais da televisão, pela presença de 

Hermano no quarto, a chamá-lo de “trambolho”, a dizer que não pode se concentrar, a, por fim, 

desejar a morte do outro: 

 

Havia decorações de Natal nas ruas, grinaldas, arcos, balões, ampolas 

que piscavam, música, enfeites de papel dourado, homens que entravam 



110 
 

e saíam apesar da chuva, o apartamento de Clarisse era a seguir ao 

cassino num beco inacabado, sem alcatrão nem luz, onde me aleijava 

em tijolos, tábuas, cones de areia, pedaços de andaime mas não dava 

pela chuva nem fazia mal porque dali a nada a minha irmã, linda, 

vestida como as atrizes de cinema do cartaz da Damaia me oferecia 

Coca-cola, pinhões, amêndoas, rebuçados, me entregava o comando, 

me instalava diante da televisão a aumentar o som e a mudar de canal 

na mira do esporte, na mira 

– O trambolho que mal fiz eu a Deus para aturar o trambolho 

de desenhos animados, esquecido que a Clarisse discutia e lutava no 

quarto com um senhor da idade do meu pai que me olhava do sofá, 

desesperado 

– Como posso concentrar-me assim como pode alguém concentrar-se 

assim 

que me olhava do sofá com o charuto da sua derrota aceso, suado, 

escarlate, furibundo, a desejar-me a morte. (p. 241 – 242) 

 

2.2.2.3 A amargura de Clarisse 

 

 A noite de Natal de Clarisse é passada em seu apartamento no Estoril, a contemplar as 

redondezas a partir da sua janela – “encosto o nariz à vidraça, distinguem-se os candeeiros do 

Estoril a tremerem para além das gotas de chuva, as lanternas dos portões, janelas, faróis entre 

jardins e árvores a subirem o monte” (p. 329); “as luzes do Estoril desfocadas pela chuva, os 

barcos a escorrerem das vidraças” (p. 304) – e a imaginar o irmão mais velho a esperá-la, certo 

de que confirmaria o acerto feito previamente ao telefone. “Quando telefonou para a consoada 

claro que respondi sim pelo prazer de o imaginar a noite inteira à espera na Ajuda onde me fez 

a vida negra durante três anos” (p. 280): assim se inicia um dos capítulos narrados pela 

personagem, revelando detalhes de sua biografia que serão desvelados conforme o desenrolar 

das páginas: seu retorno a Lisboa e o período vivido com Carlos e a cunhada; a solidão 

experimentada em diversos níveis; o relacionamento com o amante, Luís Felipe, “que ao meter-

se no carro, a espreitar possíveis conhecidos à esquerda e à direita com receio da mulher, 

comigo à janela a acenar adeus, era um alívio imenso” (p. 332); a relação com o pai e os irmãos 

durante a infância. O discurso desta personagem é permeado pela melancolia e pela amargura, 
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estando ambos os sentimentos profundamente relacionados ao fato de que, afetivamente, talvez 

seja esta a personagem do romance que mais se revela como frágil; apesar do estigma de 

mestiço lançado sobre Carlos e do estigma da loucura lançado sobre Rui, é Clarisse quem 

efetivamente sente-se agoniada pela realidade a ponto de buscar refúgio nas folhas do 

horóscopo e na fantasia, crendo que terá o amante unicamente para si um dia, com esperanças 

de que ele se torne “um homem vulnerável e gosto de homens vulneráveis quem não gosta, 

talvez se divorcie um dia ou a mulher morra e seja necessário abrir um segundo nicho na parede, 

ao lado do primeiro” (p. 341). Sua fala replica a sua condição solitária: nos capítulos destinados 

a Clarisse, assim como em todo O esplendor de Portugal, “a segregação dos indivíduos, a 

participação da terra e dos seres, a sua destruição e desagregação, a solidão e o 

desconjuntamento dos fios afectivos, culturais e narrativos, podem de algum modo aliar-se a 

esta constelação de diversidades de escrita” (SEIXO, 2002, p. 330). Estes capítulos guardam 

duas particularidades: a primeira é que, muito embora a fragmentação da linguagem seja ponto 

pacífico neste ponto da ficção antuniana, ela se revela como bem menos intensa aqui; há longos 

parágrafos em que se poderia ter a impressão de que a linguagem vai voltar a se aproximar de 

uma certa regularidade, com uma organização textual lógica que se percebe em passagens nas 

quais a pontuação aparece quase que totalmente correta, do ponto de vista gramatical – ao longo 

do texto vai se mostrando uma progressiva fluência textual encaminhada pelo uso sequencial 

da vírgula, que culmina no rompimento de uma recordação (Rui desejando matar os cães) sem 

que haja um aviso antecipado de tal mudança: 

Quando voltei a Portugal do que gostei mais na Ajuda foi dos bondes e 

dos homens gordos que saltavam das plataformas em movimento da 

mesma maneira que os abutres pousam: desciam a planar do estribo de 

tronco para trás equilibrando-se nos braços abertos, davam uma 

corridita de passinhos curtos e juntavam-se a balançar a barriga, muito 

dignos, aos colegas na esplanada do café, atropelando-se em torno do 

cadáver de uma mesa, antílope de patas de metal e corpo de fórmica dos 

que disputavam aos guinchos os pedaços de carne do dominó. Sempre 

que passava na avenida, de manhã e à tarde, encontrava-os instalados 

em ramos de cadeiras, de cabeça metida nos chumaços dos ombros, 
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pacientes e calvos, fitando-me com as pálpebras brancas à espera que 

eu morresse. Abaixo deles, na savana da praça, hienas de alunos da 

escola trotavam em círculo corcundas de mochilas, com o pêlo das 

samarras eriçado de frio e a baba dos chicletes a oscilar das mandíbulas, 

farejando os tabuleiros dos vendedores ambulantes, pulando de lado, 

rosnando-se alcunhas, sumindo-se na mata do jardim de onde se 

avistavam hipopótamos de barcos a acenderem os olhos no Tejo com a 

chegada da tarde, pacaças de graus que bebiam as ondas erguendo os 

chifres de ferro contra os morros de Almada, um bando de contêineres 

a dormir no alcatrão de gaivotas passeando sobre eles, a catarem-lhes 

os parasitas da pele, os cachorros selvagens latiam toda a noite no bairro 

dos ciganos, o Rui queria trazer a espingarda de chumbinhos que ficara 

na África e procurá-los no escuro (p. 257) 

 

 Outra particularidade que se pode vislumbrar nas passagens narradas por Clarisse é que 

muitos momentos de sua narrativa recuperam passagens presentes na primeira e na segunda 

partes do romance, mais precisamente nos capítulos protagonizados por Carlos e Rui. Não se 

trata apenas de uma evocação dos mesmos acontecimentos, relatados por personagens 

diferentes, que vivenciaram aquela experiência, cada um, segundo sua própria perspectiva: é 

como se a própria redação se repetisse, replicada na voz da irmã mais nova. Tomemos três 

exemplos, considerando trechos do romance que já foram vistos aqui. Em um determinado 

momento, Clarisse diz: “Hoje não saio de casa. Trago a cadeira do Rui para diante da televisão 

e fico o tempo inteiro a comer pipocas, a beber Coca-cola e a mudar de canal, esporte, desenhos 

animados, um ventríloquo a conversar com um pato, noticiários” (p. 304). Mais adiante, a cena 

é novamente descrita, com pouquíssimas mudanças: “e eu diante da televisão a comer pipocas, 

a beber Coca-cola e a mudar de canal, esporte, desenhos animados, o papa, um ventríloquo a 

conversar com um pato, noticiários” (p. 311). A sensação de déja vu permanece no leitor, que, 

se voltar mais de cento e cinquenta páginas no romance, encontrará o discurso de Rui: “a 

Clarisse colocava uma cadeira diante da televisão, ligava o canal do esporte ou dos desenhos 

animados, trazia-me uma Coca-cola, um pacote de bolachas de baunilha, pipocas, chicletes” (p. 

139). Note-se o cenário e os comportamentos praticamente similares: a cadeira diante da 

televisão, a Coca-cola, a vista dos esportes ou desenhos animados (apresentados inclusive na 
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mesma ordem nos três trechos), as pipocas. Em outro trecho, a reflexão acerca da palavra como 

possibilidade de permanência surge, mas soando como uma continuação do que fora dito várias 

páginas antes: “dizia o meu nome / Carlos / e eu era diferente daquele nome, não era aquele 

nome, não podia ser aquele nome, as pessoas ao chamarem / Carlos / chamavam um Carlos que 

era eu em elas não era eu” (p. 114); “– És igualzinha à mãe / mas a palavra mãe não significava 

nada já como a palavra Clarisse ou a palavra Carlos, quando o meu irmão me chamou ao 

telefone não era a mim que chamava” (p. 290 – 291). Em mais uma passagem, a imagem 

construída do irmão mais velho a esperar os mais novos é evocada por Clarisse à semelhança 

da maneira como Carlos a imaginou, como podemos ver ao comparar os dois momentos abaixo. 

Destaque-se como elementos do discurso de Carlos (não apenas do trecho destacado aqui, mas 

de todas as passagens que demarcam a sua narrativa) estão presentes na fala de Clarisse: há o 

bacalhau a gelar, os presentes com embrulhos caprichados, que mascaram seu conteúdo; é como 

se a irmã previsse os comportamentos que seu irmão adotaria, formando um percurso cíclico 

na obra, que não passa despercebido ao leitor atento: 

 

um táxi parou na avenida, senti um baque 

– Os meus irmãos 

vi-me a correr como um parvo 

– Volto já volto já 

para trazer os presentes do contêiner, a endireitar as fitas, a alisar o 

papel, a atrapalhar-me com as manchas 

– Um pingo de gordura desculpem 

eu como um condenado à forca à espera que a campainha tocasse e não 

tocou, as vozes da Clarisse e do Rui me gritassem da rua e não gritaram, 

houvesse passos nas escadas e não houve, o táxi principiou a acelerar 

para o Tejo confundido com os prédios da Ajuda, a Lena regressou do 

guarda-roupa a segurar com o queixo uma pilha de camisolas e blusas, 

o guarda-roupa vazio, os cabides vazios a balançarem do varão, eu 

daqui a nada infelicíssimo, sozinho de mãos nos bolsos no andar vazio 

(p. 113) 

 

O Carlos, tal como o conheço, de pinheiro num vaso, toalha nova, 

tacinhas de amêndoas, bolo-rei, um presente para o Rui e um presente 

para mim embrulhados em papel de luxo e com laçarotes cor-de-rosa 

de maneira a parecer terem custado o dobro daquilo que pagou, 
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levantando-se a espreitar a cortina preocupado com o caldo verde 

requentado e o bacalhau que esfriava, descendo à rua para abrir a porta 

num sorriso esperançoso, enganado pelo eco de uma conversa de 

bêbedos ou a chuva nas amoreiras e confrontando-se com o 

alinhamento de contêineres do lixo a transbordarem sacos, únicos Pais 

Natais possíveis naquele bairro de pobres a fugir para o rio num galope 

de casas de narinas das janelas abertas e caudas de chaminés a 

acenarem, a noite inteira à minha espera entre a marquesa e o sofá, 

preparo o bacalhau não preparo, desarmo o pinheiro não desarmo, 

deito-me não me deito (p. 280) 

 

O trecho assinalado acima ressalta aquilo que citamos há pouco, isto é, a tendência 

existente nos capítulos que cabem a Clarisse, de se encontrar parágrafos mais extensos, um 

pouco mais próximos de uma pretensa regularidade narrativa – mas que resultará em uma 

mescla temporal e espacial, assim como nos discursos dos outros irmãos e da mãe, Isilda. Cabe 

assinalar que, em alguns momentos, momentos de fragmentação do texto se alternam com 

passagens em que a distinção entre uma voz e outra em um diálogo se dá apenas pela alteração 

das letras maiúsculas, em uma estratégia semelhante à que vimos em algumas páginas de 

Conhecimento do inferno, analisadas na parte referente a este romance. Um exemplo: quando 

Clarisse telefona para Luís Filipe, é a esposa dele quem atende a chamada: “a mulher atendia 

Está está está num grasnido de velha mais velha que a minha mãe e eu calada, tentei de novo, 

o Luís Filipe Sim, num grasnido de velho também, impaciente, irritado, Estou aflitíssima 

preciso imenso de falar contigo e o Luís Filipe É engano” (p. 285). As usuais repetições de 

frases, que já analisamos nos discursos de Carlos e Rui, surgirão também na dicção de Clarisse, 

ainda que com menor frequência quando comparada às passagens destinadas aos irmãos. Ao 

falar do conservador do Registo, por exemplo, figura com quem Isilda cogitou que a filha 

pudesse estar envolvida, diz, de maneira depreciativa: “a criatura mais desenxabida que 

imaginar se pode, ainda por cima com um defeito na fala, de língua sempre a surgir, preocupado 

em chamar-me de banda (...), cheio de / – Eventualmente / de / – Necessariamente / de / – 

Basicamente” (p. 263); mais adiante, no meio da recordação sobre os homens da Unita e seus 
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ataques, irromperá uma nova recordação do conservador, de estrutura similar à primeira: “o 

conservador do Registo chamava-me de banda com a língua a sair-lhe dos lábios / – 

Eventualmente / – Necessariamente / – Basicamente” (p. 264). A relação dúbia com a família 

(e com a própria existência) é assim configurada: “Não sei se gosto da minha família. Não sei 

se gosto de quem quer que seja. Não sei se gosto de mim. Às vezes a noite é difícil” (p. 328), 

diz Clarisse no princípio de um capítulo, para inserir a frase novamente duas páginas depois, 

no meio de uma digressão sobre a noite natalina – “tudo tão triste hoje, nenhuma loja aberta, 

nenhuma boate, nenhum restaurante, (...) manequins de pasta parecidos com a filha do Luís 

Filipe, não sei se gosto da minha família, não sei se gosto de quem quer que seja, não sei se 

gosto de mim” (p. 330). Em outro momento, mesclando passado e presente, Clarisse reflete 

sobre a sua permanência no Estoril: “o Carlos de braços cruzados, a segurar o choro que se 

percebia pelo vermelho da cara / – Não vou / se não fosse a África e o uísque eu não morava 

aqui” (p. 306); “o Carlos de braços no ar, vermelho de um vermelho diferente do choro / – Mais 

/ se não fosse a África e o uísque nós não morávamos aqui” (p. 306); “os gatos selvagens, por 

consideração pelo meu pai que nem uma fisga trazia não nos fizeram mal / (se não fosse a África 

e o uísque nós não morávamos aqui)” (p. 307); “porque um emprego numa butique ou num 

cabeleireiro ou numa galeria e um marido numa oficina muito obrigada não, levantar-me às 

seis da manhã, (...) parecer cinqüenta anos aos trinta, se não fosse a África e o uísque eu não 

morava aqui” (p. 311). 

Há ainda, durante a fala de Clarisse, momentos em que uma frase, tomada como clave, 

se parte, e é apresentada ora em parte, ora no seu todo, indo e vindo, quase como se o processo 

de escrita do texto fosse esboçado diante dos leitores. Na literatura barroca, marcada pelo 

pórtico do discurso engenhoso, “o artista, para decantar as formas novas que balizariam o seu 

trabalho criador, viu-se levado por vezes a assumir a radicalidade do inventivo, do arbitrário, 

do impactual” (ÁVILA, 2012, p. 59). Esse processo de redação textual pode estar ligado a 
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elementos afetivos, como nas variadas passagens em que a mulher recorda as palavras de Luís 

Filipe para si, em um desabafo: “sou a tua puta não sou podes confessar que não me zango a 

tua amante de senzala não tens de agradar-me te preocupares comigo ser terno quando foi do 

caroço no peito levaste sumiço porque só tens de pagar sou a tua puta obrigada a ter saúde” 

(p. 331); as palavras voltarão, em variadas sequências: “fica a examinar o copo, a agitar-se, a 

gritar como se grita a uma criada, duas pedras caramba duas pedras quantas vezes é preciso 

dizer duas pedras para que / sou a tua puta não sou / prestas tu Clarisse” (p. 331); “metade de 

mim desmaiava numa moleza estranha a consentir Sim / sou a tua puta não sou podes confessar 

que não me zango / metade de mim permanecia alerta a espiá-los” (p. 333); “e a minha mãe 

calada, não submissa, inerte / a tua amante de senzala / – Bonito menino” (p. 335); “a minha 

mãe mais aliviada do que contente por a filha / vou bater na madeira / não arranjar emprego nos 

bares e cabarés de Luanda / podes confessar que não me zango sou a tua puta / nem passar os 

dias a estender roupa com as colegas da ilha” (p. 340). Eventualmente, esse trabalho com a 

composição textual sugere uma contraposição entre a realidade imaginada e a realidade de fato 

vivida, como fica claro na passagem a seguir, em que a cena com a médica, na qual as suspeitas 

de um tumor são abandonadas, é desmentida poucas linhas adiante, revelando que a primeira 

narração do momento não passava de uma idealização feita pela personagem, sem consonância 

com o acontecimento real: 

 

eu que se chorar a cara se modifica como as paredes antigas, escorrendo 

manchas de tinta, levantar as pálpebras com o lenço, levantar as 

pestanas, tenho a vida que quero, seguro de doença, amigos, 

apartamento, carro, um cofrezinho com jóias, dinheiro a prazo no 

banco, a médica entregou-me o resultado das análises na semana 

passada numa careta risonha 

– A mamografia não acusou nada muitos parabéns não se preocupe com 

o caroço 

a bola com um trenó e renas e um bonequinho rechonchudo na 

secretária do escritório que se voltava ao contrário e nevava lá dentro a 

sei lá por que, sou parva 

enternecer-me (p. 282 – 283) 
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o Carlos e a Lena à minha espera na Ajuda com um triciclo novo para 

mim, a médica ao entregar-me as análises na semana passada não disse 

– A mamografia não acusou nada muitos parabéns não se preocupe com 

o caroço 

disse a estudar as chapas contra a luz, ovais claros e escuros, uma 

multidão de traços compridos como patas de aranha 

– Vamos pedir mais exames há qualquer coisa aqui que não me agrada 

eu certa que trocaram os nomes, os laboratórios trocam constantemente 

os nomes, conheço vários casos assim, ando com ótimo aspecto, tenho 

apetite, não sinto cansaço nenhum e além disso dou sempre uma nota 

nos peditórios do câncer (...), a médica guardava as análises num 

envelope com o meu nome por fora, o nome errado, o engano, em lugar 

de telefonar ao laboratório para confirmar a asneira principiou a 

escrever uma carta num bloco de receitas, (...) a médica de caneta 

parada sem olhar para mim, Antes de virem os exames é difícil dizer (p. 

283 – 284) 

 

Em outro momento, a linguagem é trabalhada nas suas múltiplas fragmentações, 

inclinando-se o texto de Clarisse ao trabalho insidioso com os vocábulos e frases, bem ao gosto 

do discurso engenhoso e de seu manejo com as palavras: o autor começa “a retalhá-las, a 

destruir a unidade significante de que fazem parte, para construir, com estes fragmentos, 

andaimes provisórios que chegam até onde os signos linguísticos não podem alcançar” 

(SARAIVA, 1980, p. 31). Vejamos o que ocorre no trecho abaixo, em que a imagem das 

medusas na praia vai se multiplicar, como se a imagem fosse estilhaçada em inúmeros pedaços, 

e as grafias “medu” e “pra” representassem sintagmaticamente as referidas repetição e 

fragmentação da imagem: 

o cheiro e as moscas e os funcionários do necrotério a quebrarem os 

incisivos de metal na esperança de vendê-los quando a guerra acabasse 

como esperavam vender os torresmos das meias e os torresmos das 

sandálias, amigos ou pessoas que cumprimentávamos no liceu ou no 

café não só no necrotério, nos corredores, nas enfermarias, na cerca, é 

esquisito pisar sem dar por isso, como folhas ou ramos, mãos, dedos, 

músculos que cedem 

medusas na praia medusas 

e agora cãezitos Ming, um bar niquelado, a parvoíce do espelho no teto 

que o Luís Filipe adora 

medusas na praia 

quando os repórteres do magazine fotografaram o quarto não havia 

espelhos no teto nem reposteiros vaporosos nem quadros de ninfas 
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nenhumas, havia móveis de sacristia e um crucifixo gigantesco com um 

Jesus de sobrancelha franzida 

na praia medu 

a tirar-lhe as fantasias líricas da ideia, não acredito que a fazenda lá 

esteja nem a árvore-da-China nem os pavões, a tropa assou os pavões 

ao destruir-nos a casa, devem sobrar os tucanos e os setters devorando-

se aos uivos nos canteiros, se não fosse a África e o uísque o meu pai 

não tinha morrido e eu não morava aqui, abríamos as janelinhas 

numeradas 

na pra 

(...) para celebrar um negócio com os sócios da firma, pomos uns discos 

de música romântica, baixamos um bocadinho a luz, acendemos umas 

velas japonesas, dançamos 

medusas na praia medusas na praia medusas na praia (p. 313 – 314) 

 

No mesmo capítulo, após uma cena em que rechaça o amante por lhe trazer um presente 

“made in Singapura” (p. 340) e ganhar, como compensação, “uns brincos de ouro caríssimos” 

(p. 312), a conversa entre o casal é representada: “mal ele começava / – Jóia / eu pendurava o 

auscultador no descanso, daí a bocadinho dois toques / – Jóia / descanso, daí a bocadinho dois 

toques / – Jóia / descanso, daí a bocadinho dois toques / – Jóia / e logo após o / – Jóia” (p. 312 

– 313). Essa última repetição é bastante oportuna para representar aquilo que, dentro do discurso 

engenhoso, funcionaria como a palavra a serviço de uma cena. “A ciência das palavras é, pois, 

indispensável, não somente para o conhecimento dos textos como também das coisas, assim 

como o conhecimento das coisas é indispensável ao esclarecimento dos textos”, diz-nos Saraiva 

(1980, p. 83) – com a tripla repetição da frase, tem-se não só uma ideia de continuidade como 

também a sensação de que, pela reafirmação, Clarisse poderia transmutar o momento, vencendo 

a decepção “visível nesta véspera de Natal em que as prendas recebidas são uma forma de a 

comprar (tanto como o irmão fora comprado em Malanje)” (SEIXO, 2002, p. 343): “o cochicho 

apressado do Luís Filipe ao telefone a tapar a boca com os dedinhos por causa da mulher, dos 

filhos, dos netos / – Tenho de desligar querida recebeste o meu presente não recebeste bom 

Natal bom Natal” (p. 304). Não por acaso, o substantivo Clarisse será uma clave em diferentes 

capítulos por ela narrado, assim como o nome Carlos o foi durante a primeira parte do romance. 
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Ao repetir seu próprio nome, a personagem tem a possibilidade de se reafirmar – ou tentar fazê-

lo: 

 

o Carlos quinze anos depois na humildade do Damião, do Fernando 

– Clarisse 

e por baixo do 

– Clarisse 

a sua súplica de mestiço 

– Menina (p. 282) 

 

e o Carlos no tom de quem promete resolver uma questão entre adultos 

– Quando eu for grande mato-te 

o Carlos para mim 

– Clarisse 

deitados no quarto do primeiro andar com vontade de sair da cama e 

descermos para onde estavam a minha mãe e a minha avó com o 

Damião a servir-lhes a lucialima (p. 288) 

 

o Carlos largando a papelada do laboratório onde se entrincheirava ao 

serão para me expulsar da Ajuda por não poder expulsar-me da Baixa 

do Cassanje e agora a vozinha humilde ao telefone, tateando as palavras 

– Clarisse 

a querer descer comigo à procura da minha mãe e da minha avó a quem 

o Damião servia lucialima no meio das flores e dos espelhos 

– Clarisse 

a galgar as escadas para a avenida deserta 

– Clarisse 

não em Lisboa, em Angola, no jipe do comandante da polícia que 

trepava a buzinar a vereda da casa de cipaio de metralhadora no estribo 

– Clarisse 

com a espingarda do meu pai demasiado grande para ele (p. 289) 

 

o Carlos de olhinho aceso a fazer contas ao andar e a convertê-lo num 

chão de tacos na Ajuda, a Lena a converter a mobília num cruzeiro às 

Canárias, o Rui sem converter o andar e a mobília em nada à procura 

de iogurtes e sorvete de morango na geladeira, a chamar-me 

– Clarisse 

para lhe trazer revistas de quadradinhos, rebuçados de hortelã-pimenta, 

o puzzle da Branca de Neve guardado na lata do arroz da despensa a que 

faltam as peças da bruxa e metade dos anões mas ele adora da mesma 

forma (p. 304 – 305) 

 

a casa, o som do relógio e o corredor escuro onde o girassol ciciava 

como ciciava na copa 

– Clarisse 

parava a escutar e o girassol calava-se, recomeçava a mover-me e o 

girassol 
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– Clarisse 

não é invenção minha é autêntico, contei à minha mãe e a minha mãe 

distribuindo as cartas da paciência 

– Asneira (p. 307 – 308) 

 

se a minha mãe soubesse dava-lhe um chilique, se o meu pai soubesse 

pegava na lanterna e íamos os dois girassol fora pelo meio das hastes 

apesar da umidade porque se não fosse a África e o uísque eu não 

morava aqui, onde vou ficar toda a noite diante da televisão sem som, a 

comer pipocas, a beber Coca-cola e a mudar de canal, esporte, desenhos 

animados, o Papa, um ventríloquo a conversar com um pato, noticiários 

italianos holandeses belgas espanhóis marroquinos, escutando o ciciar 

do girassol 

– Clarisse 

Os gatos selvagens, os mochos, uma lebre a mergulhar na toca (p. 308) 

 

Várias características do engenho textual podem ser vislumbradas nos excertos acima, 

além da própria repetição do nome. Temos, no segundo trecho, o uso do itálico demarcando 

uma diferença espaço-temporal, acentuando a transição do discurso de um jovem Carlos, 

ameaçando o comandante de polícia, para a frase do Carlos criança, já nem um pouco valente, 

a apelar para a irmã que descessem ao encontro do restante da família “porque em pequena 

acreditava que as pessoas crescidas eram capazes de impedir que fizessem mal aos meus 

irmãos e a mim” (p. 288); temos a repetição da cena da lucialima, exposta tanto no segundo 

quanto no terceiro trecho; e temos, por fim, no último trecho elencado, a recuperação de motes 

que, conforme já vimos, aparecem mais de uma vez na fala de Clarisse: há a frase “se não fosse 

a África e o uísque eu não morava aqui”, além da imagem de si própria diante da televisão “a 

comer pipocas, a beber Coca-cola e a mudar de canal, esporte, desenhos animados”, tal como 

já fora representada antes, e tal como Rui, na segunda parte do romance, também fora 

representado. Essas falas constantemente revividas, além de fornecerem uma coesão que 

perpassa todo o romance, conectando diferentes personagens e momentos, exemplifica bem 

como o discurso engenhoso pode servir a uma “operação proporcional”, que consiste “não em 

inverter o texto dado, mas em completá-lo por outro que esteja em proporção com ele” 

(SARAIVA, 1980, p. 67), alcançando assim “um sistema de proporções paralelas e 
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escalonadas” (Idem, p. 68). O paralelismo entre os parentes, desde o princípio sugerido por uma 

estrutura de romance que dá a eles os mesmos números de capítulos, todos situados na mesma 

data – 24 de dezembro de 1995 – e a falar das possíveis comemorações envolvendo um mesmo 

período natalino, é reforçado e reafirmado nestes discursos efetuados por Clarisse, que 

recuperam a imagem dos outros irmãos, ainda que, na trama, saibamos que o contato entre eles 

é distante (Clarisse e Rui) ou mesmo inexistente (Clarisse e Carlos). Quanto ao uso de certos 

elementos da linguagem para explicitar tal relação, não se trata de “simples antíteses ou de 

simples analogias simétricas, mas de estruturas mais complexas e mais dinâmicas, às vezes em 

vários planos, cujas partes, interligadas por relações múltiplas, constituem uma unidade que, 

como tal, desempenha um papel no encadeamento do discurso” (SARAIVA, 1980, p. 56). Nos 

textos de Vieira, “tudo é híbrido, ambíguo, em plena metamorfose. A palavra muda de sentido, 

o texto é invadido pela coisa, a coisa torna-se texto, o paralelo é também entrelaçamento e, 

apesar disso, mantém-se paralelo” (Idem, p. 88) – assim trabalhava o autor barroco, e assim 

trabalha António Lobo Antunes neste O esplendor de Portugal, bem como em muitos outros 

de seus romances. 

 

2.2.3 Sôbolos rios que vão 

 

 Publicado em 2010, Sôbolos rios que vão assenta-se sobre uma estrutura pretensamente 

diarística para dar voz a um homem que se encontra recluso em um hospital, a fim de tratar um 

tumor tardiamente diagnosticado. Trata-se de uma situação clínica que leva o protagonista a se 

sentir “mais sozinho e com mais medo, que designação esquisita a seu respeito, cancro, que 

impensável morrer” (p. 9). Neste romance, a proposta de um protagonista único volta a ser 

estabelecida, embora haja esparsos momentos em que outras vozes, principalmente as dos avós, 

emerjam na narrativa: “será meu neto o do hospital com uma bola de ténis que o enfermeiro lhe 
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entrega” (p. 15). É um livro produzido já em um momento de maturidade do autor, e que 

carrega, assim como os volumes do ciclo de aprendizagem, um dado autobiográfico marcante: 

Lobo Antunes esteve, de fato, sob o diagnóstico de câncer, e permaneceu internado, para a 

cirurgia de extração do tumor, em 2007, aproximadamente à época em que os capítulos da obra 

são datados. De certa maneira, portanto, o retorno ao discurso centrado em uma só personagem 

dialoga com uma proposta de escrita que se acerca do componente mais pessoal para produzir 

uma trama que guarda variados pontos de contato com a vida particular de seu autor – basta 

pensarmos que o protagonista é identificado como senhor Antunes, tendo sido chamado de 

Antoninho na infância. Por outro lado, se estamos mais próximos do discurso monofônico, há 

que se considerar que, na escrita, desponta um trabalho meticuloso com a palavra, em uma 

narrativa que “se apresenta, na sua comunicação desarmónica, como esfiapada e em 

fragmentos” (SEIXO, 2002, p. 156). A mescla entre passado e presente se dá de forma ainda 

mais intensa e vertiginosa do que nos romances anteriores, em uma dicção que procura 

acompanhar a fluidez e as incertezas ligadas à condição de parcial consciência do homem 

hospitalizado, sob efeito de substâncias as mais variadas – “tem momentos de lucidez mas 

sempre mais raros” (p. 102), reflete o narrador. Dessa maneira, assim como ocorria na escrita 

engenhosa, “a ordem do discurso não tem existência própria, não obedece a uma regra que lhe 

seja intrínseca. O seu desenvolvimento corresponde ao desenvolvimento da ideia” (SARAIVA, 

1980, p. 54). O texto acompanhará as rememorações da personagem principal, em um fluxo 

que sugere a constante mudança entre ontem e hoje, além de trabalhar a oposição entre o real e 

o imaginário: 

 

o enfermeiro mudou-lhe a posição e deu por um joelho emagrecido e 

uma compressa na barriga feita para um homem maior que o seu 

tamanho e portanto não o Antoninho que continua na vila à mercê das 

gralhas que lhe berravam em cima, decidiu 

– Este joelho não é meu 

E no entanto dobrava-o, o enfermeiro dava-lhe sumo num copo 
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– Eu seguro senhor Antunes 

e como sempre que outra pessoa dá água o rebordo demasiado inclinado 

ou demasiado direito e o pescoço a molhar-se (p. 68) 

 

 O trecho acima evidencia a permanência de elementos que se estabeleceram como 

característicos da prosa autoral, tais como a escrita fragmentada e a inobservância dos sinais de 

pontuação. Temos, portanto, uma escrita que “se movimenta ela própria em gestos de frase e 

de verbo que dão conta de repetições, de insistências, de antecipações, de retornos, de 

incessantes movimentos de recorrência” (SEIXO, 2010, p. 90), estando, portanto, bastante 

próxima da elipse barroca, em “uma rotação de significados e leituras” (SANT’ANNA, 2000, 

p. 60). Esse giro, que na literatura do romancista contemporâneo corresponde àquilo “que o 

narrador antuniano designa habitualmente como as voltas da sua vida ou da vida das 

personagens” (SEIXO, 2010, p. 90), é executado por meio de um método de escrita que explora 

a ordem lógica, posto que “o discurso engenhoso desafia a lógica do bom senso” (SARAIVA, 

1980, p. 87). Assim, podemos acompanhar a fala do narrador, em Sôbolos rios que vão, a 

perpassar situações emblemáticas de sua vida, ainda que o primeiro plano da história, ao qual 

sempre se retorna, seja o ambiente hospitalar. Conhecemos, assim, a figura da mãe: “atrás do 

avental a secá-lo depois do banho na selha, pegada à cozinha a bomba do poço, a mãe há 

quarenta anos” (p. 113); do pai: “porque não caminha comigo sobre o rio pai, porque se demora 

a olhar-me, não consigo escutá-lo derivado ao zumbido dos bichos” (p. 65); da ex-esposa: “o 

que existe em mim que te enervava Maria Otília, para além de toalhas e torneiras, o meu modo 

de cuspir as espinhas no garfo num beijo comprido, os sapatos deixados junto à televisão” (p. 

165); entre outros indivíduos relevantes para a trama. Também tomamos conhecimento da 

fragilidade atual do protagonista diante da indiferença com que é tratado no hospital: “pessoas 

na enfermaria sem perderem tempo consigo, ganas de pedir-lhes pensem em mim, socorram-

me e não se interessavam nem socorriam” (p. 34). Todos esses aspectos nos são apresentados a 

partir da perspectiva do narrador, que se alterna entre primeira e terceira pessoa. 
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 Em Sôbolos rios que vão, portanto, “é apenas aparentemente que o tempo desenrola-se 

em fluxos lineares, representados pela sucessão cronológica dos quinze dias que encimam e 

nomeiam os 15 capítulos que compõem o livro” (OLIVEIRA, 2013, p. 145). O rompimento 

com a estrutura da narrativa tradicional é viabilizado pelo modo de escrita do autor, que se 

aproxima do discurso engenhoso barroco, no estabelecimento das constantes oposições entre 

passado e presente, ao passar “de um a outro como se não houvesse mudança de plano” 

(SARAIVA, 1980, p. 86). De fato, esta é uma das obras em que a mescla foi mais intensamente 

elaborada, exigindo do leitor um esforço ainda maior de leitura. Para estabelecer os pontos de 

contato entre as experiências relativas à infância e a situação vivida na idade madura, o autor 

se vale de repetições, de retomadas, de claves textuais, tudo isso empenhado em prol de “Um 

diário, contudo, de cuja escrita se não isenta a reconhecida veia subversiva do autor” 

(ARNAUT, 2011, p. 386). Falemos, portanto, acerca de como o texto explora a apresentação 

da vida de seu protagonista por meio da “postura emocional do sujeito que se encontra às voltas 

sempre com as mesmas e repetidas lembranças (sejam elas ternas ou amargas)” (FUKS, 2013, 

p. 141). Na composição do romance, eclode “uma fragmentação narrativa que (...) dá conta de 

uma perda da comunicação, ou da referência ancorada à contextualização mas dela subtraída, 

para fazer emergir essa reactualização da matéria narrada, coesa mas incompleta” (SEIXO, 

2010, p. 313 – 314). 

 

2.2.3.1 Escrita entre passado e presente 

 

 O protagonista de Sôbolos rios que vão é um homem hospitalizado – “um antibiótico no 

soro, pingos que tremiam, tombavam, se dissolviam” (p. 63) – que, devido ao sofrimento 

provocado pela doença, “Deixou de ser pessoa sem dar conta, era um peixe numa água mais 

espessa que a água, a que os outros chamavam de ar e ele chamava ar igualmente antes da dor 
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que não chegava a dor” (p. 91). Sob interferências do quadro clínico e das medicações 

ministradas – “o médico nem senhor Antunes nem Alfredo, preocupado com o soro / – Vinte 

gotas por minuto no máximo” (p. 117) –, a personagem apresentará fatos variados de seu 

passado, os quais encontram eco nos acontecimentos do presente em uma proposta narrativa 

que conjuga épocas variadas. Ao mesmo tempo, o torpor que domina o convalescente o faz 

tecer relações que põem em dúvida a sua própria certeza acerca das recordações aludidas: 

“acabou-se o Antunes, qual o meu apelido, por que razão aqui estou, não se sentia doente, 

apenas lhe custava que apagassem as luzes, memórias não suas a desviarem-lhe o passado” (p. 

116). Não nos esquecemos da já citada capacidade, presente no discurso engenhoso, de 

potencializar a emissão dos discursos fora da razão. O homem hospitalizado, que, “sem realizar 

o que lhe acontecera nem de onde tinha voltado, entrava e saía do corpo num vapor de memórias 

truncadas” (p. 34), só poderia se expressar por meio de uma dicção que se distancia das normas 

do discurso clássico, no qual “parece haver a obrigação de subordinar a gramática à lógica e 

dar um sentido preciso às palavras” (SARAIVA, 1980, p. 8), para, em um movimento contrário, 

se aproximar de um discurso “capaz de discernir extremos nas palavras e nas situações reais” 

(Idem, p. 121). 

Considerando-se a duplicidade espaço-temporal empreendida pela narrativa, bem como 

a oposição feita entre a criança que um dia o narrador fora e o homem maduro que ele é hoje, é 

natural que os vocativos Antoninho e senhor Antunes, o primeiro aludindo à maneira como a 

família o tratava na infância, e o segundo constituindo o modo empregado pelos enfermeiros e 

médicos do hospital para se dirigir a ele, surjam na narrativa em uma estratégia que se aproxima 

do uso das claves nos sermões do Padre António Vieira: os termos são usados em proporção, e 

a narrativa se dispõe “de maneira a destacar por analogia ou oposição a correspondência entre 

dois termos que poderiam ser denominados extremos” (Idem, p. 120): 

 



126 
 

dado que confundia tudo e se enganava nas pessoas, a convicção de que 

se regressasse à vila não a reconhecia, a cadeira da dona Lucrécia 

sumida, o prédio dos Correios trocado, o senhor Liberto ausente e 

portanto os comboios em sentidos impossíveis rompendo canaviais e 

hortas, quem o tratava por 

– Antoninho 

(...) 

os dedos do afinador não roçavam na harpa e todavia sons, o que 

desejamos transmitir não necessita da gente a fim de pronunciar o seu 

nome idêntico ao nosso nome secreto, conservado desde a infância a 

proteger-nos do escuro e das mensagens terríveis em que os louceiros 

se exprimem e só nos conhecemos, ocultou-o da Maria Otília também, 

não o pronunciava em voz alta e aquele que o fitava sabia-o, onde 

aprendeu o meu nome você, não 

– Antoninho 

não 

– Antunes 

o seu nome de facto, segredou-o ao castanheiro juntando a boca ao 

tronco, ao cortarem a árvore teve medo que se libertasse da casca e 

graças a Deus o castanheiro calado (p. 139 – 141) 

 

 Os vocativos “Antoninho” e “Antunes” – ou, como é mais recorrente, “senhor Antunes” 

– aparecerão em variados momentos da obra, dentre os quais pincelamos aqui alguns exemplos: 

“como era dantes a cruzar o portão com o fato dos domingos e ele calado a olhá-lo, meses atrás 

um camponês naquele gancho a dizer / – Antoninho / com a língua interminável” (p. 62); “ao 

adormecer a Hildebranda / – Antoninho / e acordava com medo / – Não se aproxime” (p. 68); 

“a Maria Lucinda / – António / não / – Antoninho / não / – Senhor Antunes” (p. 77);  “peitoris 

onde o espiavam e a certeza que sabiam quem era / – o Antoninho não é? / o médico / – Senhor 

Antunes / e ele admirado com o / – Senhor Antunes / porque não se trata por senhor Antunes 

um rapaz de dezasseis anos” (p. 103); “como se atreviam a afirmar que melhor aspecto se 

ignoravam quem ele era, o pingo no sapato / – Senhor Antunes / enganado no nome” (p. 116); 

“o professor não / – Antoninho / uma rapidez de chicote / – Antunes / e a seguir ao Antunes / – 

Os afluentes do Tejo” (p. 121). Essa marca de escrita também está associada ao discurso de 

Vieira por se valer de repetições no manejo da palavra: é como se os termos ondeassem sobre 

o papel, perfazendo volutas textuais. Por meio do emprego de termos variados, “acompanhando 
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as suas derivações, variações e flexões, é que o autor define e desenvolve o próprio 

pensamento” (SARAIVA, 1980, p. 31). Dessa maneira, certos termos vinculam-se a um 

determinado acontecimento da infância do narrador, que, por meio da repetição, promove a 

“Organicidade e coesão que estão patentes, afinal de contas, na unicidade temática do romance” 

(SEIXO, 2002, p. 156), apesar dos seus muitos meandros e desdobramentos. Poder-se-ia dizer 

que “A escritura de Lobo Antunes, como as águas que rolam, banham o papel em que se 

escreve, formando-se linguagem poética na busca vã da nascente, nesse processo cuja origem 

e fim não podem ser acessados” (BYLAARDT, 2013, p. 272). Esse potencial poético está 

particularmente presente em Sôbolos rios que vão, em passagens como a seguir, em que a 

postura diante da doença se revela em uma resignação que leva o paciente a postular: “sou isto” 

– e as águas do Mondego surgem mais uma vez, em uma linguagem que não é apenas “o 

conduto de uma determinada mensagem, como também a própria mensagem / forma da 

ludicidade inerente à sensibilidade barroca” (ÁVILA, 2012, p. 103): 

 

por estranho que pareça, e parecia-lhe estranho, nasci de si, morei 

consigo, acabei, tudo me abandona, me esvazia, me larga e no entanto 

a dona Lucrécia 

– Rapaz 

e impossível que a dona Lucrécia se esfume, durará para sempre, no 

quintal dela um freixo que assustava os pardais, se um pássaro se 

aproximasse engolia-o conforme a doença o engolia a ele, puseram-lhe 

fraldas e não estranhou as fraldas, limpavam-no com um pano e as suas 

intimidades a baloiçarem inúteis, a estrangeira loira da piscina 

– És isto? 

isto que embrulham de novo e ele nem sequer 

– Sou isto 

aceitando, dizer ao médico 

– Faça o que quiser 

que eu aceito, a humidade da nascente do Mondego nas têmporas, 

rochas, giestas, um amieiro a florir (p. 48) 

 

 Assim como no fragmento acima, há variados momentos da obra em que passado e 

presente se entrecruzam de maneiras as mais variadas. Ao notar que “o comprimido escorregou 
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para se fundir numa prega de lençol e em vez do comprimido o carimbo do hospital impresso 

no pano” (p. 14), o protagonista se recorda “dos lençóis com ursinhos que tivera em catraio, 

todos os ursinhos de gorro e cachecol felicíssimos, não cinco dedos como nós, quatro e quatro 

dedos bastavam” (p. 14). Em outro capítulo, a fundição entre ontem e hoje se estabelece de 

forma ainda mais coligada, transmutando-se as enfermeiras nas empregadas do antigo hotel, e 

o adormecer é interrompido pelo exame minucioso dos doutores, em uma cama que não era a 

da época infantil: “outras empregadas do hotel dos ingleses de blusa verde também mudaram-

no para a cama da infância mas sem cobertor nem travesseiro e acanhou-o a sua nudez debaixo 

de um lençol engomado que em lugar de os cobrir expunha à chacota das luzes pés que se lhe 

afiguravam trocados” (p. 21). Nesse processo, “O gesto de escavar os meandros da memória, 

empreendido pelo senhor Antunes, lhe rende um belo diário e uma viagem ao passado” (FUKS, 

2013, p. 142). A linguagem que possibilita essa jornada é caracterizada por uma agudeza que 

“não é um detalhe, uma coisa a mais, mas a própria alma de todo o discurso. Só concebe 

discurso engenhoso” (SARAIVA, 1980, p. 137). O romancista contemporâneo revela-se como 

um herdeiro da tradição barroca ao trazer a seu texto a “natureza de artifício construído segundo 

o jogo retórico” (ÁVILA, 2012, p. 102) que se via em Vieira e em outros autores do período. 

Ao longo de toda a trama, momentos marcantes para o protagonista são recordados e 

assinalados por determinadas falas. Um desses acontecimentos, decisivo no desenrolar da 

narrativa, é a consumação do ato sexual extraconjugal entre o pai e uma empregada da casa, 

cena flagrada por Antoninho. A relação entre pai e filho, antes marcada por um orgulho da 

criança ao ver o desempenho da figura paterna nas quadras de tênis do hotel e à satisfação em 

irem juntos procurar a nascente do rio Mondego, metamorfoseia-se em asco, e o pai antes 

idolatrado passa a ser profundamente criticado na consciência do menino, que rejeita toda e 

qualquer manifestação afetiva. Isso é mostrado, na obra, por meio da palavra “Paizinho”, a qual, 

assim que desponta no nível consciente, é sumariamente reprimida pelo filho. Assim, a palavra 
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assumirá, no romance, um outro papel “também importante no encadeamento do discurso: o 

papel que pode designar-se como de ‘transformação’. Estabelecendo uma proporção, pode-se 

introduzir uma mudança” (SARAIVA, 1980, p. 65). Assim como, no discurso engenhoso, “O 

desenvolvimento proporcional da descrição ou da narrativa procura esquematizar a disposição 

da matéria de tal maneira que os fatos e as coisas aparecem como demonstração, de certo modo 

espontânea, de um conceito” (Idem, p. 64), a simbologia ligada à palavra pai, bem como ao seu 

diminutivo afetivo paizinho, é apresentada pelo romance antuniano por intermédio da mudança 

no modo de tratamento adotado por Antoninho e explicita a alteração do comportamento da 

criança diante da figura paterna, por ele de certo modo perdida. Por meio do processo de escrita 

adotado, a fala “se dá em camadas duplas de sentido; cada frase acrescenta sentido às anteriores, 

num processo de emendas, correções, acréscimos” (OLIVEIRA, 2013, p. 149). Trata-se de um 

trecho no qual a fragmentação é produzida de tal modo que se tem frases extremamente curtas, 

imprimindo velocidade ao texto, como se acompanhassem a carga sentimental dramática 

envolvida na situação rememorada. Aqui, “a representação e a mediação transformam a 

experiência fragmentada e desintegrada em tecido de real” (MONTAURY, 2013, p. 19). 

 

o pai de fato de ténis 

– Não contes à minha mulher por favor 

quis dizer 

– Pai 

pediu 

– Pai 

e perdeu-o, onde está você que não se senta ao meu lado 

– Sabes? 

o que pretendia contar-me, olha um harpejo da dona Irene, olha o pingo 

no sapato 

(...) 

e portanto não eram os relógios sem corda, era o tempo esquecido, até 

o tempo se esquece como o avô se esquecia de comer de garfo colado à 

boca, a avó 

– Então? 

e quem lhe jurava que após o 

– Sabes? 

o pai não se esquecia também, não se atreveu a perguntar 
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– Sabes o quê paizinho? 

nunca o tratou por 

– Paizinho 

e todavia existiram ocasiões em que no interior de si 

– Paizinho 

e ele aborrecido com o 

– Paizinho 

a lembrar-se da história da empregada 

– Não contes à minha mulher por favor 

e a detestá-lo com fúria (p. 96 – 97) 

 

Outra passagem marcante de Sôbolos rios que vão, ainda ligada ao tema paterno, é 

aquela em que vemos outras ações da criança na tentativa de se esquivar do pai; e surge, no 

meio desse discurso, o senhor Antunes de hoje a ansiar pelo toque outrora a todo custo evitado, 

como se fosse possível restituir a afeição uma vez rompida. Nesse trecho, em um diálogo 

contrapontístico com o visto acima explicitado pela presença da pergunta “Sabes?” que o pai 

dirige a Antoninho, é o vocábulo filho que cumprirá o papel de clave na narrativa, produzindo, 

quando se relaciona este fragmento ao anteriormente citado, um efeito de equivalência que 

“permite amalgamar os dois para formar com eles um único conjunto” (SARAIVA, 1980, p. 

86). As duas passagens ressaltam o motivo do elo familiar fragilizado, e se tem em ambas “um 

tratamento do tempo que privilegia a duração interior, alargada, sobre a medida social da 

temporalidade, criando espaços na memória do narrador (...) que aprofundam um momento 

vivido, um pensamento, uma contemplação, comunicando a imobilização das coisas” (SEIXO, 

2010, p. 152). Novamente desponta a fragmentação levada ao extremo, bem como o uso não 

convencional dos sinais de pontuação, já instituídos, a esse ponto da trajetória literária autoral, 

como marcas consolidadas de sua escrita: 

 

e não dava por pessoas, dava pelos espinhos no quintal friccionando-se 

uns nos outros, tinha medo, tinha fome, julgou avistar um unicórnio a 

espreitar de uma camilha e assustou-se com o unicórnio, queria achar-

se ao pé da mãe, queria que o pai 

– Sabes? 
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sem se atrever a tocar-lhe e ainda bem que não tocava, ao devolver uma 

bola de ténis segurava-a com a ponta dos dedos de modo a que a mão 

do pai não roçasse na sua e no entanto hoje, se o pai continuasse vivo, 

gostaria de propor-lhe 

– Toque-me 

mesmo que não fosse junto à nascente do Mondego, a parte onde a serra 

ardeu parda e a parte onde a serra não ardeu giestas narrando a nossa 

história desde que nascemos, o meu pai 

– Sabes? 

e por favor toque não no senhor Antunes, em mim, diga filho, inclusive 

antes de falecer quando ainda tratava as pessoas pelo nome não 

– Filho 

o pai 

– Tu 

e no forro do 

– Tu 

porventura um 

– Filho 

discreto (...) 

a suspeita que o pai 

– Filho 

e qual a importância do 

– Filho 

e o que fazer com ele, traga a cadeira de baloiço do chalé e fique a 

dançar para diante e para trás jurando 

– Sou teu pai 

as vezes que lhe apetecer, não me rala, até no hospital escutava 

– Filho 

o pingo no sapato (p. 109 – 111) 

 

A maneira como os fatos são narrados, em Sôbolos rios que vão, vai, dessa forma, 

deslindar-se em uma “quase litania onde a recuperação, o ‘canto profano’, de materiais e 

humanas vivências parece ser a única forma de purgar a dor e o sofrimento do presente. E, 

justamente por isso, este é um caminho repleto de (mais) contradições, (mais) dúvidas e (mais) 

incertezas” (ARNAUT, 2011, p. 392). O romance responde, portanto, à concepção barroca de 

que “O homem é um ser agônico, em luta dentro de si” (MARAVALL, 1997, p. 260), tão bem 

expressa na famosa frase do autor barroco espanhol Francisco de Quevedo: a vida do homem é 

guerra consigo mesmo. Para exprimir esses conflitos tão inerentes à condição humana, Lobo 

Antunes lança mão de um método que se assemelha ao discurso engenhoso, dentre outros 

motivos, por sua capacidade de exprimir questões complexas por meio de um artifício verbal 



132 
 

que, “Em vez de obedecer a uma ordem lógica, (...) se desenvolve segundo identidades e 

oposições de toda espécie” (SARAIVA, 1980, p. 144). Dessa maneira, este senhor Antunes a 

quem “Os órgãos vão faltando um a um” (p. 146) tem a sua fala trazida à tona em uma espécie 

de conhecimento de si próprio que “nada possui de grandioso, épico, sublime ou terapêutico 

(...), expõe, antes, a condição precária, finita e contingente do sujeito que enuncia seus 

fracassos, suas obsessões, sua perecibilidade. Somente pela palavra, pela narração pode-se 

chegar a tal clarividência” (OLIVEIRA, 2013, p. 150). O modo de dizer estabelece-se como 

fundamental nesta obra “em que a consciência flui em corrente, se não em torrente” (ARNAUT, 

2011, p. 393) – e a escrita, ondeando entre o antes e o agora, carrega em si o traço inquestionável 

do engenho. 
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3. Alguns aspectos da musicalidade barroca 

 

 Em entrevista a José Rodrigues da Silva, por ocasião da publicação de Exortação aos 

crocodilos, António Lobo Antunes foi, em um primeiro momento, instigado a tecer uma análise 

retroativa de sua carreira literária até então – tratava-se de um ponto emblemático, rememorado 

pelo jornalista, posto que se completava, à época, vinte anos da publicação de Memória de 

elefante. Logo ao início da entrevista, compilada no volume Entrevistas com António Lobo 

Antunes, de Ana Paula Arnaut, diz o editor do Jornal das Letras: “O teu salto, em vinte anos e 

doze romances, é verdadeiramente prodigioso” (2008, p. 305). Reconhecendo, porém, que essa 

evolução só foi possível mediante a existência de uma base sólida sobre a qual se assentava a 

redação autoral, e presente, portanto, desde a primeira incursão do escritor no campo literário, 

Rodrigues da Silva comenta, ainda, a respeito do introdutório Memória de elefante: “já lá está 

tudo em botão” (Idem, p. 306). Concordando com as assertivas feitas pelo entrevistador e, ao 

mesmo tempo, tecendo uma reflexão de cunho metalinguístico – “vais aprendendo através do 
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trabalho com a escrita. E escrever é muito difícil” (p. 306) –, Lobo Antunes procura situar o 

momento em que uma interferência externa o faz repensar o processo criativo de um livro, 

desejoso de aproximar a tessitura literária daquilo que forma a estrutura musical das sinfonias, 

mais especialmente as de Mozart e Haendel: 

 

A minha estrada de Damasco foi há dez anos. Estava a ver na televisão 

(BBC) um ornitólogo inglês a falar sobre o canto das aves. E ele disse 

que tinha uma estrutura sinfónica. Para o provar, decompôs o canto (que 

é muito rápido), de modo a torná-lo muito mais lento. E depois 

comparou-o com a estrutura das sinfonias de Mozart, de Haendel, 

demonstrando que a estrutura é exactamente a mesma. Eu estava a 

começar o Tratado das paixões da alma (1990) e por causa disto mudei 

o livro todo: percebi que o meu caminho era fazer do livro uma peça 

sinfónica e usar as personagens como se usam os instrumentos (violino, 

viola, fagote, oboé), utilizando-as como espelhos. É que o livro ideal 

seria aquele em que cada página fosse um espelho e tivesse não palavras 

mas um espelho onde o leitor se visse. (p. 306) 

 

 Mesmo sabendo que as colocações do autor não necessariamente devem servir como 

pórticos inquestionáveis de leitura, e que a obra literária deve falar por si só, não resistimos a 

essa citação, que descortina todo um método segundo o qual as personagens são apresentadas 

no texto antuniano, sobretudo à medida que seus volumes se tornam mais e mais polifônicos: 

como a sucessão de instrumentos diversos, que concorrem, juntos, para a composição melódica 

e para o produto musical final. E essa estrutura, essencialmente contrapontística, muito se 

aproxima daquilo que é possível identificar na musicalidade inerente ao período barroco, posto 

que, tanto em uma quanto em outra, “os indivíduos (ou vozes), ao mesmo tempo que são 

unidades independentes, estão constrangidamente ligados a uma harmonia maior, que os 

transcende” (SANT’ANNA, 2000, p. 152). Os romances de Lobo Antunes apresentam, tanto 

na particularidade de cada personagem quanto na composição final obtida pela união de suas 

dicções, esse elemento característico segundo o qual “certas composições poéticas barrocas se 

assemelham às estruturas musicais de Bach, em que um tema é lançado por uma voz ou 
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instrumento e logo recuperado, contraposto, desenvolvido por outras vozes e instrumentos” 

(Idem, p. 23). Com efeito, pode-se afirmar que, “De modo geral, é a música o campo semiótico 

que consegue um império mais decisivo na estruturação do romance antuniano, tanto quanto na 

sua incidência simbólica” (SEIXO, 2010, p. 295). As muitas referências a músicos e a obras 

musicais presentes na obra do autor sinalizam para uma convergência interartística que se 

mostra ainda mais profunda, posto que pode ser vislumbrada na própria tessitura do texto. 

As incursões pelo universo da música são variadas nos romances de António Lobo 

Antunes. Referências a musicistas variados são frequentes, bem como a relação das 

personagens com determinado instrumento musical - pensemos em Maria Clara, protagonista 

de Não entres tão depressa nessa noite escura, a relembrar seguidamente as passagens de sua 

infância nas quais "durante a lição de piano a professora voltava a página da música" (2000, p. 

16); na maturidade, embora sinta ímpetos de retomar o hábito, não o faz, "dado que a corda do 

piano há anos desafinada visto que meu marido não se rala com a música num ganido sem fim, 

não me sentar com eles, não lhes fazer companhia" (Idem, p. 235). Muitas vezes há também a 

presença de algum elemento de fundo sonoro, como o tiquetaquear do relógio a consolar Carlos 

em O esplendor de Portugal, trazendo-lhe a consciência da casa viva, ou a agitação do vento a 

trazer a Alice, em Ontem não te vi em Babilónia, a potência necessária para discursar sobre sua 

própria história: "não sou uma pessoa interessante, não me acontecem coisas interessantes, não 

sei falar como os outros mas conheço melhor que eles o ritmo da noite e a forma como as 

árvores anunciam o vento" (2006, p. 131). Em determinada altura de A ordem natural das 

coisas, Jorge, em seu cárcere, repete: "Ainda hoje ouço as ondas de Peniche em Tavira, 

Margarida, as ondas desse inverno, ainda hoje ouço o sino da fábrica de conservas a convocar 

os operários" (1997, p. 167). Os versos de I do it for your love são integralmente transcritos em 

um dos capítulos de Memória de elefante, no qual o protagonista, ao observar em segredo a ex-

esposa buscando as duas filhas do casal no colégio, tem a impressão de que "O futuro em 
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panavision estendia-se-lhe adiante, real e irreal como uma história de fadas atapetada pela voz 

de Paul Simon" (2009, p. 95). N'Os cus de Judas, os negros permanecem "observando-nos com 

a distracção intemporal, ao mesmo tempo aguda e cega, que se encontra nas fotografias que 

mostram os olhos voltados para dentro de John Coltrane quando sopra no saxofone a sua doce 

amargura de anjo bêbado" (2007, p. 21). Em A morte de Carlos Gardel, Cláudia lembra-se do 

ex-marido, Álvaro, o qual "limpava um disco com a escovinha, colocava-o no prato, premia um 

botão, Carlos Gardel principiava a cantar, e ele / - Se eu fosse capaz de um grito assim era feliz" 

(1994, p. 159 – 160). Mais adiante, as lembranças dos tangos assim ouvidos "lhe invadem a 

memória e marcam emocionalmente a separação que lhe impõem em relação ao filho" (SEIXO, 

2002, p. 273): "e no meio de violoncelos e pianos Carlos Gardel cantando, no sótão de Benfica, 

Lejana Tierra Mia, numa voz que magoava como uma faca cavando um sulco entre tendões e 

músculos, entre ossos polidos e cartilagens que estalavam" (1994, p. 195). Livros mais recentes 

também apresentam referências variadas. Em Que cavalos são aqueles que fazem sombra no 

mar?, temos “a menina Joaninha que ensinava piano / - Vamos tentar a berceuse / acertando o 

metrónomo, notas a seguir a notas / - Duas teclas ao mesmo tempo não / (...) o busto de Schubert 

com F. Schubert gravado, a estampa de Wagner de barba à passa-piolho e boné” (2009, p. 222 

– 223). Em Caminho como uma casa em chamas, Sofia Rosa, a filha de Augusto, o tenente 

morador do apartamento terceiro esquerdo, em dado momento, recorda-se de seu pai com 

“qualquer coisa estranha na garganta, uma dificuldade em respirar, uma tosse esquisita e lá 

vinha uma polca ou um minuete anunciando às trevas / - Do grande compositor Paco Solano 

Orquídeas de Amargura / e um acorde, outro acorde, o violino calado ou parecido com a 

garganta” (2014, p. 277). No apartamento segundo esquerdo, a moradora, uma juíza de 

cinquenta e nove anos, menciona que “em certas noites (...) as vozes do silêncio nos inquietam” 

(Idem, p. 34) e que “O barulho da lua proíbe-me de dormir / como se o barulho da lua 

consentisse que alguém a dormir, não consente” (Idem, p. 31). 
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 O que queremos aqui, porém, é não apenas apontar passagens variadas nas quais a 

música, ou o som, insinuam-se nas páginas do autor, mas prospectar uma relação possível entre 

música e literatura, pensando como elementos daquela arte são replicados nesta. O próprio 

António Lobo Antunes volta ao tema da “estrada de Damasco”, confessando sua proximidade 

com a música e sua vontade de “transformar o romance numa partitura”, em uma de suas 

crônicas, publicada originalmente em 1999, chamada De Deus como apreciador de jazz. Nesta, 

ao aludir a um retrato de Charlie Parker que tinha em seu quarto nos tempos de juventude, julga 

que “para um miúdo que resumia toda a sua ambição em tornar-se escritor Charlie Parker era 

de facto a companhia ideal”, pois o saxofonista “continua a encarnar para mim aquela frase da 

Arte poética de Horácio que resume o que deve ser qualquer livro ou pintura ou sinfonia ou o 

que seja: uma bela desordem precedida do furor poético” (2011, p. 49). Na sequência, o autor 

elabora considerações acerca de sua escrita, ironizando aqueles que apontam diferentes 

influências possíveis em seu trabalho e reafirmando a posição da música como principal 

inspiração artística. As alusões ao programa televisivo, ao ornitólogo e ao canto das aves, 

presentes na entrevista, são explicitamente feitas também na crônica, a qual "é obrigatória, e 

utilíssima, para o aprofundamento deste ponto": nas obras de Lobo Antunes, "há uma 

aprendizagem da escrita (e da estética) que se faz depender do convívio com este tipo de música, 

decerto pela aliança do seu virtuosismo expressivo à minúcia técnica no entanto libérrima" 

(SEIXO, 2010, p. 297). 

 

Sempre que me falam de palavras e influências rio-me um pouco por 

dentro: quem ajudou de facto a amadurecer o meu trabalho foram os 

músicos. A minha estrada de Damasco ocorreu há cerca de dez anos, 

diante de um aparelho de televisão onde um ornitólogo inglês explicava 

o canto dos pássaros. Tornava-o não sei quantas vezes mais lento, 

decompunha-o e provava, comparando com obras de Haendel e Mozart, 

a sua estrutura sinfónica. No fim do programa eu tinha compreendido o 

que devia fazer: utilizar as personagens como os diversos instrumentos 

de uma orquestra e transformar o romance numa partitura. Beethoven, 

Brahms e Mahler serviram-me de modelo para A ordem natural das 
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coisas, A morte de Carlos Gardel e O manual dos inquisidores, até me 

achar capaz de compor por conta própria juntando o que aprendi com 

os saxofonistas de jazz, principalmente Charlie Parker, Lester Young e 

Ben Webster, o Ben Webster da fase final, de Atmosfera para amantes 

e ladrões, onde se estende mais sobre metáforas directas e retenção de 

informação do que em qualquer breviário de técnica literária. (2011, p. 

49) 

 

Nessa citação o autor menciona, explicitamente, três de seus romances, publicados em 

sequência. A ordem natural das coisas, de 1992, é composto por trinta e um capítulos agrupados 

em cinco partes de maneira simétrica, a saber: parte um – sete capítulos; parte dois – cinco 

capítulos; parte três – sete capítulos; parte quatro – cinco capítulos; parte cinco – sete capítulos. 

Em cada capítulo, uma voz assume o discurso, havendo sempre duas vozes em cada parte do 

romance, assumindo alternadamente o papel de destaque. Temos, por exemplo, na parte 

denominada Os argonautas, os discursos de Orquídea e de seu irmão, um mineiro; na parte 

seguinte, intitulada A viagem à China, encontramos capítulos narrados ora por Fernando, ora 

por Jorge, também irmãos. A morte de Carlos Gardel, de 1994, traz uma alusão ao universo 

musical já em seu título e é dividido em cinco partes, cujos nomes são extraídos de tangos 

famosos: por una cabeza, milonga sentimental, lejana tierra mia, el dia que me quieras e 

melodia de arrabal. Cada uma das partes contém cinco capítulos, totalizando, portanto, vinte e 

cinco em todo o livro, e orbita em torno de uma personagem dominante, na seguinte ordem: 

Álvaro, Graça, Cláudia, Nuno e Raquel. A leitura das páginas permite que consigamos 

gradualmente desvendar os pontos de contato entre as personagens: Álvaro e Cláudia, 

divorciados, são pais de Nuno; Graça é irmã de Álvaro, e Raquel, sua segunda esposa. O manual 

dos inquisidores, de 1996, também se divide em cinco partes, no livro chamadas de relatos. 

Essas partes se subdividem de forma alternada em três relatos e três comentários, sendo os 

relatos narrados por uma única personagem, enquanto que, nos comentários, personagens 

diferentes assumem o lugar da narrativa. Por exemplo: a parte/relato um, intitulada Qualquer 

palhaço que voe como um pássaro desconhecido, é assim organizada: relato - João; comentário 
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- Odete; relato - João; comentário - Sofia; relato - João; comentário - Pedro. A segunda 

parte/relato, chamada A malícia dos objectos inanimados, é composta da seguinte forma: relato 

– Titina; comentário - cozinheira; relato – Titina; comentário - veterinário; relato – Titina; 

comentário - terapeuta. Vemos que os três romances apresentam uma organização capitular 

rígida, dentro da qual, porém, há espaço para modulações do discurso que também guardam 

aproximações com o fundo musical, sobretudo quando pensamos no discurso espiralado, escrito 

de maneira melódica e rítmica, o que traz aproximações com a própria dicção poética. Não 

estamos, aqui, distantes da concepção de discurso engenhoso, abordada no capítulo anterior. 

Não por acaso, diversos autores já estabeleceram paralelos entre os Sermões e a música barroca. 

Affonso Romano de Sant’Anna sugere a questão: “O que teria, por exemplo, um sermão de 

Vieira a ver com A arte da fuga, de Bach?”, para logo em seguida responder: “[em Vieira] as 

frases são construídas com ritmo, em compasso binário ou em compassos quaternários, 

estabelecendo simetrias bilaterais e sintagmas progressivos e regressivos” (2000, p. 155). 

Irlemar Chiampi aponta, ao analisar o Sermão da sexagésima, os “artifícios verbais do ‘xadrez 

de palavras’ que o sermão barroquista exibe”: um exemplo seria “a vertiginosa rotação lexical 

em torno a semen (semear, semeadura, semeador, sementeira, semente, além dos vocábulos 

latinos seminat, seminare etc.)” (1998, p. 146 – 148). Pensando nos romances de Lobo Antunes, 

tomemos como exemplo o excerto a seguir, extraído de A ordem natural das coisas, no qual 

Fernando evoca a imagem do senhor Esteves, extorquido por ele e Conceição, e compõe uma 

progressão temporal a partir da descrição fomentada pelo discurso elíptico e de sonoridade 

evidente, demarcada, entre outras evidências, por uma regularidade no tamanho dos parágrafos, 

quase todos iniciados com o sintagma o Senhor Esteves: 

 

o Senhor Esteves que eu conheci a escoltar-te a buscar a tua mala ao 

rés-do-chão que habitavas, com a fotografia da finada num oval de 

crochê, 
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o Senhor Esteves, de barba por fazer, que não possuía ninguém senão 

tu, apertando nos punhos a franja da manta, 

um homem mais idoso do que eu sou agora, e cujo pescoço eram roscas 

de pele sumidas no casaco como um cágado se encolhe na sua carapaça, 

o Senhor Esteves com as metades mal ajustadas da face idênticas a 

peças de um puzzle encaixadas à força, 

(...) 

o Senhor Esteves sem colheres, sem açucareiros, sem cristais, sem 

música, fitando as trevas e a luz com as feições desconjuntadas, 

o Senhor Esteves que talvez ainda lá more, no meio das consolas de 

qualquer tio comerciante falecido há séculos, 

o Senhor Esteves ainda vivo mas sem parentes, sem quem cuide dele, a 

amanhecer e a entardecer na carapuça de tartaruga do casaco, 

o Senhor Esteves de quem sinto ciúmes mesmo hoje, ciúmes daquele 

destroço, daquele cadáver, daquele cágado que te arrancou a Beja (p. 

171 – 172) 

 

No caso dos três romances escolhidos para esta tese, é interessante ver como, ainda que 

o aspecto musical se faça presente na tríade, ocorre uma variação quanto à abordagem 

estilística, tanto em termos da organização global das obras quanto na concepção discursiva 

adotada. Se Conhecimento do inferno traz um narrador centralizador, que mantém uma dicção 

ainda presa àquilo que se convenciona conhecer como uma estrutura narrativa mais próxima da 

regularidade, embora haja variados laivos que indiciam um rompimento com essa mesma 

rigidez, O esplendor de Portugal traz a geometrização do romance na distribuição capitular 

ordenada, ao mesmo tempo em que apresenta a dicção espiralada de suas personagens, o que 

se vê em marcas tais como a fragmentação da linguagem, o desrespeito a maiúsculas e 

minúsculas e a repetição de determinados sintagmas, revividos em diferentes contextos, e 

Sôbolos rios que vão, por sua vez, retorna à concepção de um narrador centralizador a partir de 

uma proposta de escrita teoricamente diarística, a qual ainda se afeiçoa aos virtuosismos de 

linguagem que se tornaram uma marca do estilo autoral, mas que, por vezes, leva a 

fragmentação ao extremo da concisão, na busca obsessiva pelo silêncio, revelada, inclusive, 

pela própria extensão do romance, quando comparado aos outros dois. 
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Neste capítulo, portanto, tencionaremos analisar essas obras literárias a partir da 

presença do componente musical em suas composições, considerando as proximidades que o 

discurso engenhoso, outrora já analisado, guarda com a musicalidade do período barroco. 

Apresentaremos alguns conceitos, tais como o ornamento, o contraponto e o baixo-contínuo, a 

fim de verificarmos como “recursos rítmicos, melódicos e semânticos do texto encontram 

semelhança na música” (SANT’ANNA, 2000, p. 157), estando presentes, na ficção de Lobo 

Antunes, no aspecto da composição “de tipo intersticial, isto é, da conjunção semântica de 

diferenças, da verificação e construção de declives e falhas no universo romanesco, da escrita 

de interrupções do discurso, de brancos, de buracos no texto, de interdições ao dizer” (SEIXO, 

2010, p. 289). 

 

3.1 O discurso engenhoso e seu estrato musical 

 

 A associação entre o discurso engenhoso e o aspecto da musicalidade já fora salientada 

por António José Saraiva em seu livro a respeito dos sermões de Vieira1. Nos ensinamentos do 

pregador, “O discurso prossegue de maneira imprevisível (...), as palavras nos prendem, nos 

obrigam a segui-las e nos sentimos gratos pelas descobertas que nos proporcionam” (p. 29). O 

manejo da palavra, conquanto estivesse preso a uma estrutura geométrica, obtinha, justamente 

devido a essa estrutura, uma libertação de qualquer ordem lógica propiciada justamente por 

esse rigor organizacional. Novamente segundo Saraiva, “Aparentando rigor e disciplina 

‘lógica’, o desenvolvimento do discurso pelo encadeamento das proporções dá margem aos 

mais audaciosos arroubos da imaginação” (p. 70). O jogo entre “rigor e arbitrariedade” (Idem, 

p. 71) é a marca deste discurso engenhoso, do qual certamente Vieira é o mais ilustre 

                                                           
1 Trata-se do já extensamente citado O discurso engenhoso: estudos sobre Vieira e outros autores barrocos. São 
Paulo: Perspectiva, 1980. 
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representante em língua portuguesa, mas que se manifesta, também, em outros autores do 

período. A respeito de certos sermões proferidos em Sabará, Minas Gerais, cujos autores, 

“portugueses na maioria dos casos, nem por isso deixariam de corresponder, com o apuro 

retórico de suas peças, ao gosto de uma sociedade de desinência barroquista como era aquela 

que se implantava nos primórdios das Minas do Ouro” (1994, p. 226), Affonso Ávila tecerá 

algumas considerações, avaliando como a sonoridade da pregação concorria para o 

convencimento do público e para a criação de uma atmosfera que evocava determinados ideais 

barrocos, reforçados também pelo ambiente sacro no qual a audiência se encontrava. Trata-se 

de uma estratégia bastante similar à utilizada pelo próprio Vieira, por exemplo, no Sermão da 

sexagésima, o qual “reserva-se não somente o ensino dos deveres às ovelhas, mas sobretudo 

esse elemento próprio de todo texto argumentativo: pôr em ação um conjunto de técnicas 

discursivas para provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam ao seu 

assentimento” (CHIAMPI, 1998, p. 146 – 147) – no emprego do discurso engenhoso, “Vieira 

nos proporciona um grande espetáculo e nos demonstra o seu gênio como criador de ficções” 

(SARAIVA, 1980, p. 97). 

 

O auditório religioso da capitania em 1741, mesmo num centro de 

destacada importância econômica como era, à época, a Vila Real do 

Sabará, não possuía condições de cultura para receber e assimilar, em 

plano de convincência estritamente intelectual, um tipo de mensagem 

cujas chaves doutrinárias e literárias teriam de ser eruditamente 

decifradas. A alternativa que se oferecia então ao pregador era recorrer 

a um processo compulsivo de comunicação, de modo a prender os 

ouvintes mais pelo artifício da forma do que pela eficácia semântica das 

palavras. Lançando mão de efeitos verbais puramente sonoros, a que 

faria certamente acompanhar de uma adequada técnica de gestos de 

inflexão, o sermonista se exprimia realmente através de uma linguagem 

mágico-emancipatória, apreendida tão-somente pela via sensorial. É 

assim que se explica, a nosso ver, a presença, em sermões como o de 

Freire Batalha, da interpolação estruturalmente sistemática de 

fragmentos ou citações em latim, que funcionam no texto como uma 

espécie de contraponto de mera magia retórica. Esse procedimento 

oratório, utilizado tanto pelo panegirista do bispo Guadalupe quanto 

pelos demais pregadores seus contemporâneos, fazia com que o 



143 
 

auditório se envolvesse totalmente numa atmosfera lúdica, acentuada 

pelo cenário de ensueño barroco de igrejas como a matriz de Sabará, 

onde o ouro, o incenso, a música e as metáforas auxiliavam a persuasão 

de fiéis por meio da excitação dos sentidos. (ÁVILA, 1994, p. 240 – 

241) 

 

 O elo entre música e literatura, visto desde tempo imemoriais na história da arte, 

manifesta-se também, e de forma intensa, no período barroco, o qual constitui “um período 

musicalmente inovador não apenas nas partituras, mas na própria confecção dos instrumentos. 

É como se houvesse sido descoberto um perspectivismo musical, linhas de fuga e contraponto 

expandindo o horizonte sonoro” (SANT’ANNA, 2000, p. 142). O surgimento da ópera como 

forma máxima de expressão e do virtuosismo como método de exploração máxima do 

instrumento musical, indiciam, de certa forma, a tendência barroca à extremosidade 

manifestada em termos sonoros. O período nos legou nomes como Antonio Vivaldi, George 

Haendel, Claudio Monteverdi (conhecido pelo epíteto de “pai da ópera” devido à obra Orfeo, 

de 1607) e Johann Sebastian Bach, o qual é considerado o maior compositor do período. Para 

fazermos as correlações possíveis entre música e literatura, abordaremos alguns dos preceitos 

associados à musicalidade barroca, mostrando como suas correspondências são vistas nas obras 

escritas. 

 

3.1.1 A organização geométrica 

 

 Conquanto seja conhecida pelo virtuosismo artístico, a música do período barroco 

mantinha, como forma de sustentação para os floreios que a caracterizavam, uma sólida 

estrutura geométrica que não se opunha aos arabescos melódicos, mas que, pelo contrário, 

viabilizava-os. A noção de matemática composicional, vista sobretudo em Bach, mas também 

amplamente utilizada por todos os outros músicos do período, propiciava exatamente a ideia de 

uma construção ampla, na qual toda a longa sucessão de instrumentos era inicialmente 
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planejada em partitura, para que, durante a execução das peças, cada um tivesse o seu próprio 

momento de brilhar, inserindo, inclusive, “artifícios para sempre colocar mais uma pequena 

nota, fazer um floreio, tirar sonoridades novas de trinados vocais e instrumentais” 

(SANT’ANNA, 2000, p. 157 – 158). Tratava-se de “um rigoroso jogo de xadrez musical. As 

notas surgem dentro de um sistema típico da matemática combinatória. Descrevem curvas, 

volutas, arabescos, mas estão presas à geometrização da composição” (Idem, p. 141). Tal 

sistematização, no entanto, é uma marca do período barroco, e não apenas da música em si. 

Aquilo que José Antonio Maravall caracteriza como “o apelo a essa fórmula de harmonia de 

contrários” (1997, p. 259) manifesta-se, tanto em termos conteudísticos quanto estruturais, nas 

mais diversas manifestações artísticas dos seiscentos, tais como a música, a arquitetura, a 

pintura, a literatura. Para Grout e Palisca, em História da música ocidental, “Somos tentados a 

crer que existe, de facto, uma relação estreita – e não só no século XVII, mas em todas as épocas 

– entre a música e as outras actividades criadoras do homem”, o que leva à consequente noção 

de que “a música produzida numa determinada época não pode deixar de reflectir de forma 

adequada à sua natureza própria as mesmas concepções e as mesmas tendências que se 

exprimem nas outras artes contemporâneas” (1994, p. 308). Este viés organizacional sólido que 

se vislumbrava por detrás de obras como A arte da fuga também aparecerá, por exemplo, na 

escrita engenhosa de Vieira, na qual “o discurso se encadeia de uma proporção a outra 

proporção” (SARAIVA, 1980, p. 69). 

 Falemos, primeiro, da organização musical esboçada no período barroco. Essa estrutura 

refletia, para Affonso Romano de Sant’Anna, um impulso em direção à espiral, numa conjunção 

paradoxal entre quadrado e elipse. O autor aponta que, “Dentro da geometrização possível da 

composição, emergem sinais que pontuam as maneiras subjetivas de interpretar a partitura. 

Chega a ser surpreendente que, dentro do que se considera matemática musical, tenha havido 

tanta possibilidade de improvisação” (2000, p. 144). Conforme dito acima, era a 
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esquematização prévia que possibilitava o arroubo, o improviso, a “vontade de criar, de 

estabelecer espirais sobre o quadrado” (Idem, p. 144). Com efeito, a música sempre esteve 

ligada a uma expressão sentimental sonora e, à época barroca, isso se manifestou de forma ainda 

mais aguda, gerando uma inicial oposição entre a geometria da organização e o anseio por uma 

“liberdade expressiva”. De acordo com Grout e Palisca: 

 

Característica comum a quase todos os compositores deste período foi 

o seu esforço no sentido de exprimirem, ou antes, de representarem uma 

vasta gama de ideias e sentimentos com a máxima vivacidade e 

veemência. Este esforço constituía, de certo modo, uma extensão da 

musica reservata renascentista. Os compositores, prolongando certas 

tendências já evidentes no madrigal de finais do século XVI, 

procuravam encontrar os meios musicais de exprimirem afectos ou 

estados de espírito, como a ira, a agitação, a majestade, o heroísmo, a 

elevação contemplativa, o assombro ou a exaltação mística, e de 

intensificarem estes efeitos musicais por meio de contrastes violentos. 

Assim, a música deste período não era escrita em primeira instância 

para exprimir os sentimentos de um artista individual, mas sim para 

representar os afectos num sentido genérico. Para a comunicação destes 

afectos foi surgindo pouco a pouco um vocabulário de recursos ou 

figuras musicais. (...) 

A diversidade de estilos e linguagens, a par do esforço no sentido de 

representar com vivacidade e precisão objectos, ideias e sentimentos, 

introduziu na música factores que eram de certo modo incompatíveis. 

A tensão entre o desejo de liberdade expressiva e o de ordem na 

composição, sempre latente em toda a obra de arte, foi cada vez mais 

posta em evidência e conscientemente explorada. (1994, p. 312) 

 

 A opção por “contrastes violentos” remonta, mais uma vez, à noção de extremosidade, 

citada no capítulo anterior, revelando a predileção do barroco pelo que é uma “insanável 

antinomia”, de acordo com Maravall (1997, p. 293). Poder-se-ia dizer que “O corpo do 

Renascimento foi, pelo equilíbrio que lhe presidiu, lugar de razão, de ponderosa afirmação. A 

transcendência para que aponta toda a arte barroca implica um outro corpo: ágil, leve, esculpido 

pela tentação, em tensão permanente” (VASCONCELOS, 1989, p. 15 – 16). A música do 

período não se furta a tal característica. Ciente da antítese entre o anseio de expressão livre e a 

ordem geometrizante da composição musical, o artista barroco conjura o melhor dos dois 
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elementos, propiciando a intensa emancipação sonora justamente a partir da cadência 

organizadamente constituída. A ópera, por muitos considerada a manifestação artística mais 

fidedigna ao ideário da expressividade barroca, por seu caráter heterogêneo – “faz uso do balé, 

da literatura, da pintura e da arquitetura, além da música, realizando uma espécie de ‘teatro 

total’ possível àquela época” (SANT’ANNA, 2000, p. 144) –, é pautada na ideia similar de 

exagero e eloquência sustentados pelo encadeamento consistente de uma estrutura recôndita. 

Como lemos no Guia ilustrado de música clássica, “A nova forma de arte combinaria uma 

gama de estilos musicais – falas recitativas, árias tocantes, coral e interlúdios instrumentais – 

dentro de uma ampla estrutura narrativa” (2006, p. 78). O princípio da fuga, amplamente 

trabalhado por Bach, também encontra eco nessa proposta: trata-se de estruturas musicais nas 

quais os temas, por imitação, se sucedem, permitindo variações e alcançando, gradativamente, 

níveis maiores de dificuldade. Em A arte da fuga, temos “dezoito cânones e fugas, no estilo 

mais rigoroso, todos eles baseados no mesmo tema ou numa sua transformação e dispostos por 

ordem crescente de complexidade” (GROUT e PALISCA, 1994, p. 449). 

 Todas essas variações necessitavam de uma estrutura que as sustentasse. O discurso 

engenhoso da literatura barroca, guardando forte ponto de contato com a musicalidade do 

período, também conjurava uma relação dialógica entre “rigor e disciplina” (SARAIVA, 1980, 

p. 70). O aparente paradoxo é assim explicitado por António José Saraiva: “assim como a 

atenção às palavras é uma maneira de torná-las infinitamente dóceis também o modelo 

geométrico, imposto ao encadeamento do discurso, é um processo para liberá-lo de qualquer 

ordem lógica” (Idem, p. 70). Nos sermões do pregador, encontramos um encadeamento 

temático rigidamente estruturado que tanto beneficiava o impulso didatizante da mensagem, 

ensejada para o convencimento da audiência acerca de alguma verdade bíblica, quanto 

propiciava a base necessária para o característico jogo de palavras e de ideias extensamente 

empreendido por Vieira. Tal modelo de composição em xadrez – que, ironicamente, Vieira 
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critica, mas do qual amplamente se serve2 – “é uma composição geométrica, e isto nos força a 

convir que a geometria não é apenas um método de raciocínio, mas uma maneira de repetir, de 

inverter, de encadear figuras, segundo o princípio puramente estético, como o é da composição 

musical” (Idem, p. 70 – 71). As palavras de Saraiva evidenciam, por fim, o que aqui temos 

procurado salientar: em termos de estruturação, música e literatura barrocas encontram seu 

ponto de contato.  

Vejamos como se dá, a título de ilustração, tal estrutura no Sermão da Quinta-feira da 

Quaresma, cujo ponto de partida é a epígrafe Vidit hominem caecum – traduzindo, ele viu um 

homem cego. A pregação é baseada na passagem bíblica na qual Jesus cura um homem cego 

de nascença. Vieira divide o sermão em seis partes, a saber: I – a apresentação da proposição 

temática sobre a qual o sermão se debruçará, a qual é a ideia da cegueira, não apenas física, mas 

estendida para as cegueiras causadas por inveja e por perfídia (“O homem que não tinha olhos 

e viu, já está remediado; os que têm olhos e não veem, estes são os que hão mister o remédio, 

e com eles se empregará todo o meu discurso” – p. 236); II – um aprofundamento sobre quais 

são os “cegos de olhos abertos” (p. 236) e quais são as implicações de seus atos, contrapondo 

católicos, judeus, gentios e hereges; III – a exposição do primeiro tipo de cegueira, causada pela 

desatenção; IV – a exposição do segundo tipo de cegueira, causada pela paixão; V – a exposição 

do terceiro tipo de cegueira, causada pela presunção; VI – conclusão do sermão, com um apelo 

                                                           
2 Na parte V do Sermão da sexagésima, o qual é baseado na parábola do semeador, Vieira critica a composição 
em xadrez empreendida por muitos pregadores, os quais usariam os jogos de palavras de forma obsessiva, 
sempre opondo termos e ideias. Em contrapartida, o pregador deveria ser simples e direto, assim como o foi o 
semeador da passagem bíblica. Em um trecho do referido sermão, lemos: “Será porventura o estilo que hoje se 
usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão 
encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito 
natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear: Exiit qui seminat seminare. (...) O pregar há de ser como 
quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas: Stellae manentes in ordine 
suo. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça lavor. Não fez 
Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte 
está branco, da outra há de estar negro; se de uma parte está dia, da outra há de estar noite; se de uma parte 
dizem luz, da outra hão de dizer sombra; se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que 
não havemos de ver num sermão duas palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu 
contrário? Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? 
Como as estrelas.” (p. 36 – 38). 
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final à cristandade. Nota-se que a divisão temática segue uma proposta bastante sistemática, 

com o objetivo de agregar clareza à mensagem, mobilizar a audiência para que reconheça em 

qual padrão de cegueira cada indivíduo se encaixa, a fim de eliminar tal mal, e, em última 

instância, contribuir para o “afã cristianizador” demonstrado por certa pedagogia da 

evangelização (CHIAMPI, 1998, p. 137). A tessitura textual engloba, porém, inúmeros 

artifícios de escrita e de ornamento, que transcendem o mérito panfletário do sermão para 

estabelecê-lo como obra na qual o discurso se engendra de forma cuidadosa – “é preciso 

observar atentamente cada palavra, cada flexão, cada parte da palavra, a ordem em que se 

encontram as palavras, umas em relação às outras, etc.”, diz-nos Saraiva (1980, p. 72), para, 

mais adiante, acrescentar: “É preciso, no entanto, considerar também a forma retórica e 

estilística, refiro-me aos tropos, à escolha e à boa disposição das palavras” (Idem, p. 73). É a 

estrutura sistematizada do sermão que permite a iminência de trechos nos quais a própria 

disposição das palavras, bem como o trabalho com os vocábulos, agrega a vivacidade e a 

veemência desejadas, tanto em música quanto em literatura. Na parte inicial do Sermão, Vieira 

diz: “Cristo viu um homem cego, sem olhos; nós havemos de ver muitos homens cegos, com 

olhos. Cristo viu um homem sem olhos que não via e logo viu; nós havemos de ver muitos 

homens com olhos que não veem e também poderão ver, se quiserem” (p. 236). Mesmo breve, 

o fragmento já explicita algumas dualidades: a oposição entre Cristo e nós; o jogo com os 

tempos verbais do termo ver – Cristo viu, no passado; nós havemos de ver, no futuro –; a 

oposição entre o homem cego, sem olhos, curado por Cristo, e os homens cegos, com olhos, 

que poderão ser curados, se assim o desejarem. No trecho a seguir, a composição em xadrez se 

evidencia a partir do mote da porta, e a frase “ninguém atina com a porta” funciona como clave 

textual, inclusive, a fim de reforçar a ideia de que, num certo sentido, somos todos cegos. 

Observa-se claramente que a comoção desejada é estabelecida por meio de determinadas 

estratégias – como a repetição do verbo andar, por exemplo –, mas que também se vislumbra 
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um efeito estético por detrás do raciocínio estipulado. Para Saraiva, o princípio ao qual o 

discurso de Vieira obedece é o do encadeamento musical, “cujas estruturas se repetem, se 

opõem e se transformam de tal maneira que nos fazem perceber a sua identidade e as suas 

mudanças” (1980, p. 70). O excerto abaixo apenas evidencia o quanto o pregador “não só 

conhecia muito bem o uso da palavra como também tinha uma consciência muito clara do que 

ela é” (Idem, p. 70). 

 

Andam os homens cruzando as cortes, revolvendo os reinos, dando 

voltas ao mundo, cada um em demanda das suas pretensões, cada um 

para se introduzir ao fim dos seus desejos, todos aos encontrões uns 

sobre os outros, os olhos abertos, a porta à vista, e ninguém atina com 

a porta. Andais buscando a honra com olhos de lince, e sendo que para 

a verdadeira honra não há mais que uma porta, que é a virtude, ninguém 

atina com a porta. Andais-vos desvelando pela riqueza, com mais olhos 

que um Argos, e sendo que a porta certa da riqueza não é acrescentar 

fazenda, senão diminuir cobiça, ninguém atina com a porta. Andais-vos 

matando por achar a boa vida, e sendo que a porta direita por onde se 

entra à boa vida, é fazer boa vida, ninguém atina com a porta. Andais-

vos cansando por achar o descanso, e sendo que não há nem pode haver 

outra porta para o verdadeiro e seguro descanso, senão acomodar com 

o estado presente, e conformar com o que Deus é servido, não há quem 

atine com a porta. Há tal desatino! Há tal cegueira! Mas ninguém vê o 

mesmo que está vendo, porque todos, desde o maior ao menor, somos 

como aqueles cegos: Percusserunt eos caecitate, a maximo usque ad 

minorem. (p. 243 – 244) 

 

 A repetição da estrutura frasística Andais-vos... e sendo que, sempre ressignificada e 

servindo de pórtico para diferentes enunciações do pregador, muito nos remete à proposta das 

fugas musicais, que trabalham justamente com a repetição temática, imiscuída, porém, de 

variações que agregam complexidade à composição. As respectivas repetições, oposições e 

transformações, elementos do campo musical associados por Saraiva ao discurso engenhoso, 

podem ser vistas acima, à medida que Vieira sucede, em sequência, as buscas pela honra, pela 

riqueza, pela boa vida e pelo descanso, todas igualmente frustradas, uma vez que, mesmo 

estando a porta à vista, ninguém com ela atina. Tal sucessão leva à constatação da situação 
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humana, em um clímax explicitado pelo uso dos sinais de exclamação, a induzir certa impressão 

de desalento: “Há tal desatino! Há tal cegueira”. Por fim, em tom mais sereno, conclui-se que 

somos, todos nós, como o cego que Cristo curou nos evangelhos. Nota-se que “Os recursos 

rítmicos, melódicos e semânticos do texto encontram semelhança na música, assim como há 

uma correlação entre a ornamentação retórica e a ornamentação arquitetural. (...) E, como na 

música, o ornamento não é supérfluo, mas parte da arquitetura do texto” (SANT’ANNA, 2000, 

p. 157). Nas obras musicais barrocas, também se encontra uma sucessão de dizeres, seja das 

vozes, seja dos próprios instrumentos, e esta sequência concorre para um clímax. Vejamos, a 

fim de evidenciar tal comparação, o que Donald Grout e Claude Palisca comentam acerca da 

Cantata nº 80 de Bach, na qual as linhas melódicas individuais se alternam, com a presença 

forte do baixo-contínuo (elemento fulcral para a música barroca, sobre o qual falaremos mais 

adiante, ainda neste capítulo). 

 

Bach utilizou, das mais variadas formas, melodias de corais nas suas 

cantatas. (...) Modelo mais corrente nas cantatas de Leipzig é o que 

Bach utiliza na nº 80, Ein feste Burg ist unser Gott (Sólida fortaleza é 

o nosso Deus), composta em 1715 e revista mais tarde (1723). O coro 

inicial em Ré maior é uma imponente fantasia sobre a melodia e a letra 

da primeira estrofe do coral. As linhas vocais, livremente adaptadas a 

partir da melodia do coral, introduzem, sucessivamente, cada frase em 

forma de fuga, conduzindo ao clímax que é a exposição simples da frase 

pelo trompete no registro mais agudo, de clarino, à qual respondem, em 

cânone rigoroso, os instrumentos graves. Deste modo, frase a frase, a 

melodia dá origem a uma ampla estrutura arquitectónica de 233 

compassos. (...) A textura é, assim, de quatro vozes independentes e 

contrapontísticas, sendo a mais aguda, o soprano solo, dobrada e 

ornamentada pelo oboé. (1994, p. 452 – 453) 

 

 Destacamos, da alusão à cantata nº 80 acima feita, não só a organização que subsidia a 

composição harmônica, mas também a presença de elementos característicos da musicalidade 

barroca que encontrarão, também, seus correspondentes no discurso engenhoso de Vieira, bem 

como, por extensão, nos romances de António Lobo Antunes que aqui objetivamos analisar. A 
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presença de vozes contrapontísticas remete ao caráter polifônico dessas composições, que 

permitiam a retomada de um tema “de forma variada, fazendo uma orquestração 

repetitivamente esgalhada e espiralada do raciocínio” (SANT’ANNA, 2000, p. 156). Nesse 

ínterim, o manejo do material artístico – seja a nota, seja a palavra – se submete às volutas da 

composição. Se, no campo musical, isso se reflete em uma “música de intensa expressividade 

dramática e formas surpreendentemente variadas” (GROUT e PALISCA, 1994, p. 452), em 

literatura, “a frase-paradigma se multiplicará em outras tantas, isto é, em novos paradigmas,  

em torno dos quais o pensamento do escritor-orador irá articular-se como os elos de uma 

corrente, em círculos que se abrem, se fecham e se interligam numa grande cadeia de giros 

frásicos” (ÁVILA, 2012, p. 104). Falemos, então, de outros elementos característicos das 

composições musicais do período barroco. 

 

3.1.2 Fugas, ornamentos, contrapontos 

 

 A base organizacional da composição musical barroca permitia toda espécie de 

improvisação, o que constituía um aparente paradoxo, sobre o qual falamos na seção anterior. 

Ornamentações variadas eram inseridas nas peças musicais e indicadas, inclusive, por meio de 

sinalizações na partitura, que demarcavam quais seriam os pontos em que se abriria o espaço 

para a virtuose do intérprete. “Ora eram malabarismos sonoros como trilli, groppi, tirate 

passaggi, ora longhi giri (que permitiam o prolongamento, o torcer, o desvio); ora l’ 

esclamazion, o trillo e a attuta di gola, surgida de uma certa vibração na glote” (SANT’ANNA, 

2000, p. 145). Nas obras do período, “o efeito de improvisação era obtido principalmente 

através de uma incerteza estudada no fluxo harmónico da música: por meio de mudanças de 

direcção rápidas e erráticas ou (no extremo oposto) de um movimento pausado compreendendo 

longos trechos harmonicamente estáticos” (GROUT e PALISCA, 1994, p. 394). As duas 
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vertentes possíveis para a conquista do efeito – ora a vertiginosa mudança de direção, ora o 

trabalho com a pausa – revelam a predileção do barroco pelo descentramento da elipse: “perde-

se a medida, desfruta-se o terrível, busca-se cultivar o extremado, para impressionar com maior 

força e mais livremente um público” (MARAVALL, 1997, p. 336). Não por acaso, diferentes 

obras sobre o período barroco salientam, como ponto decisivo do ideário artístico, a sua 

capacidade de mobilizar o receptor/espectador, o qual “Suporta assim, com uma intensidade 

muito maior do que quando se tomam outras vias, uma influência incomparavelmente mais 

enérgica da obra que lhe é apresentada” (Idem, p. 346). É no bojo desse movimento, que tinha, 

como um de seus objetivos, a sedução do público, que surgirá a fuga como um estilo de 

composição musical amplamente trabalhado. Tratava-se, em linhas gerais, de um modelo 

contrapontístico, no qual um mesmo tema era extensamente trabalhado a partir da repetição por 

variadas vozes, as quais iam sendo gradualmente inseridas na música e “cantavam” o mesmo 

tema, com as devidas variações. O estilo da fuga, que alcançou seu apogeu em Bach, foi 

posteriormente “acusado de ser igualmente demasiado formalista, criando obras complexas à 

custa da expressão emocional” (Guia ilustrado de música clássica, 2006, p. 119), perdendo 

espaço para formas como a sonata, até ser finalmente redimido com a recuperação do prestígio 

do barroco em fins do século XIX. Assim poderíamos definir a fuga: 

 

Os compositores cedo começaram a incorporar nas suas tocatas secções 

bem definidas de contraponto imitativo, contrastando com o estilo 

rapsódico habitualmente dominante. Destas secções nasceu a fuga, que 

os compositores começaram a considerar como uma peça independente, 

seguindo-se à tocata propriamente dita. As tocatas de Buxtehude, por 

exemplo, compõem-se de secções em estilo livre, alternando 

regularmente com secções igualmente longas ou mais longas de 

contraponto imitativo. Revelam um maravilhoso sentido do movimento 

e do clímax, com grande variedade na figuração, e tiram o máximo 

partido possível das qualidades específicas do órgão. O começo é 

sempre em estilo improvisatório livre, rematando com uma clara 

cadência; segue-se depois uma fuga sobre um tema de contorno 

melódico nítido e ritmo bem marcado plenamente desenvolvido em 

contraponto; esta desemboca gradualmente numa segunda secção de 
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tocata, mais breve do que a primeira, e conduzindo de novo a uma 

cadência. (...) 

As fugas, além de secções de prelúdios, podiam ser também peças 

independentes. No final do século XVII a fuga já substituíra quase por 

completo o antigo ricercare. Os temas de fuga têm um carácter 

melódico melhor definido e um ritmo mais vivo do que os temas de 

ricercare. Tal como no ricercare, as diferentes “partes” actuam como 

vozes independentes que enunciam o tema em entradas sucessivas. 

Na fuga estas entradas constituem aquilo a que se dá o nome de 

exposição; regra geral, o tema, ou dux (chefe), é exposto na tônica, 

respondendo-lhe, na dominante, aquilo a que se chama a resposta, ou 

comes (companheiro); as outras vozes alternam depois tema e resposta. 

As restantes exposições integrais ou parciais do tema são, geralmente, 

separadas por breves episódios (passagens em que não se ouve o tema 

em nenhuma voz), por vezes caracterizados por um aligeiramento da 

textura ou pelo uso de sequências. Estes episódios podem servir para 

modular as várias tonalidades antes de voltar, no fim, à tonalidade 

original. Este regresso é muitas vezes sublinhado por processos como o 

pedal, o stretto (em que as apresentações do tema se acumulam numa 

sucessão rápida) ou a aumentação (como, por exemplo, a duplicação do 

valor das notas do tema). (GROUT e PALISCA, 1994, p. 394 – 396) 

 

 Evidencia-se que a fuga é, por natureza, polifônica, e se assenta sobre a exposição 

múltipla de um mesmo tema, revisitado pelos diferentes instrumentos, que constituem as vozes 

dialogantes do jogo contrapontístico estabelecido. A descrição acima já nos sugere uma 

correlação explícita com os romances de António Lobo Antunes, pródigos por apresentarem, 

em suas páginas, a exposição de um mesmo tema (seja a dissolução familiar, a guerra colonial, 

a passagem do tempo e a chegada da velhice, entre outras abordagens recorrentes) a partir da 

apresentação de vozes díspares que se revelam, ao longo das páginas, como seres conhecidos, 

integrantes de um mesmo espaço, familiares, ou até mesmo indivíduos de íntimo contato. Tais 

obras, que convergem “para uma visão trágica das coisas que um certo tipo de comportamento 

humano convencionalmente transporta para a abjeção” (SEIXO, 2002, p. 351), são marcadas 

por uma proposta polifônica na qual as personagens, assim como as vozes do jogo musical, 

intercalam-se, como que respondendo umas às outras ao longo das páginas, e fazendo com que 

o leitor construa as conexões entre os indivíduos, em um esforço de memória que é salientado 

não só pela multiplicidade de vozes na tessitura textual, mas também pela redação autoral, 
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marcada, muitas vezes, pela fragmentação e pela ausência de sinais de pontuação distintos, em 

um “texto de um tipo de escrita que rompe com protocolos ficcionais vários” (SEIXO, 2010, p. 

255). Isto implica dizer que, se a arquitetura textual empreendida por António Lobo Antunes, 

na qual se tem “a complexidade narrativa a partir da voz não mais de um narrador mas de vários 

narradores simultâneos” (SANT’ANNA, 2000, p. 159), já o aproxima da musicalidade barroca, 

também certos métodos de sua escrita encontrarão correspondentes nas técnicas artísticas do 

período, sobretudo a tendência ao improviso e às volutas – sonoras, arquiteturais, textuais... – 

subsidiadas justamente pela organização estruturalmente prévia. O que verificamos é que, ao 

longo de sua trajetória, o cânone autoral 

 

prolonga e afina um trabalho de composição literária que se vai afirmar 

como característico de António Lobo Antunes: o da multiplicação dos 

pontos de vista narrativos, o do deslize constante entre vários períodos 

de tempo e correspondentes (ou desgarradas) situações da acção no 

espaço e o da concentração dessa diversidade numerosa numa acção 

acentuadamente uma e coesa, numa mestria da organização romanesca 

que é já (...) indesmentível apanágio do escritor. Sublinhemos que essa 

diversidade numerosa deverá ser entendida na dupla acepção deste 

termo, não apenas no sentido de abundante (de facto, o amplo fòlego da 

composição será cada vez mais visível, a partir de Fado alexandrino, e 

com raras excepções – justamente Auto dos danados e o romance que 

se lhe segue, As naus, que compensam a relativa brevidade de extensão 

com um complexo agenciamento do entrelaçar das componentes do 

relato), mas, sobretudo, no sentido de ritmicamente pensada e 

trabalhada (de acordo com a acepção latina de numerosus), quer no que 

se refere à cadência geral da composição, procedendo por alternâncias 

e contrastes, como uma partitura musical, quer no que se refere a um 

tratamento da frase que, em certos passos, se aproxima da poesia lírica 

pelo tipo de prosódia utilizada. (SEIXO, 2002, p. 147). 

 

O trabalho cadenciado na composição, visível nos romances antonianos, é também 

marca do engenho textual empreendido à época barroca. O discurso engendrado pelos 

sermonistas do período, e por Vieira entre eles, traz uma evidente “propensão às formas de 

envolvimento lúdico, tão típica em sua procedência barroca”, levando os autores “ao uso 

recorrente das figuras de natureza linguística ambígua, aos efeitos da similaridade de sons e das 
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coincidências morfológicas” (ÁVILA, 1994, p. 237). O que se vê, nos autores barrocos, e 

também no romancista português, é que o viés engenhoso reside não só na concepção global do 

texto, mas também na própria abordagem temática, quando o escritor “Lança um tema e fala 

do seu oposto, como a criar, em música, uma ‘fuga invertível’, uma ‘fuga em espelho’, como 

nas composições musicais, apresentando o sujeito de cabeça para baixo, numa ‘inversão’. Isto 

de tal maneira caminha que há uma verdadeira polifonia” (SANT’ANNA, 2000, p. 156). E, 

além disso, tal viés também se manifesta no próprio trato com a palavra, posto que na literatura 

barroca, “como na música, o ornamento não é supérfluo, mas parte da arquitetura do texto” 

(Idem, p. 157). António José Saraiva avisa-nos que “A engenhosidade não se limita à 

construção de simples detti para rematar uma frase: ela se ocupa dos conjuntos, dos arcabouços” 

(1980, p. 137). Esse cuidado duplo com o texto, considerando a estrutura ampla e a lide com a 

palavra frase a frase, constitui um forte ponto de contato entre a musicalidade dos seiscentos e 

o discurso engenhoso. O advento do estilo barroco “permitia aos compositores combinar numa 

única obra várias aquisições recentes: o estilo concertato e os seus contrastes; a textura de um 

baixo firme e um soprano ornamentado; (...) a construção de uma obra longa a partir de 

andamentos separados e autónomos” (GROUT e PALISCA, 1994, p. 416). Assim como o 

ornamento era parte da composição musical, ele se fazia presente em literatura, correspondendo 

“à sucessão de verbos que redizem e reafirmam o sentido, substantivos que acrescentam e 

diversificam o significado e adjetivos e imagens que colorem e metamorfoseiam a dispersão 

textual e que vão ondeando sobre a página, espraiando e superpondo sentidos” (SANT’ANNA, 

2000, p. 158). 

Vejamos, por exemplo, como esse movimento espiralado se efetua em um trecho do 

Sermão da sexagésima, extraído da parte VI, a qual é dedicada à abordagem acerca da matéria 

de um sermão. Vieira alega que as pregações devem ter cada qual um único assunto, posto que, 

assim como o semeador da parábola bíblica lançou um único tipo de semente, no ensejo de vê-
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la florescer, o pregador deve debruçar-se sobre um único tema por vez, a fim de obter, por meio 

do convencimento do público, a colheita desejada: “o sermão deve ter um só assunto, uma só 

matéria. O semeador semeava trigo, e só. Se lançasse à terra grande variedade de sementes, 

nada colheria” (p. 39). Acerca da circunstância da matéria – indicada, na parábola, pelo 

sintagma latino semen, cujo emprego no singular não passa despercebido pelo religioso –, 

postula-se que “o sermão é como uma árvore cujas raízes seriam os textos da Escritura; o tronco, 

a matéria única; os galhos, as diferentes divisões e as flores, as palavras” (SARAIVA, 1980, p. 

116). Por meio da analogia entre o sermão e a árvore, nota-se, no fragmento a seguir, que Vieira 

“retoma o tema de forma variada, fazendo uma orquestração repetitivamente esgalhada e 

espiralada do raciocínio, confirmando o que ele mesmo apregoa” (SANT’ANNA, 2000, p. 156). 

 

Há de tomar o pregador uma só matéria; há de defini-la, para que se 

conheça; há de dividi-la, para que se distinga; há de prová-la com a 

Escritura, há de declará-la com razão, há de confirmá-la com o 

exemplo, há de amplificá-la com as cousas, com os efeitos, com as 

circunstâncias, com as conveniências, que se hão de seguir, com os 

inconvenientes, que se hão de seguir, com os inconvenientes, que se 

devem evitar; há de responder às dúvidas, há de satisfazer às 

dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força de eloquência 

os argumentos contrários, e depois disto há de colher, há de apertar, há 

de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar, 

e o que não é isto, é falar demais alto. Não nego, nem quero dizer que 

o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer 

todos da mesma matéria, e continuar, e acabar nela. Quereis ver tudo 

isto com os olhos? Ora vede. Uma árvore tem raízes, tem troncos, tem 

ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o 

sermão: há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no 

Evangelho; há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar 

uma só matéria. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são 

diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. 

Estes ramos não hão de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os 

discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta 

árvore varas, que são a repreensão dos vícios; há de ter flores, que são 

as sentenças; e, por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto, e o 

fim a que se há de ordenar o sermão. De maneira que há de haver frutos, 

há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver 

ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só 

matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são 

ramos, não é sermão, são maravalhas. Se tudo são folhas, não é sermão, 
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são versas. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, 

não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos, não pode ser, porque não 

há frutos sem árvore. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar 

Árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, 

o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas 

tudo isto nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no 

ar, senão fundado nas raízes do Evangelho: Semimore semen. Eis aqui 

como hão de ser os sermões; eis aqui como não são. E assim não é muito 

que se não faça fruto com eles. (p. 40 - 41) 

 

 Determinadas repetições incisivas ao longo do trecho, primeiro, em construção com o 

verbo haver – há de tomar, há de defini-la, há de dividi-la, há de prová-la, há de declará-la... 

entre muitas outras –, segundo, em construção com a conjunção condicional se – se tudo são 

troncos, se tudo são ramos, se tudo são folhas... –, evidenciam “Os artifícios verbais do ‘xadrez 

de palavras’ que o sermão barroquista exibe” (CHIAMPI, 1998, p. 146), ao mesmo tempo em 

que evidenciam a correlação possível entre palavra e som. “Como na música, o texto faz a 

‘exposição’ do motivo, e vozes outras o entoam imitando e diferenciando a resposta. Depois há 

o ‘desenvolvimento’, intervalos ascendentes e descendentes até chegar ao stretto final, 

momento de maior tensão tonal e apoteose do pensamento”, sinaliza Affonso Romano de 

Sant’Anna (2000, p. 157). O stretto, conforme já vimos em citação anterior, constitui uma veloz 

sucessão das apresentações temáticas. Trata-se de uma técnica musical que se encontra 

exemplarmente replicada em todo o Sermão da sexagésima, o qual o excerto acima 

metonimicamente representa. Nota-se que “O escritor organiza o conjunto do seu discurso de 

acordo com um sistema de oposições e analogias e dispõe as frases como uma sucessão de 

sistemas do mesmo gênero, digamos assim como cristais, cada um constituindo um todo com 

uma lei estética de estrutura própria” (SARAIVA, 1980, p. 121). Conduzindo a sua linha de 

raciocínio para uma conclusão que atina com as palavras de Jesus: seminare semen, Vieira 

consolida a sua perspectiva em um texto no qual “a alquimia verbal e a construção de conceitos 

eram meios para persuadir o ouvinte de uma verdade ou para constrangê-lo a uma ação” (Idem, 

p. 122). Tem-se, não só neste Sermão, mas em toda a obra do Padre António Vieira, a opção 
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por um trabalho com a “variedade na unidade”, em fidedignidade com o princípio barroco 

segundo o qual “a frase do descentramento se desenvolve ao mesmo tempo como repetição e 

como ruptura” (SARDUY, 1989, p. 63). Ao comentar o Sermão da sexagésima, Affonso Ávila 

assinala que o mesmo constitui 

 

uma realização homológica, uma sutura estilística da variedade na 

unidade, das partes no todo, do fragmento na estrutura, denunciadoras 

de sua gênese e morfologia francamente barrocas. Estamos perante uma 

composição que observa, transposto do plano da criação plástica para o 

do texto literário, aquele princípio genérico do barroco, assinalado por 

Wölfflin, que é a unidade da obra “mediante a concentração de partes 

em um motivo, ou mediante a subordinação dos elementos sob a 

hegemonia absoluta do uno”. Esse arcabouço unitário do discurso, 

conquanto se expresse externamente, como vimos, pelo encadeamento 

sintagmático de frases e epífrases, sob uma forma analítica de raciocínio 

de típica feição conceptista, não elide a função enfatizadora que 

porventura, em relação interna à mensagem parenética, possam exercer 

isoladamente determinadas imagens-síntese. Estas se encontram de tal 

modo realçadas no contexto, que diríamos terem sido trabalhadas como 

pontos em relevo sobre a superfície plana do discurso, num 

recargamento semântico a que o sermonista deverá por certo, na sua 

interpretação oratória, ter feito acompanhar de uma impostação, de um 

sublinhamento especial da voz. Trata-se, evidentemente, de um 

processo de ornamentação da linguagem. (2012, p. 105 – 106) 

 

Não nos escapa o fato de, nesse sermão dedicado à postulação das regras para uma boa 

pregação, “e um dos mais célebres, escolhido pelo próprio autor para abrir a edição dos seus 

sermões” (SARAIVA, 1980, p. 114), o Padre António Vieira ter indicado a necessidade de bons 

textos serem “vestidos e ornados de palavras”. No uso engenhoso dessas palavras, o pregador 

“acentua a sua força ilocucionária cujo fim consiste em fazer o alocutário tomar consciência de 

uma tese e levá-lo a modificar-se” (CHIAMPI, 1998, p. 147). Tal potência emotiva presente no 

ornamento já era, também, verificada no campo musical. “Para nós a palavra ornamentação é 

susceptível de evocar conotações erróneas, sugerindo qualquer coisa de inessencial, de 

supérfluo, um mero acrescento facultativo à melodia”, sinalizam Donald Grout e Claude 

Palisca, para logo demarcarem, em seguida: “Mas não era esta a concepção vigente no período 
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em análise. Os ornamentos não eram meramente decorativos: eram um meio de transmitir 

emoções” (1994, p. 410). Charles Baudelaire, citando Richard Wagner, diz-nos que “O arranjo 

rítmico e o ornato (quase musical) da rima são para o poeta meios de assegurar ao verso, à frase, 

um poder que cativa como por encanto e governa à sua vontade o sentimento.” (1990, p. 57). O 

uso do ornamento, portanto, não se tratava de mero artifício artístico, concorrendo, em vez 

disso, para a ênfase da mensagem transmitida e, por consequência, para a catarse do receptor. 

Há ainda, porém, mais um elemento da musicalidade barroca que possuía demasiada 

importância, e que também encontra seu correspondente literário: o baixo-contínuo. Vamos a 

ele, portanto. 

 

3.1.3 O baixo-contínuo e a harmonia barroca 

 

 Estrutura musical criada no século XVI, o baixo-contínuo funcionava como “elemento 

organizador da melodia, apesar de as diversas linhas melódicas terem sua autonomia” 

(SANT’ANNA, 2000, p. 145). Tratava-se de mais uma ferramenta melódica posta de forma a 

subsidiar a ornamentação e o improviso musicais. Mantinha-se, nas composições, uma linha de 

baixo independente que, mantida de forma contínua ao longo de toda a canção – daí o nome –, 

indicava a harmonia sobre a qual a música iria ondular. Tal estratégia composicional 

“constituiu, na realidade, um desvio radical em relação a todos os métodos anteriores de 

composição” (GROUT e PALISCA, 1994, p. 314), e permitiu, em termos práticos, que as 

partituras fossem melhor compreendidas, e as músicas, por extensão, mais fielmente 

executadas. O baixo-contínuo ainda propiciava o perfeito acompanhamento constante para que 

a música barroca se pudesse estabelecer, ao mesmo tempo, como “o amor intelectual a uma 

ordem e a uma medida suprassensíveis e o prazer sensível que decorre de vibrações corporais” 

(DELEUZE, 1991, p. 213). A partir da simplicidade de uma linha contínua de baixo, puderam 
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ser construídas peças elaboradas como as de Bach, cujas “estruturas harmônicas eram 

minuciosamente intrincadas” (Guia ilustrado de música clássica, 2006, p. 119). Donald Grout 

e Claude Palisca nos apresentam o baixo-contínuo da seguinte forma: 

 

A tessitura típica da música do Renascimento era uma polifonia de 

vozes independentes; a tessitura típica do Barroco foi um baixo firme e 

uma voz aguda ornamentada, sendo a coesão entre ambos assegurada 

por uma harmonia discreta. Uma textura musical que consistisse numa 

única melodia apoiada por partes de acompanhamento não era, em si, 

absolutamente nova; algo de muito semelhante fora utilizado no estilo 

de cantilena do século XIV, na chanson borgonhesa, na frottola 

primitiva, nas canções com acompanhamento de alaúde do século XVI 

e no air isabelino. O que era novo era a ênfase posta no baixo, o 

isolamento do baixo e do soprano como as duas linhas essenciais da 

textura e a aparente indiferença às partes internas enquanto linhas 

melódicas. Esta indiferença traduz-se no sistema de notação 

denominado basso continuo ou baixo contínuo: o compositor escrevia 

a melodia e o baixo; o baixo era tocado num ou mais instrumentos de 

contínuo (cravo, órgão, alúde), geralmente reforçado por um 

instrumento de apoio, como uma viola da gamba baixo, um violoncelo 

ou um fagote, e acima das notas do baixo o executante do instrumento 

de tecla ou o alaudista colocava os acordes convenientes, cujas notas 

não estavam escritas. Se estes acordes diferiam dos acordes perfeitos 

no estado fundamental, ou se havia que tocar notas não pertencentes à 

harmonia (como retardos) ou acidentes ocorrentes, o compositor podia 

indicá-los através de pequenas cifras ou sinais colocados acima ou 

abaixo das notas do baixo. (1994, p. 313) 

 

 Já falamos anteriormente, ao abordar o aspecto da organização geométrica musical, a 

respeito da importância de uma base sistematizada por sobre a qual o músico poderia evoluir. 

Tal base também se evidencia nos sermões de Vieira, nos quais, “a cada momento, uma frase 

chama outra, acomodando-se a ela numa espécie de equilíbrio próprio” (SARAIVA, 1980, p. 

54). Destacamos a questão do baixo-contínuo como um tópico isolado neste capítulo pois ele 

evoca uma noção mais complexa e que é bastante cara para o estudo da musicalidade barroca: 

a noção de harmonia. A harmonia barroca culmina na ideia de unidade na multiplicidade, de 

um jogo contrapontístico e polifônico que, ainda assim, institui-se como “a mais concentrada 

das linguagens, na medida em que o seu percurso é no sentido de, a partir de sua possibilidade, 
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concentrar-se” (JARDIM, 2005, p. 171). Gilles Deleuze aponta que “a harmonia relaciona a 

multiplicidade não a uma unidade qualquer, mas ‘a uma certa unidade’ que deve apresentar 

caracteres distintivos” (1991, p. 214). A ideia de harmonia, que atravessa o campo musical para 

se tornar uma concepção empírica inerente ao período barroco, é justamente conclamada pelo 

baixo-contínuo, o qual “não impõe uma lei harmônica às linhas de polifonia sem que a melodia 

encontre aí uma liberdade e uma unidade novas, um fluxo” (Idem, p. 224). Essa coletividade 

alcançada pelo produto do trabalho artístico “não contradiz a outra unidade, a unidade subjetiva, 

conceitual, espiritual, harmônica e distributiva, mas, ao contrário, dela depende, uma vez que 

lhe dá um corpo, exatamente como a mônada exige um corpo e órgãos sem os quais não 

conheceria a Natureza” (Idem, p. 224 – 225; grifos do autor). 

 Citamos, aqui, o livro de Deleuze intitulado A dobra: Leibniz e o barroco, no qual, a 

partir da acepção leibniziana de mônada, o filósofo francês examinará a dualidade entre alma e 

corpo que faz parte do ideário barroco e, por extensão, associará a arte barroca à noção de dobra, 

remetendo “a uma função operatória, a um traço: (...) as redobras da matéria e as dobras na 

alma” (Idem, p. 13). Deleuze estuda a dobra como uma “inscrição presente tanto na natureza 

quanto na alma humana. O Barroco seria a estética das dobras que se desdobram nas roupas, 

nas decorações das igrejas, nas fugas e contrapontos, enfim, numa série infinita de 

representações unindo o micro e o macrocosmo infinitamente” (SANT’ANNA, 2000, p. 228). 

“Espaço entre som e luz, sentido e mistério, o barroco faz da arquitetura verbal uma forma de 

delírio visionário” (DANIEL, 2004, p. 17); a música barroca, assim como o discurso engenhoso, 

que com ela guarda tantos pontos de contato, apenas refletem certa tendência àquilo que é 

“Descentramento. E repetição” (SARDUY, 1989, p. 62). Dentro da harmonia barroca, 

“materiais diversos funcionam de fato com uma unidade – se você desejar uma confusão na 

unidade –, mas mesmo assim uma coesão e não caos puro e desconexão” (KOZER, 2004, p. 

27). A coesão, a harmonia na multiplicidade, a interligação entre partículas individualizadas 
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foram teorizadas por Wilhelm Leibniz, que afirma: “tudo é pleno, o que torna toda a matéria 

ligada, e como no pleno todo movimento produz algum efeito sobre os corpos distantes, 

proporcional à distância, (...) segue-se que essa comunicação transmite-se a qualquer distância” 

(2009, p. 36). Deleuze transpôs o conceito do estudioso alemão para uma análise do estrato 

musical, refletindo acerca da organização e da distribuição e do encadeamento dos acordes. O 

francês entende o barroco “como sentido duma transição e, a partir do momento em que a razão 

clássica se desmoronou, sob os golpes desferidos pelas divergências, ‘incompossibilités’, 

desacordos, dissonâncias, este torna-se – paradoxalmente – na última tentativa de reconstituir 

a razão” (RUSSO, 2009, p. 64). Esse fio condutor da razão será, no prisma musical, justamente 

o baixo-contínuo, o qual sustenta todo o princípio harmônico e, assim como outros artefatos 

sonoros, tais como o ornamento e o contraponto, encontrará seu correspondente literário na 

linha temática básica que sustenta as vozes dialogantes do texto, seja o do sermonista barroco, 

seja o do romancista contemporâneo. Vejamos o que assinala Gilles Deleuze acerca desse 

sistema de notação musical: 

 

Parece difícil permanecer insensível ao conjunto das analogias entre a 

harmonia leibniziana e a harmonia que se funda na música barroca 

nesse mesmo momento. Até o concerto das mônadas, invocado por 

Leibniz na segunda analogia, faz intervir não só a harmonia mas um 

estado da melodia inexplicável sem referência barroca. Considerem-se 

os principais caracteres pelos quais os musicólogos puderam definir 

uma música barroca: a música como representação expressiva – a 

expressão remete aqui ao sentimento como a um efeito do acorde (por 

exemplo, uma dissonância não-preparada, expressão do desespero e do 

furor) –; a harmonia vertical, primeira por direito em relação à melodia 

horizontal, uma vez que ela está em acordes não mais por intervalos, e 

trata a dissonância em função dos próprios acordes; o estilo concertante, 

que passa por contrastes em vozes, instrumentos ou grupos de 

densidade diferente; a melodia e o contraponto que mudam de natureza 

(contraponto luxuriante e contínuo homófono); o baixo contínuo 

preparando ou consolidando uma tonalidade que os acordes 

compreendem e na qual se resolvem, mas também submetendo as linhas 

melódicas ao princípio harmônico. Nenhum desses caracteres deixa de 

testemunhar um “preestabelecimento” da harmonia, nenhum deles 

deixa de ter seu análogo na harmonia leibniziana. (1991, p. 225 – 226) 
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 Evidencia-se, assim, que o baixo-contínuo sustenta não só a música, mas também a 

literatura, quando se pensa em “correspondências binárias entre o texto e a música (...). Nossa 

alma canta por si mesma e espontaneamente, em acordes, enquanto nossos olhos leem o texto, 

e nossa voz segue a melodia. O texto dobra-se segundo os acordes, e é a harmonia que o 

envolve” (Idem, p. 226). Essa tônica sonora é inerente ao discurso espiralado de Vieira, o qual 

“parece escrito ritmicamente em forma de poesia” (SANT’ANNA, 2000, p. 155). 

Oportunamente, também lembramos que essa potencialidade sonora também se vê na escrita 

de Lobo Antunes, a qual, até por sua composição fragmentária, chega a visualmente se 

aproximar, em termos concretos, visuais, da disposição dos versos poéticos em uma folha de 

papel. Em variadas entrevistas, o autor já manifestou certa inveja dos poetas, e registrou suas 

tentativas esparsas de redigir poemas, antes de se lançar no mercado editorial como um autor 

de prosas. Se seus textos alcançam “efeitos de multiplicidade semântica que prendiam 

paradoxalmente o atento culto do pormenor a uma cadeia inextricada e generalizada de vozes e 

de acontecimentos” (SEIXO, 2002, p. 427), isso se dá à existência de uma certa harmonia a 

qual sustenta o arcabouço polifônico e confere unidade aos tópicos, aos capítulos e às partes 

nas quais cada obra se divide. Esses pontos de contato podem ser evidenciados, por exemplo, e 

conforme já dissemos, por meio de claves que se repetem no discurso de personagens diferentes, 

revelando o contato possível entre eles. Se pensarmos nesses indivíduos retratados por António 

Lobo Antunes como mônadas, como seres diferenciáveis entre si, posto que “nunca há, na 

natureza, dois seres que sejam perfeitamente idênticos e nos quais não seja possível encontrar 

uma diferença interna, ou fundada em uma denominação intrínseca” (LEIBNIZ, 2009, p. 26), 

seria inevitável concluir que, nos romances, tais mônadas têm em comum certo “vínculo, que 

atua como um ‘baixo contínuo’ e prepara uma tonalidade. Dir-se-ia, portanto, que cada mônada 

dominante tem um vínculo, um baixo contínuo, assim como uma tonalidade que suporta seus 

acordos/acordes internos” (DELEUZE, 1991, p. 223). A própria cronologia sugerida pelos 
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romances que aqui objetivamos analisar poderia funcionar como a linha de baixo contínua a 

partir da qual a superposição espaço-temporal pode ser continuamente elaborada, sempre 

podendo voltar para a referência inicial. A viagem de carro do protagonista em Conhecimento 

do inferno, durando apenas algumas horas, é o pórtico inicial para as digressões do narrador, 

remetendo a variadas épocas e lugares, dos quais dois se destacam: o hospital Miguel Bombarda 

e o batalhão em Angola. Da mesma forma, o dia de Natal de 1995 é a referência cronológica 

original para que Carlos, Clarisse e Rui se estendam por sobre percepções que abrangem um 

intervalo de tempo variado, e o mesmo o faz Isilda, com suas cartas datadas em O esplendor de 

Portugal. A sugestão diarística de Sôbolos rios que vão atravessa a concepção de tal gênero 

para trazer reminiscências variadas de seu protagonista, fundindo passado e presente no 

ambiente hospitalar retratado: é como se determinadas figuras da infância visitassem o idoso 

moribundo e com ele interagissem. Essa forma de redação lida com o elo entre o uno e o 

múltiplo, o que também foi teorizado por Leibniz, e assim resumido por Deleuze: há “a 

existência de um ciclo (...) no caráter distributivo do uno como unidade individual, ou Cada-

um, e no caráter coletivo do múltiplo como unidade composta, multidão ou amontoado” (1991, 

p. 211 – 212). 

 A harmonia barroca, por fim, viabilizada pelo baixo-contínuo, também encontra eco na 

ideia de mundo desconcertado, marcado por “Mobilidade, mudança, inconstância: todas as 

coisas são móveis e passageiras; tudo escapa e muda; tudo se move, sobe ou baixa, desloca-se, 

amontoa-se” (MARAVALL, 1997, p. 292). A perda do centro, explicada cosmologicamente 

por Severo Sarduy ao contrapor o geocentrismo anterior ao barroco à deposição do antigo 

centro, empreendida por Copérnico, e à posterior descoberta kepleriana da eclipse – 

“musicalizando o movimento dos planetas” (SANT’ANNA, 2000, p. 145) –, modifica “o 

suporte científico onde assentava todo o saber da época, fazendo aparecer um ponto de 

referência novo, em relação ao qual se vai situar, explicitamente ou não, toda a actividade 
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simbólica: algo se descentra, ou melhor dizendo, desdobra o seu centro” (SARDUY, 1989, p. 

57). A existência de um princípio harmônico concorre para tentar reequilibrar justamente esse 

campo simbólico: é preciso buscar uma unidade coletiva no meio da possível loucura do mundo. 

Nas palavras de Deleuze, 

 

O mundo como cone faz com que coexistam, para as próprias artes, a 

mais alta unidade interior e a mais alta unidade de extensão. É que esta 

nada seria sem aquela. Já faz um certo tempo que se elabora a hipótese 

de um universo infinito, o qual perdeu todo centro assim como qualquer 

figura assinalável; mas é próprio do Barroco dar-lhe uma unidade, por 

projeção, unidade que emana de um vértice como ponto de vista. O 

mundo é há muito tempo tratado como um teatro de base, sonho ou 

ilusão, vestimenta de Arlequim, como diz Leibniz; mas é próprio do 

Barroco não cair na ilusão nem dela sair, mas realizar alguma coisa na 

própria ilusão ou comunicar-lhe uma presença espiritual que torne a dar 

às suas peças e pedaços uma unidade coletiva. (1991, p. 208) 

 

 Isto posto, destaca-se a importância do baixo-contínuo como elemento estruturador da 

notação musical, e, em uma extensão simbólica, como materialização possível de uma harmonia 

barroca que buscava a solidificação e o equilíbrio em um possível mundo em caos. Podemos 

relacionar essa necessidade às próprias demandas da época atual, a qual tem como mote 

“experimentar a existência pessoal e social como um torvelinho, ver o mundo e a si próprio em 

perpétua desintegração e renovação, agitação e angústia, ambiguidade e contradição: é ser parte 

de um universo em que tudo que é sólido desmancha no ar” (BERMAN, 1986, p. 407). A nosso 

ver, esta afinidade de épocas, possibilitada pela conjuntura de um mundo em crise, ainda que 

motivada, evidentemente, por fatores distintos, é mais um ponto que contato que viabiliza a 

aproximação, aqui tencionada, entre a arte do período barroco e obras ficcionais de fins do 

século XX. As manifestações de um e de outro tempo traduzem, tanto em seus procedimentos 

estéticos quanto em determinadas abordagens temáticas, a ideia de que “a variedade é uma 

condição da realidade, enquanto realidade mutante em si mesma” (MARAVALL, 1997, p. 295). 
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3.1.4 Uma arte do improviso 

 

 Vozes dialogantes, ornamentos sonoros e construções contrapontísticas faziam parte da 

musicalidade barroca, marcada por pertencer a um período no qual “a relação entre música e 

matemática atingiu um rigor surpreendente” (SANT’ANNA, 2000, p. 141). Nesse ínterim, era 

usual que as partituras indicassem, inclusive, os pontos nos quais os musicistas ligados a cada 

instrumento teriam a oportunidade de exercitar o seu momento de virtuose. Tal construção 

associa-se à proposta polifônica, valorizando a multiplicidade, mas também a reunindo sob um 

mesmo objetivo comum, posto que “na música polifônica há uma espécie de ‘contrato social’, 

como aquele assinalado por Hobbes no Leviatã, em que os indivíduos (ou vozes), ao mesmo 

tempo que são unidades independentes, estão constrangidamente ligados a uma harmonia 

maior, que os transcende” (Idem, p. 152). Essa harmonia, sugerida pelo baixo-contínuo, não 

presumia uma total fidedignidade à obra. Grout e Palisca indicam que “A realização – a 

execução efectiva – deste tipo de baixo cifrado variava segundo a natureza da composição e o 

gosto e perícia do intérprete, que ficava com uma larga margem para a improvisação no âmbito 

do quadro estabelecido pelo compositor”: o executante poderia “tocar acordes simples, 

introduzir notas de passagem ou incorporar motivos melódicos em imitação do soprano ou do 

baixo” (1994, p. 313). A junção de novas notas, em uma interpretação subjetiva da partitura, 

era frequente no período barroco, e, no século XX, foi largamente incorporada à estrutura 

jazzística, especialmente à modalidade do bepop, “que representa uma ruptura com o passado 

– o blues e o swing. Os jovens músicos desta geração pretendem explorar novas possibilidades 

rítmicas e harmónicas até lá impossíveis de desenvolver no seio das grandes formações de jazz” 

(WARROT, 2013, p. 101), e da qual Charlie Parker, ídolo a quem Lobo Antunes alude em sua 

crônica De Deus como apreciador de jazz, citada no início deste capítulo, é o maior 

representante. Essa habilidade, inerente à música barroca, de eventualmente “ignorar os valores 
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das notas exatas e juntar notas inventadas”, ficou conhecida como seconda prattica, mas 

também é por vezes chamada de nobile sprezzatura: “esta ‘nobre negligência’, contraparte 

musical da licença poética, uma espécie de desenvoltura aristocrática que autorizava a ignorar 

as regras e os princípios da harmonia e do contraponto introduzindo dissonâncias que faziam 

surgir de maneira mais viva o sentido do texto” (SANT’ANNA, 2000, p. 144). Tal “vontade de 

criar, de estabelecer espirais sobre o quadrado” (Idem, p. 144) não se contrapunha, portanto, à 

existência do baixo-contínuo, vindo, em verdade, somar-se a ele: 

 

No período barroco esperava-se sempre dos executantes que 

acrescentassem alguma coisa ao que o compositor escrevera. A 

realização de um baixo cifrado, por exemplo, era elaborada pelo 

instrumentista. As linhas melódicas dos solos vocais ou instrumentais 

dependiam da capacidade, do gosto e da experiência do executante para 

serem devidamente completadas através de ornamentos. Em ambos os 

aspectos, a prática variava de país para país e de época para época, pelo 

que a reconstituição de todas estas tradições de execução desaparecidas 

é uma tarefa complexa e delicada para os eruditos modernos. (...) É 

provável que a origem dos ornamentos tenha sido sempre a 

improvisação, e, embora numa etapa posterior tenham por vezes 

passado a ser total ou parcialmente escritos, ou então indicados por 

sinais próprios, não deixaram de conservar um certo tom de 

espontaneidade. (GROUT e PALISCA, 1994, p. 409 – 410) 

 

 Essa íntima relação entre o executante e a peça musical gerava uma situação 

diversificada: a mesma obra poderia ser reinterpretada de maneira diferente conforme os 

musicistas que com ela se envolvessem. O trabalho dedicado e personalizado com a nota era, 

portanto, elemento diferencial. De maneira equivalente, o trabalho com o vocábulo engendrado 

por Vieira, “que não só conhecia muito bem o uso da palavra como também tinha uma 

consciência muito clara do que ela é” (SARAIVA, 1980, p. 70), fazia com que o discurso 

engenhoso fosse marcado também por lampejos de ornamento que podem ser considerados 

como exercícios de improviso por parte do pregador. Nos textos do sermonista, “tudo é híbrido, 

ambíguo, em plena metamorfose. A palavra muda de sentido, o texto é invadido pela coisa, a 
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coisa torna-se texto, o paralelo é também entrelaçamento e, apesar disso, mantém-se paralelo” 

(Idem, p. 88). Neles, como em outras obras literárias marcadas pelo mesmo signo, vê-se 

“encadeamentos verbais num sentido criador, não limitado ao realçar a significação e a cadência 

das palavras” (BRANCO, 1978, p. 25). Aliás, essa conjugação entre música e literatura, 

correspondendo o artifício de improviso sonoro, “que teve na música de Johann Sebastian Bach 

o seu expoente máximo” (GROUT e PALISCA, 1994, p. 309), à licença poética autoral, 

relaciona-se ao próprio processo de composição, o qual “era concebido, por analogia com as 

regras da retórica, como consistindo em três passos: invento, a ‘descoberta’ de um tema, ou 

ideia musical de base; dispositivo, a planificação ou exposição das divisões ou ‘subtítulos’ da 

obra; elaboratio, a elaboração do material” (Idem, p. 312). No discurso engenhoso, por sua vez, 

“as palavras não são representantes, mas seres autônomos que como matéria podem ser 

recortados para formar outros e têm em si relações que lembram muito mais os elementos da 

composição musical ou geométrica que os do ‘bom senso’ cartesiano” (SARAIVA, 1980, p. 

121 – 122). 

 Muitas vezes, Vieira usa o seu xadrez de palavras em sentenças e construções as quais, 

por artifícios variados, desvelam justamente a habilidade do pregador, assim como as lacunas 

para o improviso demonstravam a habilidade do musicista. É curioso notar como, em 

determinados momentos, “O discurso prossegue de maneira imprevisível. (...) E, no entanto, as 

palavras nos prendem, nos obrigam a segui-las e nos sentimos gratos pelas descobertas que nos 

proporcionam” (Idem, p. 29). Tomemos um exemplo do Sermão da sexagésima, texto que 

desperta atenção justamente pois nele “António Vieira contraditou-se curiosamente e à sua 

própria arte quando (...) apostrofou do púlpito da Capela Real em Lisboa o estilo da oratória 

sagrada de seu tempo” (ÁVILA, 2012, p. 101). O sermonista, “ao encarar o pretexto parenético 

a partir de uma diversidade de ângulos” (Idem, p. 103), versando acerca dos diferentes solos 

onde as sementes citadas na parábola foram jogadas e tecendo variadas associações e analogias, 
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exibe fartamente a sua habilidade para ir “de uma palavra a outra, ora por meio do significado, 

ora por meio do significante” (SARAIVA, 1980, p. 119). À semelhança do executante musical, 

o pregador insere ornamentos que lhe permitem explorar a potencialidade total da obra artística, 

sem perder o caráter persuasivo desejado: o discurso é conduzido “não só a uma estrutura 

retoricamente bem sucedida, mas também a uma equação lúdico-verbal superiormente 

resolvida” (ÁVILA, 2012, p. 105). No fragmento abaixo, a repetição da palavra latina cecidit, 

caiu, reforça a noção de que a pregação deve ser simples como o é a arte da semeadura: “basta 

deixar cair os grãos. É um processo da natureza que se opõe às regras, compassos e medidas 

das diferentes artes” (SARAIVA, 1980, p. 116). Por outro lado, o estilo pelo autor condenado 

se manifesta no movimento espiralado das palavras e frases, visível, por exemplo, na oposição 

dos sintagmas iniciados por “uns” e por “outros”, bem como no encadeamento dos termos na 

apresentação das três formas segundo as quais o sermão deveria “cair”. 

 

Assim há de ser o pregar. Hão de cair as coisas e hão de nascer, tão 

naturais, que vão caindo, tão próprias, que venham nascendo. Que 

diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa! Ver vir os tristes 

passos da Escritura, como quem vem ao martírio; uns vêm 

acorrentados, outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm 

torcidos, outros vêm despedaçados; só atados não vêm. Há tal tirania? 

Então no meio disto: Que bem levantado está aquilo! Não está a coisa 

no levantar, está no cair: Cecidit. Notai uma alegoria própria de nossa 

língua. O trigo do semeador, ainda que caiu quatro vezes, só de três 

nasceu: para o sermão vir nascendo, há de ter três modos de cair. Há de 

cair com queda, há de cair com cadência, há de cair com caso. A queda 

é para as coisas, a cadência para as palavras, o caso para a disposição. 

A queda é para as coisas, porque hão de vir bem trazidas, e em seu lugar; 

hão de ter queda. A cadência é para as palavras, porque não hão de ser 

escabrosas, nem dissonantes; hão de ter cadência. O caso é para a 

disposição, porque há de ser tão natural e tão desafetado que pareça 

caso e não estudo. Cecid ii; cecidit; cecidit. (p. 36) 

 

 Todo o Sermão da sexagésima apresenta a destreza do engenho vieirístico. A 

condenação de um certo gênero de sermão encontra seu ápice em uma famosa sentença, extraída 

da parte V, dedicada à abordagem do estilo das pregações: “Não fez Deus o céu em xadrez de 
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estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras” (p. 37). O aparente 

paradoxo estabelecido, posto que a composição em xadrez é uma descrição que se presta 

perfeitamente ao método devocional de Vieira, é explicada por Antonio José Saraiva ao indicar 

que a condenação do seiscentista se dirigia, sobretudo, a uma certa gratuidade do discurso: “Ao 

discurso engenhoso esvaziado do conteúdo sagrado originário, opõe este mesmo discurso 

engenhoso como método de demonstração e de comunicação da verdade” (1980, p. 123). 

Associando a arte da pregação ao firmamento, o sermonista diz: “Aprendamos do céu o estilo 

da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. (...) 

Tal pode ser o sermão: estrelas, que todos as veem, e muito poucos as medem” (p. 37). Em sua 

abordagem, o texto vai “girando como uma elipse em torno de meia dúzia de temas, centrados 

na espiral e no quadrado, (...) [em] labiríntica estrutura musical” (SANT’ANNA, 2000, p. 155). 

 É inerente ao discurso engenhoso essa proximidade com o “encadeamento musical, 

cujas estruturas se repetem, se opõem e se transformam de tal maneira que nos fazem perceber 

a sua identidade e as suas mudanças” (SARAIVA, 1980, p. 70). Tal intercâmbio interartístico 

considera, em suma, a possibilidade de variadas manifestações artísticas apresentarem “técnicas 

semelhantes em sua composição, permitindo que se fale, por exemplo, de fuga e contraponto 

num texto literário” (SANT’ANNA, 2000, p. 154). Affonso Romano de Sant’Anna também 

sinaliza que, “no Barroco, a arte da fuga, musical ou não, mostra a simultaneidade de pontos de 

fuga contrapontisticamente” (Idem, p. 155). Todas essas características, ao longo deste capítulo 

listadas, acreditamos que podem ser encontradas, em leitura paralela, nos romances de António 

Lobo Antunes, tanto nos aqui escolhidos para uma análise detalhada quanto em muitos outros. 

Se é certo que “cada época traz consigo a sua perplexidade própria, isto é, sua própria maneira 

de, por meio das dobraduras de constituição do real, enfrentar a dinâmica de uma realidade que 

se dobra e desdobra para tentar realizar-se a despeito de um pro-grama, de um script” 

(JARDIM, 2005, p. 28), também seria possível considerar o barroco “não só, ou não tanto, 
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como um período específico da história da cultura, mas como uma atitude generalizada e uma 

qualidade formal dos objectos que o exprimem. Neste sentido, pode haver barroco em qualquer 

época da civilização” (CALABRESE, 1988, p. 27). Manifestações artísticas diferentes, como a 

música e a literatura – e também a pintura, à qual nos dedicaremos no próximo capítulo –, 

compartilharem certos métodos correspondentes ou similares apenas reforça o fato de todas 

essas obras serem o eco de uma voz que “se subtrai ao costume do canônico (garantido pela 

ordem cósmica e pela estabilidade das essências) e se acha diante, na arte como na ciência, de 

um mundo em movimento que lhe pede atos de invenção” (ECO, 1971, p. 79). Na 

contemporaneidade, os livros de Lobo Antunes apresentam, em seu trato elíptico e diferenciado 

com a palavra, em sua esquematização geral que propicia a disposição das vozes ao longo da 

distribuição capitular, em um diálogo contrapontístico entre as personagens, em sua 

superposição de momentos e fatos que é explicitada pelo uso de determinadas claves, em uma 

opção pela redação ora em bloco, ora fragmentada, em uma escrita vertiginosa, enfim, aquela 

marca do barroco que é “o gosto pela ‘novidade’ e pela ‘liberdade de engenho’, mas ambos 

sujeitos a ‘um forte princípio de unidade e subordinação’” (GOMES JR, 1997, p. 26). 

 

3.2 A presença da música nos romances de António Lobo Antunes 

 

3.2.1 Conhecimento do inferno 

 

 Publicado originalmente em 1980, Conhecimento do inferno “aparece-nos como a 

terceira parte de um tríptico de arranque, e, no seu conjunto, de escrita quase compulsiva” 

(SEIXO, 2002, p. 67). Os pontos de contato que guarda com os romances predecessores, 

Memória de elefante e Os cus de Judas, permitem que muitos estudiosos da obra do autor 

considerem que se trata de um único protagonista nos três, o qual guarda variados pontos de 
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contato com a vivência pessoal de António Lobo Antunes, aproximando as obras de uma 

sugestão autobiográfica. Também são livros que foram publicados em um intervalo curto de 

tempo – Memória de elefante em 1979, Os cus de Judas e Conhecimento do inferno em 1980 – 

e que alcançaram, todos os três, êxito junto à crítica e ao público muito rapidamente, o que 

fortaleceu tal perspectiva. Esses livros iniciais também têm em comum a existência de um 

primeiro plano espaço-temporal bastante enxuto, mas que se amplificará, por meio das 

digressões do autor-narrador, ora em primeira, ora em terceira pessoa, para a consideração 

acerca de situações e lugares que compreendem diversas passagens marcantes na vida daquele 

indivíduo. Memória de elefante retrata, cronologicamente, um dia na vida de um psiquiatra, o 

qual, tendo servido na guerra em Angola, agora reside em Lisboa e vive separado da esposa e 

das filhas, a questionar constantemente: “Quando é que eu me fodi?” (p. 21). Os cus de Judas 

concentra-se em uma noite em um bar lisboeta, no qual estão conversando “um ex-combatente 

da guerra colonial em Angola (que assume o papel de narrador) e uma mulher de ocasião” 

(SEIXO, 2002, p. 549). Esse protagonista, também médico psiquiatra, projeta naquela 

conversação a possibilidade de esquecer os fantasmas que o assolam: “Inclusive o estar aqui 

consigo talvez não passe de um expediente de arame que me salve da maré-baixa de desespero 

que me ameaça” (p. 35). Por fim, Conhecimento do inferno retratará uma viagem de carro solo 

empreendida pelo protagonista, novamente um psiquiatra, novamente um regressado da guerra 

colonial, “regressado ao seu país de rumorosas trevas, ao seu país em guerra de rumorosas e 

agitadas trevas” (p. 20), compreendendo uma tarde e parte da noite, desde a partida do Algarve 

até a chegada em Lisboa. Ao tempo cronológico das narrativas se superpõe o tempo psicológico, 

possibilitado pelo resgate da memória, e materializado expressivamente nos romances “numa 

escrita sacudida, onde a frase longa faz percutir os ecos de um conhecimento amplo e intenso 

da literatura e da arte (constantemente convocadas e integradas na experiência manifestada pelo 

narrador)” (SEIXO, 2002, p. 15), anexando paralelamente à dicção autoral “pormenores avulsos 
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do quotidiano de diferenciados níveis culturais, com recurso constante à metáfora insólita e 

disfemística e a várias outras formas retóricas de analogia” (Idem, p. 15). Essa escrita 

diferenciada, que já se manifestava nos primeiros volumes do autor, e que será ainda mais 

trabalhada em obras posteriores, é assim definida por Maria Alzira Seixo: 

 

Por escrita compulsiva poderemos aqui entender uma necessidade de 

expressão que alia uma fundamental elaboração (e gosto) da criação 

verbal à preocupação obsessiva com determinados tipos de temática 

experienciada (a guerra colonial, o exercício da psiquiatria, os laços 

familiares, a relação amorosa), e muito principalmente a recorrência de 

temas, motivos, situações e personagens que migram, por vezes de 

forma que se diria mágica, nestes três primeiros livros, de romance para 

romance, em retomadas sensivelmente idênticas de incidência narrativa 

e de textualização ficcional. (Idem, p. 67) 

 

 O amplo conhecimento artístico apresentado por Lobo Antunes se evidenciará, por 

exemplo, em diversas alusões ao campo musical feitas nesses três romances do denominado 

ciclo da aprendizagem. Em Memória da elefante, o protagonista evoca memorialisticamente “a 

voz de John Cage a repetir Every morning is an echo of nothing” (p. 32); em uma curiosa 

passagem, é feita a seguinte descrição do médico: “Desprovido de generosidade, de tolerância 

e de doçura, apenas se preocupava em que se preocupassem consigo, fazendo de si mesmo o 

tema único de uma sinfonia monótona” (p. 90). A certa altura de Os cus de Judas, o narrador, 

após onze meses em território angolano, tempo durante o qual “não vejo cortinas, nem tapetes, 

nem cálices, nem alcatrão, e era como se essas quatro ausências constituíssem a base elementar 

de qualquer espécie de felicidade” (p. 76 – 77), repele a imagem de pertencimento a Portugal 

para dizer que a sua verdadeira terra “são os pianos das tias e o espectro de Chopin a flutuar à 

tarde no ar rarefeito pelo hálito das visitas, o meu país, Ruy Belo, é o que o mar não quer” (p. 

78). Em Conhecimento do inferno, o narrador espanta-se ao notar que “a minha saliva, a minha 

urina e o meu esperma não saibam à espuma de cerveja morna dos bares dos negros do Harlem 

que escorrega para dentro da garganta num lamento de blues” (p. 17), e temos um oficial assim 
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caracterizado: “um sargento calvo, desses concentrados e obtusos que tocam pífaro na Banda 

do Exército: a Marcha Turca de Mozart, e uma adaptação resumida para instrumentos de metal 

e madeira da Nona Sinfonia em ritmo de bolero” (p. 93). O conhecimento exposto nas páginas 

do autor não se limita apenas ao campo musical, ou ao artístico – ainda em Conhecimento do 

inferno, em uma curiosa passagem, o narrador se questiona: “Em que ano Charlie Gaul, o Anjo 

da Montanha, ganhou no Val d'Isère? É verdade que Federico Bahamontes se sentava no topo 

das colinas, de queixo nas mãos, aguardando em silêncio, a sorrir, o pelotão atrasado?” (p. 132). 

No entanto, as alusões musicais aqui nos despertam a atenção, pois, além da simples referência, 

“há uma aprendizagem da escrita (e da estética) que se faz depender do convívio com este tipo 

de música” (SEIXO, 2010, p. 297). De igual forma, as referências a pintores conclamam uma 

proximidade estilística com o campo pictórico, tema sobre o qual nos debruçaremos no próximo 

capítulo. 

Curiosamente, o compositor folk norte-americano Paul Simon é citado nos três 

primeiros romances, tendo letras de suas canções integralmente transcritas no idioma original, 

inglês. Em Memória de elefante, I do it for love funciona quase como um pano de fundo sonoro 

para a cena familiar contemplada: “A Teresa despediu-se de uma camarada de armas que 

aguentava nas canelas a agressão classista de um miúdo em que se esboçava um gestor, e veio 

vindo com as meninas na direcção da avenida, aquário de prédios trémulos da sombra luminosa 

das árvores” (p. 96). Os cus de Judas traz 50 ways to leave your lover logo após a recordação 

de uma “rapariga morena e magra, de grandes olhos graves, que conheci na praia, a observar as 

ondas na majestade longínqua dos carnívoros indiferentes” (p. 51); e os versos “there must be 

fifty ways to leave your lover” e “just drop off the key, Lee / and get yourself free” parecem 

irônicos e contrastantes em oposição à imagem de uma mulher “que permanece em mim apesar 

da usura dos anos e do azedume das reconciliações frustradas, das feridas das mentiras mútuas 

e do desencanto do afastamento definitivo” (p. 51). Por fim, em Conhecimento do inferno, é 
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Still crazy after all these years a canção que o médico colocará no rádio do carro e que gerará 

a identificação com a sua própria vida, não só pela frase-título, mas também por versos como 

“crapped out / yawning / longing my life away”: 

 

Procurou às cegas a garganta de Paul Simon no porta-luvas e 

introduziu-a na ranhura de caixa de esmolas do leitor de cassetes no 

intuito de escutar, a caminho de Lisboa, o apelo hesitante e terno, 

delicado e ferido, de uma voz tão igual à que se lhe enrolava nas tripas 

que o assaltava por vezes a sensação esquisita de que cada uma das 

palavras do cantor fora arrancada, sílaba a sílaba, do mais secreto de si 

mesmo, e o envergonhava que aquele homem lhe mostrasse em público, 

despudoradamente, a intimidade da angústia que tentava transformar, 

em vão, na lucidez sem amargura que fazia nele, nos seus melhores 

momentos, as vezes da alegria. Um roçar de violinos, leve como um 

espanador, trepou-lhe das pernas para o peito como a maré veste, no rio, 

o lodo castanho da muralha numa poderosa inspiração de água (p. 15 – 

16) 

 

 O trecho acima evidencia uma proximidade sensorial e emotiva da música com a 

personagem, convocando exatamente esse potencial sonoro no “processo de reintegração das 

diferenças, recuperando, também do ponto de vista musical, o fluxo interrompido” (TATIT, 

1999, p. 275 – 276). Indo além do caráter mobilizador da canção, o que desejamos observar é 

como Conhecimento do inferno, romance “organizado como uma narrativa de viagens, e por 

isso centrado num percurso que é simultaneamente espacial e temporal” (SEIXO, 2002, p. 68), 

introduz determinados métodos que se tornariam característicos da ficção antuniana e que 

indiciam uma proximidade com práticas do universo sonoro. Para falarmos de uma proximidade 

entre certos procedimentos da música barroca e a obra de António Lobo Antunes, vista sob o 

prisma do discurso engenhoso, é necessário que se leve em consideração não só as frequentes 

alusões musicais, mas também o fato de como a própria estrutura textual se afeiçoa a um modo 

de narrar que estabelece, “no tecido das palavras, as séries ordenadas para através delas 

estabelecer a analogia ou a oposição” (SARAIVA, 1980, p. 62). Mesmo sendo uma obra 

iniciática e notadamente monofônica, Conhecimento do inferno traz determinados elementos 
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que se afeiçoam a um modo de narrar próximo de uma certa engenhosidade e, por extensão, de 

um preceito musical ligado ao ornamento e à modulação. Vamos a eles. 

 

3.2.1.1 O fio condutor da viagem 

 

 Conforme já apontado, Conhecimento do inferno trará um único protagonista, em uma 

proposta monofônica a qual, apesar disso, já joga com certa oposição de vozes ao alternar o 

discurso em primeira e terceira pessoa. Em alguns momentos, sobretudo nas páginas iniciais do 

livro, a peculiaridade, própria da língua portuguesa, de termos, no modo indicativo, grafias 

semelhantes para a primeira e a terceira pessoas do singular faz com que o sugestivo uso – 

proposital? – do sujeito elíptico deixe o leitor em dúvida: eu ou ele “Saía da Quinta da Balaia 

na direcção de Lisboa” (p. 11), “circulava descalço na tijoleira do chão como no interior de um 

bolo de luz, à procura na cozinha de uvas tão pesadas como as dos quadros dos pintores 

espanhóis, cuja carne branca lhe deixava na boca o gosto espesso do sangue” (p. 11), “olhava, 

sentado na cama, o contorno difuso dos armários” (p. 12), “Amanhecera algumas vezes no 

silêncio de uma casa imóvel, pousada como uma borboleta morta entre as sombras sem corpo 

da noite” (p. 12)? Uma estratégia muito utilizada nessas primeiras páginas é explicitar e 

demarcar a diferenciação entre as pessoas do discurso pela aplicação do verbo pensar: “Sou 

parecido com este tipo pequenino e feio (pensou) e espanta-me não encontrar sobre o umbigo, 

quando o coço, uma pauta de cordas de guitarra” (p. 17), “Foi nessa altura (pensou) que resolveu 

ser psiquiatra a fim de morar entre homens distorcidos como os que nos visitam nos sonhos e 

compreender as suas falas lunares e os comovidos ou rancorosos aquários dos seus cérebros” 

(p. 14) – grifos nossos. O jogo, porém, é propositalmente estendido pelo autor, ao mesclar 

pronomes oblíquos e possessivos, de primeira e terceira pessoa, em um mesmo trecho, 

permitindo duplas interpretações para um fragmento no qual o sujeito elíptico permanece sendo 
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constantemente utilizado – e no qual a representação da cena sexual alude a uma ação 

teatralizada, em uma condição “aparencial, nunca substancial, de modo que aquilo que se 

aparenta ser (...) não afeta o núcleo último da pessoa, mas fica na superfície do aparente, 

frequentemente em flagrante contradição com o ser e o valer profundos de cada um” 

(MARAVALL, 1997, p. 255): 

 

Deitado na cama, abraçado à Luísa, via as cortinas agitarem-se na 

claridade fosforecente de uma aurora de celofane, e perguntava-se a si 

próprio, intrigado, se o amor que fazia não passava de um exercício 

frenético dedicado a um público inexistente, para quem articulava as 

suas réplicas de gemidos numa convicção patética de actor. E agora, 

tantos anos depois, que partia sozinho da Balaia na direcção de Lisboa, 

esperava, quase sem querer, encontrar-me comigo no jardim, no meio 

de estrangeiras loiras, trágicas e imóveis como Fedras, em cujos olhos 

habita a solidão resignada das estátuas e dos cães. Sentar-me-ia num 

banco, entre as varizes sem ternura de uma alemã velha e as coxas 

entrelaçadas de um casal de adolescentes à deriva numa jangada de 

haxixe, sorrindo para ninguém a alegria de uma dimensão 

desconhecida, até ver-se de repente, do outro lado da praça, com um 

cesto de verga ao ombro, de cabelo repartido ao meio num penteado 

(...), a avançar para mim (p. 10 – grifos nossos) 

 

 Tal espécie de jogo se estenderá ao longo das páginas do romance, em um impulso que 

revela que o autor, à moda dos escritores barrocos, “não se satisfaz em jogar com a linguagem, 

com o seu instrumental de palavras, chegando a arriscar numa parada suprema o jogo de sua 

própria subjetividade” (ÁVILA, 2012, p. 117). No capítulo nove, por exemplo, durante o relato 

de uma participação na festa do hospital, primeira e terceira pessoa se alternarão: “Quando eu 

deixar o manicómio, disse dentro de mim com os fanais do poente a brilharem ao longe numa 

exuberância de quermesse” (p. 180), “Em que ano recitarei naquele palco poemas da minha 

autoria?, pensou ele” (p. 182), “O médico, simpatiquíssimo, lambe um envelope com uma carta 

dentro” (p. 182), “Vocês enganaram-me à má fila, digo eu, ora expliquem-me lá que merda é 

esta” (p. 185), “sento-me num sofá diante de um televisor apagado, a antena é um arbusto de 

alumínio, as únicas árvores que dentro em breve povoarão a cidade, o país, o continente inteiro” 
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(p. 187). À medida que o livro avança, porém, a primeira pessoa vai se tornando mais e mais 

predominante, o que não exclui por completo a presença de momentos nos quais a terceira 

pessoa ainda se esboça: “Se fosse um bocadinho mais cedo ia ver o mar à Praia Grande, pensou 

ele, ver as ondas lilases, cor de sangue, da manhã” (p. 230), “Habituara-se à farmácia do senhor 

Alves e à sapataria do senhor Café como outros se habituam a uma esposa sem surpresas” (p. 

238), “A Praia das Maçãs, pensou ele ao ultrapassar a piscina e o seu desagradável odor de 

pequenino mar domesticado” (p. 239). 

 Essa alternância entre primeira e terceira pessoa já sugere aquilo que Lobo Antunes viria 

a trabalhar em romances posteriores: a construção de “um labiríntico universo ficcional”, no 

qual as personagens representam, “na permanência de marcas próprias às narrativas do autor, o 

imensurável desconcerto das experiências humanas, de modo particular, as angústias 

provenientes dos amores mal resolvidos, das relações familiares desgastadas ou falsas, da 

incomunicabilidade, da solidão e das perdas” (CALVÃO, 2013, p. 62). Nesse tipo de 

composição tão caro ao autor, a aparente desordem, como aponta Cid Ottoni Bylaardt, apresenta 

“uma moldura simétrica, que parece organizar o texto, conferir-lhe uma consistência metódica 

que se esvai pelas frestas dos caixilhos, sem lograr reter a integridade da narrativa, que afinal 

se dispersa para além dos limites paratextuais previamente estabelecidos” (2013, p. 49). Em 

Conhecimento do inferno, é a viagem de carro o fio condutor que garantirá a existência de tal 

moldura, garantindo a harmonia textual e ligando os doze capítulos que compõem a obra e 

separando-os conforme as paragens do protagonista, desde o Algarve até Lisboa. 

 O romance se inicia com uma descrição do mar do Algarve que o aproxima de um 

cenário fictício, com “serradura da areia”, “sol de papel” e outras descrições similares. É-nos 

informado que o protagonista “Passou defronte do escritório da Balaia, junto ao campo de ténis 

e aos canteiros de flores amarelas cujas pétalas se abriam devagar à maneira de coxas no 

ginecologista” (p. 13), bem como o destino final do trajeto: Lisboa. Assim indicado o plano 
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inicial da trama, pode ser desenvolvido “um universo predominantemente mágico, onde 

indignação e loucura andam a par, e dão finalmente as mãos à poesia e ao sentido cósmico 

primordial para que reapelam” (SEIXO, 2002, p. 75). Posto que os capítulos são apenas 

numerados, sem que haja algum tipo de titulação, o percurso geográfico do psiquiatra ganha 

ainda maior importância, ao guiar o leitor, dando-lhe um referencial concreto a funcionar como 

pano de fundo em toda a obra. É como se o relato da viagem, enquanto motivo do romance, 

propiciasse a harmonia necessária para que haja a jornada simbólica por entre seus 

questionamentos e suas memórias. “Entrei no hospital, pensou ele, para uma viagem tão sem 

fim como esta viagem, como o mar das oliveiras aproximando-se e afastando-se, cintilante, nas 

trevas, agitado por ciciosos cortejos de fantasmas” (p. 112), diz-nos a certa altura o texto, 

conjugando a viagem terrestre e a metafórica, empreendida diariamente no exercício da 

psiquiatria. Cada um dos capítulos de Conhecimento do inferno “centra-se, muito 

objectivamente, num ponto geográfico preciso da viagem, e dele se derrapa metaforicamente 

(já que a viagem em si própria não sofre qualquer acidente) para os transcursos da memória ou 

das obsessões existenciais do narrador”, diz-nos Maria Alzira Seixo (2002, p. 73). As imagens 

e lembranças evocadas pelo texto permanecem, de certa forma, fiéis ao progresso do trajeto de 

carro, uma vez que são evocadas justamente pelos cenários e pelas situações ocorridas ao longo 

desse caminho. Poderíamos usar as palavras de Deleuze acerca do baixo-contínuo para dizer 

que o livro estabelece, “num conjunto de infinitamente pequenos, relações diferenciais que 

tornarão possível uma integração do conjunto, isto é, uma percepção clara e distinta” (1991, p. 

217). As referências ao trajeto feitas em cada capítulo garantem exatamente essa coesão da qual 

o texto precisa, tornando-o um elemento uno a partir do múltiplo. 

 Logo ao início do segundo capítulo, ficamos sabendo que o protagonista “Saiu da Quinta 

da Balaia, do verde domesticado e snob da Quinta da Balaia na qual a sombra das árvores 

imprime um leve tom vermelho, quase róseo, como o dos búzios, das conchas, e de tudo onde 
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o eco do mar se enrola e canta, e dirigiu-se para a vila de Albufeira” (p. 23). Ainda no segundo 

capítulo, “Alcançou Albufeira e principiou a descer para o centro da vila atrás de um autocarro 

de turistas que se bamboleava e sacudia em cada curva da estrada” (p. 25). Uma vez na vila, 

decide ir ao Harry’s Bar, e a sensação que tem diante do ambiente do local o fará evocar aquilo 

que sentiu ao adentrar pela primeira vez o Hospital Miguel Bombarda, local onde trabalha. 

Nessa construção, portanto, é um fato do seu percurso de viagem o pórtico para que introduza 

reflexões acerca daquele local, que, à semelhança do grupo militar, se lhe afigura como um 

“navio de condenados”. Ao mesmo tempo, a proximidade do sanatório com o prédio da Morgue 

suscita referências às autópsias feitas em Angola, durante a guerra, e a situações vividas com a 

tropa. Ao ser abordado por um conhecido, que o reconhece, o médico recorda-se de ter visto 

aquele homem no período da infância, e a frase dita pelo “sujeito pequenino” surge novamente, 

desta vez, nos lábios do protagonista, que a recita para uma plateia deserta no Harry’s. Dá-se, 

então, um encadeamento de fatos e imagens possibilitado por uma ocorrência concreta durante 

a viagem do médico – a chegada a um bar em Albufeira –, em um esquema sequencial que 

assim poderíamos representar: o Harry’s bar – o sanatório – a experiência em Angola – a 

infância – novamente o Harry’s bar. Vejamos o trecho em questão: 

 

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 a Alice cai 

no poço no princípio da história: a 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, ex-convento, ex-colégio militar, ex-

Manicómio Rilhafoles do Marechal Saldanha, é um velho edifício 

decrépito perto do Campo de Santana, das árvores escuras e dos cisnes 

de plástico do Campo de Santana, perto do casarão húmido da Morgue, 

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. 
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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. Chegou ao Hospital Miguel Bombarda com um 

papel no bolso, uma guia de marcha como na tropa, era em Junho de 

1973 e suava de calor sob o casaco, a camisa, a gravata, a farda laica, 

civil, que vestia. Estou na tropa, pensou, estou a chegar a Mafra de 

novo, vão dar-me uma espingarda, cortar-me o cabelo, ensinar-me, 

disciplinadamente, a morrer, e enviar-me para o cais de Alcântara a 

embarcar num navio de condenados. E parou a olhar a fachada vulgar 

do convento, do colégio militar, do manicómio, e o pátio onde homens 

de pijama arrastavam as sapatilhas sobre os plátanos, de estranhos 

rostos vazios como os das máscaras de carnaval desabitadas. 

Parou a olhar a fachada do hospital que as folhas devolviam de tronco 

em tronco e de copa em copa, como investida numa lâmina trémula de 

água, e um sujeito pequenino, calvo, de camisa aos quadrados, apareceu 

a gingar de um cubículo de vidro e pendurou-se-lhe efusivamente do 

braço, de cara aberta em duas pela ferida enorme do sorriso: 

– Raios se me partam se não é o filho do senhor professor. 

E ele recordou-se de em miúdo acompanhar o pai ao laboratório, cheio 

de frascos, de vasos cúbicos em que flutuavam cérebros gelatinosos, de 

tubos de ensaio, de microscópios, de bicos de gás, e de ficar 

empoleirado num banco giratório a assistir às conversas do pai com 

aquele homem então mais novo, mais grande, mais hirsuto, vestido de 

fato-macaco, de boné na cabeça, que ocupava por inteiro uma atenção 

que ele exigia fosse sua. 

– Como está o paizinho, menino? 

Como está o paizinho, menino?, perguntou alto no Harry’s bar para as 

mesas desertas, para o empregado que limpava copos ao fundo por 

detrás da trincheira do balcão, para os candeeiros apagados como 

pupilas vazias. (p. 27 – 29) 

 

 O excerto acima evidencia o caráter da viagem como fio condutor da narrativa, do qual 

parte-se e ao qual se retorna no estabelecimento de uma linha de pensamento, “cujas partes, 

interligadas por relações múltiplas, constituem uma unidade que, como tal, desempenha um 

papel no encadeamento do discurso” (SARAIVA, 1980, p. 56), à semelhança do método 

empregado em muitos textos barrocos. Também é interessante observar como a transição entre 

as etapas constitutivas do discurso é feita de maneira bastante demarcada, opção que se diluirá 

em romances posteriores, bem mais fragmentados e que mesclam rememorações de diferentes 

épocas ao fato presente sem aviso prévio. Todos os planos convocados ao longo do romance 
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ressignificam a ideia de inferno exposta no título – e a qual compõe, na visão de Seixo, um 

“eixo de significação” constante o qual determina “grande parte do sentido fundamental da sua 

obra literária” (2010, p. 17) –: tal noção se abre “a um conjunto prismático de alegorias e 

realidades existenciais que metamorfoseiam a queda nos infernos a uma ausência de esperança, 

a uma incapacidade de amar” (D’ANGELO, 2014, p. 72). Nessa composição, os elementos do 

plano presente – no caso, a chegada ao bar –, “detonados na sua cotidianidade cinzenta, 

transfiguram a realidade em um espectro surreal, deformado, participado pela escrita 

vertiginosa. Abismo e escrita, voragem e vazio, se constituem quase como sinônimos” (Idem, 

p. 73). 

 A viagem continuará a ser referenciada durante os outros capítulos do romance, que se 

abrem, a partir do terceiro, a incursões mais explícitas às situações ocorridas no Miguel 

Bombarda. No terceiro capítulo, o médico “Abandonou Albufeira, as casas, os restaurantes, as 

pensões e as agências de automóveis de aluguer de Albufeira, e achou-se nos campos poeirentos 

do Algarve, feios e ácidos como detritos de vazante, a caminho de Messines” (p. 43). 

Novamente, é o ponto geográfico que abrirá caminho para as lembranças evocadas: “Deixou 

Albufeira a caminho de Messines e a cor de icterícia, a cor cancerosa, a cor amarela da terra 

trouxe-lhe à lembrança a do pátio do Hospital Miguel Bombarda, diante da 1ª enfermaria de 

homens” (p. 44). No quarto, o narrador encontra-se “No carro deserto a caminho de Santana” 

(p. 72); no quinto, aproxima-se do Alentejo, que “começa por ser esta cor diferente do silêncio, 

esta textura branca do silêncio que os cães distantes rasgam, de quando em quando, de latinos 

vermelhos como o clarinete dos palhaços” (p. 87); no sexto, “Aljustrel aparentava-se, a pouco 

e pouco, não a uma vila concreta, real, quase geométrica, habitada por pessoas, por vozes, pelas 

inquietas pagelas dos mortos, mas a um labirinto de sombras” (p. 111 – 112); no sétimo, o 

médico se encontra “nas redondezas de Grândola, a caminho do Canal-Caveira para jantar” (p. 

136); no oitavo, está “na noite já completa da estrada para Alcácer, uma noite ampla e oca como 
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um corredor vazio de que os faróis revelavam a custo as árvores pálidas” (p. 158); no nono, 

“Estou a chegar à minha terra, pensou ele depois de Setúbal, reconheço este cheio, esta 

tonalidade intumescida e húmida do ar” (p. 179); no décimo, “Entrava em Lisboa vindo do 

Algarve e o corpo doía-me como nessa aurora de Mangando, cheia de raiva e de azedume. 

Devia ir à Praia das Maçãs buscar os meus livros, a minha roupa, os meus papéis” (p. 206); no 

décimo primeiro, passa por Colares, que “oferecia-lhe o rosto uniformemente opaco de um 

psicanalista em sessão, fixando o seu cliente com a lúcida agudeza de um Sherlock Holmes dos 

Édipos” (p. 219); por fim, no décimo segundo e último capítulo, o protagonista alcança o 

destino final: “A Praia das Maçãs, pensou ele ao ultrapassar a piscina e o seu desagradável odor 

de pequenino mar domesticado (...). Subia a rua do portão dos meus pais” (p. 239). Em todo o 

percurso, as referências geográficas funcionam como mote para rememorações de toda espécie. 

No fim do livro, por exemplo, a vista de uma placa suscita recordações acerca do Rui, um 

homem “de expressão apatetada” (p. 235) – depreende-se que era alguém com certo distúrbio 

psicológico – o qual, à época da infância do narrador, era ironicamente aplaudido pela plateia 

antes dos jogos de hóquei que se passavam no rinque de patinação da cidade, e não se apercebia 

de que os gritos de incentivo eram, na verdade, zombaria: “Sempre que chego à Praia, sempre 

que avisto, do lado direito da estrada, encostada ao muro de uma casa, a tabuleta que diz Praia 

das Maçãs, penso que o Rui continua a correr, no escuro, à volta do cimento, com uma expressão 

de humilde estupidez, de patética inocência, no rosto exausto” (p. 236). Toda a estrutura do 

romance mantém-se como um “‘legato’ musical que tem por fundo um ‘baixo contínuo’ latente 

e obsessivo, ora cadenciadamente rítmico (em litania evocativa) ora disruptivamente martelado 

(em síncopes que abrem os tais buracos – ou interditos!), que são a marca da narrativa 

antuniana” (SEIXO, 2010, p. 20). 

 Conhecimento do inferno apresenta, portanto, “um percurso itinerante múltiplo (a 

deslocação de automóvel, o percurso profissional, a recordação da estadia em África durante a 
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guerra, a evocação da infância)” (SEIXO, 2000, p. 90), no qual a viagem até Lisboa funcionará 

como “harmonia vertical que constitui a unidade espiritual interior, ou o vértice, sem que se 

possa saber bem onde acaba uma e onde a outra começa” (DELEUZE, 1991, p. 213). Conquanto 

o percurso não seja de forma alguma idealizado, posto que, “Em Lobo Antunes, o tema da 

viagem, que interessará também a outros romances como, por exemplo, As naus, apresenta-se 

despojado de toda forma de romantismo ou de sua fruição banal como descobrimento burguês 

de lugares distantes” (D’ANGELO, 2014, p. 63), ele será fundamental para a construção de 

uma composição coesa e que, sob “a consciência dessa tensão, vivida no inesperado e no 

insólito” (SEIXO, 2010, p. 21), remete bastante à organização rígida e ao preceito do baixo-

contínuo barroco. Entretanto, assim como na música dos séculos XVI e XVII, a estrutura 

ordenada servirá de apoio para a introdução de ornamentos variados. Ainda que a dicção 

utilizada neste romance seja mais conservadora quando comparada à progressiva evolução do 

estilo autoral, encontramos diversos momentos em que a linguagem se aproxima de um estilo 

espiralado, conforme veremos a seguir. 

 

3.2.1.2 Os artifícios do discurso 

 

 No segundo capítulo, já abordamos, de certa forma, este tópico, ao apresentarmos 

momentos nos quais Conhecimento do inferno se desprende de uma escrita mais tradicional 

para revelar pontos nos quais, seja pelo rompimento com os sinais de pontuação, seja pela 

redação em bloco, com parágrafos longuíssimos – contrastando com a tendência à fragmentação 

cada vez mais intensiva dos parágrafos praticada em romances subsequentes, a qual encontra o 

ápice em Sôbolos rios que vão e sua paragrafação quase que restrita a frases – , seja, ainda, pela 

repetição de determinados termos ou frases, o modo de narrar de Lobo Antunes versa com uma 

prática que remete à noção de engenho textual e que, por extensão, tem no ornamento um ponto 
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forte de apoio. Dentro dessa concepção, conforme aponta Saraiva, “o discurso é apenas um 

tecido de agudezas, sucedam-se elas em cascata, ou se ordenem numa composição geométrica 

de conjunto” (1980, p. 138). Acerca da geometrização presente neste romance já falamos, ao 

considerarmos o tema da viagem como fio narrativo que, a partir da observação de lugares e 

paisagens referentes ao trajeto entre Algarve e Praia das Maçãs, “confronta a personagem com 

o mundo de relação ambiente, em que ganha especial emergência o ambiente profissional e, 

radicando a personagem numa posição distanciada e solitária (...), vai afinal dar conta da 

dificuldade de aproximação e de solidariedade” (SEIXO, 2002, p. 68). Quanto à sucessão em 

cascata de agudezas, ela se efetua por estratégias textuais que “dão a impressão de se estar 

penetrando sucessivamente num espiralado e interminável ambiente” (SANT’ANNA, 2000, p. 

158), no que se aproxima bastante do efeito sonoro, posto que, “No discurso engenhoso, ao 

contrário, as palavras não são representantes, mas seres autônomos que como matéria podem 

ser recortados para formar outros e têm em si relações que lembram muito mais os elementos 

da composição musical ou geométrica” (SARAIVA, 1980, p. 121 – 122). Esse jogo é a princípio 

sutil, com demarcações mais explícitas entre o que é presente e o que é memória, havendo a 

presença da música reproduzida no carro como um elemento que guia a percepção desse 

protagonista que, à semelhança do ideário barroco, “jamais esquece a sua condição de homem, 

acossado que se encontra em sua própria interioridade pelos valores em embate da fé e da razão, 

alma agoniada pelo seu exílio no mundo e carne dilacerada pela paixão reprimida dos sentidos” 

(ÁVILA, 2012, p. 74). Também temos a presença de certo componente sonoro tanto no gemido 

do paciente, que faz o médico tensionar o próprio corpo “à maneira de uma corda de arco”, 

quanto no ruído trazido pelas trovoadas. Os dois sons, aliás, se conjugam nas rememorações do 

psiquiatra, que sente que ambos lhe despertam uma sensação similar de angústia que se traduzia, 

por fim, nas palavras “Vou morrer”, agora rememoradas e aplicadas à própria situação 

vivenciada na solitária viagem de carro: 
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Alguém começou a gritar na enfermaria: era um gemido rouco, 

persistente, monótono, semelhante ao do mar nas fendas das grutas ou 

ao do vento nas cristas aguçadas dos penedos, biséis de granito para os 

beiços das nuvens, e o seu corpo estendeu-se, tenso, na direcção do som, 

à maneira de uma corda de arco que o dedo do gemido arrepiava. 

Escutava esse som nocturno na manhã do hospital, carregado das 

misteriosas ressonâncias e dos impalpáveis ecos das trevas, essa 

amêndoa de sombra na luz poeirenta, excessiva, da manhã, com a 

mesma expectativa dolorosa, o mesmo indizível pavor com que sentia 

aproximarem-se de si as trovoadas de África, pesadas de uma angústia 

insuportável. O cozinheiro do administrador circulava pela sala a 

bandeja dos capilés, os copos entrechocavam-se de leve num tinir de 

vidro, e as grandes árvores lá fora dobravam-se sob a ameaça da chuva, 

vinda em grandes cortinas espessas do norte num turbilhão de 

relâmpagos. Imaginava sempre 

– Vou morrer 

quando as trovoadas chegavam e ténues faíscas subiam dos cabelos na 

humidade saturada da sala, para rodopiarem, soltas, de pessoa a pessoa, 

como estranhas enguias de magnésio. Imaginava sempre 

– Vou morrer 

como imaginava, a caminho de Messines, através da paisagem de 

pedra-pomes amarela do interior do Algarve, tornada dura e ácida pela 

ausência de rios, uma paisagem inquieta e humilhada, que não 

alcançaria nunca Lisboa e que permaneceria, anos e anos, dentro do 

carro, à deriva por estradas que conhecia mal, a escutar a voz de Paul 

Simon ou de Gal Costa no leitor de cassetes 

 

Meu amor 

tudo em volta está deserto 

tudo certo 

tudo certo 

como dois e dois são cinco 

 

agarrado ao volante como um bebé adormecido a uma boneca inútil. (p. 

47 – 48) 

 

 Notemos como os versos de Como dois e dois surgem para traduzir em termos artísticos 

a agonia que dominava a personagem – e como a sentença “Vou morrer” é empregada 

repetidamente não só como voluta textual, mas também como sentença que, por sua repetição, 

correlaciona entre si as experiências vividas na enfermaria, na África e no caminho até 

Messines. O artifício literário não é fortuito: tem um papel decisivo no encadeamento do 

discurso, posto que, à semelhança do método empregado por Vieira, é construído “um 

encadeamento de palavras, ligado à expressão do pensamento por um termo de comparação 
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(como, ut) que serve justamente para estabelecer a diferença entre uma e outra realidade” 

(SARAIVA, 1980, p. 32). O que destacamos aqui é o fato não só de o ornamento literário 

guardar semelhanças com o musical, mas também a ideia de que, tanto em uma quanto em outra 

manifestação artística, ele é utilizado a serviço de uma certa expressividade ligada à transmissão 

de sentimentos e, por consequência, à mobilização do receptor: os artistas barrocos 

“exploravam novos campos emocionais e ampliavam a sua linguagem por forma a poderem 

enfrentar as novas necessidades expressivas”, apresentando “poderosos impulsos no sentido de 

um mais amplo espectro e de uma maior intensidade de conteúdo emocional” (GROUT e 

PALISCA, 1994, p. 311). Uma outra espécie de trabalho com os recursos sonoros aplicados ao 

texto se verifica na sucessão repetitiva de termos em um trecho curto, aliada à supressão de 

sinais de pontuação, como se a mensagem fosse uma única linha contínua, funcionando 

exatamente como um artifício literário possível para intensificar a sensação que se deseja 

transmitir. No capítulo cinco, o “homem verde e pálido, coberto de rendas absurdas” (p. 88) faz 

ao psiquiatra a seguinte súplica: “– Interne-me imediatamente interne-me imediatamente 

interne-me imediatamente / envolvendo-o num bafo de água-de-colônia barata e desespero” (p. 

89) – e a sequência composta com a sentença interne-me imediatamente consegue, na sua 

ausência de vírgulas ou de pontos de exclamação, transmitir uma impressão de urgência, 

impactando de maneira ainda mais incisiva do que seria possível no uso correto desses símbolos 

gramaticalmente destinados à expressão de certa subjetividade. Como ponto de comparação, 

em outra passagem, o discurso do homem é assim transcrito: “– Preciso de ser internado – 

elucidou o sujeito, a lançar constantemente para a porta (a crença natural, pensou o médico) 

curtos soslaios de pavor” (p. 89), e essa maneira mais tradicional de relatar o mesmo pedido 

certamente mobiliza menos a comoção do leitor. No capítulo seis, o mesmo expediente da 

repetição em um curto intervalo se vê na alusão a “um homem vesgo, assimétrico, de enormes 

mãos de camponês, de pescador, de operário, nítidas e grossas como as raízes do sangue” (p. 
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115), o qual “me costumava cumprimentar nos corredores, às arrecuas, inclinando o corpo 

gigantesco numa cerimónia infinita / – Senhor doutor senhor doutor senhor doutor senhor 

doutor senhor doutor” (p. 115): a apresentação sequencial do pronome de tratamento sugere 

exatamente a subserviência devotada aos médicos, considerados “pessoas importantes, pessoas 

demasiado importantes para eles, são os seus patrões, os seus capatazes, os seus carcereiros” 

(p. 164). Mais adiante, no mesmo capítulo, surge o Valdomiro, paciente que escapa do Miguel 

Bombarda e que é por fim encontrado junto ao rio podre do Montijo, e que, instado a retornar, 

“pedia, recuando sempre / – Não não não não não não não”, e “se escapava a tropeçar, pedindo 

/ – Não não não não não / no odor de peixe podre das ruelas” (p. 133). O desespero transmitido 

pela repetição do advérbio monossilábico comunica exatamente o potencial catártico da obra 

artística: considera-se o texto “como um procedimento para fixar mais a atenção e tornar mais 

profunda a marca que uma obra, um espetáculo etc. deixa no espírito daquele que a recebe” 

(MARAVALL, 1997, p. 348). Enquanto que, “No discurso clássico, parece haver a obrigação 

de subordinar a gramática à lógica e dar um sentido preciso às palavras” (SARAIVA, 1980, p. 

8), o método engenhoso “Revela, em geral, uma maneira pessoal de utilizar os recursos da 

retórica” (Idem, p. 8 – 9). Tais recursos são habilmente explorados pelo narrador, em 

Conhecimento do inferno, em passagens como esta a seguir, na qual encontramos o já citado 

jogo entre primeira e terceira pessoa, além da inserção do discurso dos demais médicos no corpo 

do parágrafo e da repetição de estruturas em um trecho curto, ora transcritas da mesma forma, 

como nos sintagmas iniciados com a construção que mal faz se, ora transcritas com pequenas 

variações que ressignificam um mesmo conceito, conforme se vê bem ao final da citação, 

quando é feito um jogo de palavras a partir da declaração “Não sei que volta hei-de dar à minha 

vida”. Notemos também como o fragmento compõe uma espécie de todo harmônico visível na 

citação, ao início, das ideias de delírio e de epilepsia, presentes nos discursos dos médicos, e na 

recuperação das mesmas, próximo ao fim do excerto. 
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De outra ocasião, num dos seus dias de serviço, um homem jogou-se da 

janela da 7ª enfermaria, e esmagou-se cá em baixo, de braços abertos, 

como um sapo: O delírio, explicavam os médicos, Um impulso 

epiléptico, explicavam os médicos, e assinava-se a certidão de óbito 

numa segurança tranquila: ninguém tem culpa. E no entanto crescia em 

mim uma espécie de vergonha, ou de aflição, ou de remorso, sempre 

que preenchia um boletim de internamento e aferrolhava no manicómio 

as íris surpreendidas e tímidas que me fitavam. Ninguém tem culpa e 

eu preciso de comer, obtive este emprego do Estado, procedi a exames, 

concursos, testes de cruzinhas, provas públicas pago renda de casa, 

electricidade, gás, aluguer de telefone, gasolina, e justifico os vinte 

contos que ganho aprisionando pessoas no asilo, escutando desatento as 

suas inquietações e as suas queixas, chegando tarde ao dispensário para 

consultas apressadas (Que mal faz se os doentes esperam por mim das 

nove ao meio-dia, que mal faz se em cinco minutos os oiço e os 

despacho, que mal faz se me preocupam mais as pernas cruzadas da 

estagiária do que a angústia dos que me procuram?) entrando e saindo 

no asilo numa pressa de cuco de relógio. Os gajos matam-se porque se 

matam, porque o delírio, porque a epilepsia, porque a psicose, 

declaram-me Não sei que volta hei-de dar à minha vida e eu penso E à 

minha que volta darei eu, que volta darei à minha vida na noite plana, 

imensa, sem limites do Alentejo, que parece anunciar-me 

constantemente, no zunir dos insectos e no Setembro das árvores, o 

segredo de uma mensagem indecifrável. (p. 113 – 114) 

 

Constituído como um “modo integral de um monólogo interior que se prossegue ao 

longo de uma viagem solitária” (SEIXO, 2002, p. 68), Conhecimento do inferno apresentará 

variadas passagens nas quais esse monólogo será imiscuído de uma linguagem que flerta com 

a sugestão do ornamento. O vocativo “senhor doutor” ressurge de maneira repetida: “O senhor 

doutor está bem? Que mil bênçãos o cubram sempre senhor doutor. Que continue de saúde para 

nossa felicidade senhor doutor” (p. 143). Aliás, tal epíteto é frequentemente utilizado no décimo 

capítulo, em uma voluta textual que, coligada à repetição também do verbo sorrir, ganha novos 

contornos e novas significações a cada aparição: “– Senhor doutor – chamou um murmúrio à 

minha esquerda. / O soldado morto sorria-me” (p. 207); “– Senhor doutor, senhor doutor – 

diziam eles a sorrir” (p. 207); “– Senhor doutor, senhor doutor – exclamavam os soldados de 

Mangando a sorrir” (p. 209); “– Senhor doutor – disse o soldado defunto a sorrir-me” (p. 211). 

Nesse mesmo capítulo, que retrata o suicídio de um soldado de Mangando, o questionamento 
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“Porque é que as pessoas se matam?” surge como uma constante que não só serve à composição 

textual em si, mas também ao reforço de um destaque necessário ao questionamento que o 

narrador tenta responder em algumas sentenças: “– Os animais presos – disse eu – preferem 

muitas vezes morrer e nós não passamos de animais presos: nunca nos deixarão sair daqui” (p. 

201); “– A gente mata-se porque somos os mendigos desta guerra” (p. 201); “– As pessoas 

matam-se porque estão fartas – disse o furriel enfermeiro a abrir a tampa de uma garrafa com 

os dentes. – Fartas de não perceberem porque é que morrem” (p. 202). O capítulo apresentará 

outras claves, como a expressão “Tempo de merda”: “O pide assomou na parada a espreguiçar-

se / – Tempo de merda – disse ele” (p. 209); “abri a boca e a voz ensonada do pide saiu-me, a 

espreguiçar-se, da garganta / – Tempo de merda. / – Tempo de merda – disse eu ao enfermeiro” 

(p. 210); “– Tempo de merda – espreguiçou-se o pide” (p. 211). Nota-se que não apenas a 

expressão em si, mas os outros elementos a ela ligados – no caso, a figura do pide e a voz a se 

espreguiçar – também são rememorados a cada aparição do sintagma, compondo uma espécie 

de papel do discurso que, nas palavras de Antonio José Saraiva, “podemos designar como ‘papel 

de integração’ pois estrutura o arcabouço de uma exposição, narração ou descrição” (1980, p. 

62). O narrador do romance “vai distribuindo nesses espaços, ou movimentos, a melodia de seu 

pensamento” (SANT’ANNA, 2000, p. 157). 

Como último tópico acerca da questão do engenho na escrita do romance, manifestando 

uma coligação com a prática musical, cabe destacar que, em Conhecimento do inferno, também 

ocorre, eventualmente, o uso esporádico das onomatopeias, que serão exploradas bastante em 

alguns romances do autor, notadamente a partir de Boa tarde às coisas aqui em baixo, e as quais 

“imprimem ao texto não somente um som, mas também um ritmo e uma forma visual” 

(WARROT, 2013, p. 119). Em uma determinada passagem, é dito que um dos pacientes 

“desatou a correr, manquejando, pelos ladrilhos do vestíbulo, a agitar as mangas de estanho do 

casaco e a gritar / – Tchip tchip tchip / em crocitos agudos de morcego” (p. 67 – 68). Entretanto, 
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será no já citado décimo capítulo que a onomatopeia surgirá não só como representação 

transcrita de um efeito sonoro, mas também como clave textual que, por sua repetição, também 

ganha novas proporções. O ruído do estopim feito pela arma do suicida é repetido por cada um 

dos participantes da cena – o alferes, o furriel, o médico –, em uma transmutação na qual “o 

texto é a coisa, e a coisa, o texto” (SARAIVA, 1980, p. 85). 

 

– Estamos fartos de estar mortos – proclamou o alferes produzindo com 

a língua o som de uma pistola que se carrega e erguendo-a lentamente 

à altura da nuca. 

– Pum – disse ele com um sorriso. 

Apaguei o candeeiro. Uma claridade turva de água suja penetrava 

obliquamente no compartimento, revelando uns aos outros os nossos 

rostos amarrotados e exaustos, enovelados de rugas, de veias salientes, 

de pequeninas pregas: nenhum de nós completara ainda trinta anos e 

todavia assemelhávamo-nos a seres antiquíssimos, sem idade, gastos 

por intermináveis e terríveis dias. 

– Pum – disse o furriel enfermeiro imitando-lhe o gesto. 

– Pum – disse eu a apontar o polegar à orelha esquerda, aquela que de 

quando em quando me operavam para extrair do lóbulo quistos 

redondos e brancos como ovos de insectos. 

– Pum para ele – disse o alferes designando com o queixo o pide 

adormecido. 

– Pum – repetimos nós olhando o homenzinho torcido na cadeira 

desconfortável de pau, de revólver à cintura, a soprar pela boca o 

assobio desprotegido e rosado dos meninos. (p. 203) 

 

É interessante observar como “As onomatopeias introduzem o vivo, o real no texto; este 

respira, fala, vê-se e ouve-se. A escrita romanesca de António Lobo Antunes aproxima-se, 

progressivamente, de uma escrita de tipo musical” (WARROT, 2013, p. 120). Essa influência 

do campo sonoro tem o seu ponto mais evidente na apresentação de vozes dialogantes feita em 

romances posteriores, nos quais indivíduos diversos surgem à tona “num modo de exprimir 

sentimentos humanos, tentando um aprofundamento na sua formulação” (SEIXO, 2010, p. 

196). A proposta monofônica se ampliará, a partir de Explicação dos pássaros, para uma 

conjuntura na qual, assim como ocorre na música barroca, vozes diferentes respondem a um 

mesmo tema em uma estrutura contrapontística. Entretanto, não nos devemos esquecer de que 
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a própria redação do autor, por certas repetições, já guarda íntima relação com o componente 

musical. Conforme Catarina Vaz Warrot sinaliza, vê-se nas obras do autor, mesmo nas 

primeiras, como Conhecimento do inferno, “uma certa musicalidade, através da repetição de 

sentidos e de sons, comparando-se a temas musicais. A repetição supõe não somente a 

insistência num sentido, mas também numa sonoridade, num ritmo e num movimento”; isto 

posto, estratégias vistas na exposição e no desenvolvimento temático, explicitadas pela 

retomada de frases (ou pela reformulação, com sutis alterações, das mesmas) “são recursos 

presentes de forma insistente nas criações romanescas (...) de António Lobo Antunes. 

Confirmam assim o tratamento da matéria literária enquanto blocos de sons e de sentidos; o 

texto ouve-se e afirma a sua presença através da recorrência” (2013, p. 118). 

 

3.2.2 O esplendor de Portugal 

 

 À época da publicação de O esplendor de Portugal, António Lobo Antunes já era um 

autor amplamente reconhecido por público e crítica, posto que já se estabelecera “um consenso 

quanto a uma qualidade indiscutível dessa obra, assim como um respeito admirativo de 

indiciação patrimonial, que a vão integrando insensivelmente, mas definitivamente, na esfera 

da consagração unânime” (SEIXO, 2002, p. 281). O romance de 1997 vem, com seu título 

mordaz, retomar elementos temáticos tão característicos da prosa autoral: o horror da guerra, o 

pós-colonialismo e seus efeitos, a dissolução final do ideário português expansionista. Aliada a 

isso, a apresentação de um núcleo familiar esfacelado explicita outro tema caro à ficção 

antuniana, que é o foco nas relações interpessoais e suas fragilidades e impossibilidades. Quatro 

são os personagens que assumem, cada um por vez, o local de fala: Isilda, a mãe que permanece 

na Baixa do Cassanje, junto à casa da família e aos criados, e Carlos, Rui e Clarisse, irmãos 

que, tendo retornado para Portugal, vivem em Lisboa, sem que haja, no entanto, um contato 
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aprofundado entre eles. “Já não vês os teus irmãos há quinze anos”, diz Lena, a esposa, para 

Carlos, logo ao início do texto (p. 9), e a frase se repetirá variadas vezes, reforçando o 

distanciamento emocional explicitado pelo intervalo temporal. Sobre o livro, portanto, podemos 

sinalizar que, conforme aponta Seixo, é desenvolvida “uma história de separação e desencontro, 

de radical solidão e remissão a raízes que não são as próprias, e que surgem desenterradas (e 

desterradas) devido a uma apropriação indevida mas politicamente legitimada da terra, que se 

repercute na identidade dos indivíduos” (2002, p. 328). 

Em termos de estrutura e de composição, por sua vez, O esplendor de Portugal também 

traz características que passaram a ser bastante exploradas por Lobo Antunes e que se 

evidenciam sobretudo “na rutura da estrutura clássica da narrativa, estilhaçando as categorias 

que tradicionalmente a sustentavam, dissolvendo o espaço e o tempo cronológico, 

fragmentando a linearidade da ação e povoando o texto de vozes, silêncios, pensamentos e 

monólogos que se atropelam” (VALADARES, 2012, p. 84). A presença dos discursos de 

personagens variadas, possibilitando uma polifonia narrativa, é claramente visível desde Fado 

alexandrino, obra na qual um comandante, um tenente-coronel, um alferes, um oficial de 

transmissões e um soldado, todos integrantes de um batalhão que combateu em Moçambique, 

assumem alternadamente a narrativa, falando em primeira pessoa. Os três livros imediatamente 

anteriores a este Esplendor também apresentam vozes variadas se revezando na tessitura 

textual, sustentadas por estruturas narrativas que se revelaram, conforme o progresso da carreira 

autoral, cada vez mais complexas. Outras personagens ganham espaço ao longo da narrativa e 

discursam, ainda que de maneira menos preponderante. O manual dos inquisidores sustenta-se 

sobre uma rede de relatos e comentários, de modo que cada parte do romance – são cinco ao 

total – contém três relatos e três comentários (à exceção da última parte, a qual possui dois 

comentários), possibilitando que, ao todo, dezenove personagens emerjam para a fala em algum 

momento da obra. São, portanto, romances notadamente polifônicos. 
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Evidentemente, falar de polifonia em uma obra literária implica considerarmos a obra 

de Mikhail Bakhtin a respeito3. Ao analisar variados livros de Fiódor Dostoiévski, Bakhtin 

estipula duas categorias nas quais um romance poderia ser inserido: a tradição monológica e o 

romance polifônico. O romancista russo pertenceria a essa segunda categoria, caracterizada 

pelos conceitos de “realidade em formação, inconclusibilidade, não acabamento, dialogismo, 

polifonia” (BEZERRA, 2010, p. 191). Sem renegar a presença do “autor-artista”, Bakhtin avalia 

que, nos romances, as vozes das personagens emergem tais como as de seres independentes, 

manifestando autonomia e até mesmo, por vezes, rebelando-se contra seu criador, posto que, 

“No enfoque polifônico, a autoconsciência da personagem é o traço dominante na construção 

de sua imagem, e isso pressupõe uma posição radicalmente nova do autor na representação da 

personagem” (Idem, p. 193). O fato de as personagens aparecerem como indivíduos inacabados 

apenas reflete a essência da natureza humana, fatalmente destinada àquilo que é inconcluso e 

imperfeito. “Na ótica da polifonia, as personagens que povoam o universo romanesco estão em 

permanente evolução”, aponta Paulo Bezerra, para em seguida sinalizar: “O dialogismo e a 

polifonia estão vinculadas à natureza ampla e multifacetada do universo romanesco, ao seu 

povoamento por um grande número de personagens, à capacidade do romancista para recriar a 

riqueza dos seres e caracteres humanos traduzida na multiplicidade de vozes” (Idem, p. 190 – 

191). A oposição dialógica é fundamental para a pluralidade de vozes e, por extensão, de visões 

de mundo e de pontos de vista acerca de determinado aspecto, de maneira tal que, ainda que 

independentes, os discursos mantêm uma interdependência. Nesse ínterim, “a esta noção 

deveria corresponder uma obra na qual um autor conseguiria incluir simultaneamente vozes de 

diferentes personagens, como numa orquestra ou num coro” (WARROT, 2013, p. 102), 

permanecendo estas vozes “em tensão na fronteira com a ideia de outros”: 

 

                                                           
3 Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 



195 
 

Dostoiévski não representa a vida da ideia numa consciência solitária 

nem as relações mútuas entre os homens, mas a interação de 

consciências no campo das ideias (e não apenas das ideias). Já que em 

seu universo a consciência não é dada no caminho de sua formação e 

de seu crescimento, ou seja, não é dada historicamente mas em 

contiguidade com outras consciências, ela não pode se concentrar em si 

mesma e em sua ideia, no desenvolvimento lógico imanente desta, e 

entra em interação com outras consciências. Em Dostoiévski a 

consciência nunca se basta por si mesma, mas está em tensa relação 

com outra consciência. Cada emoção, cada ideia da personagem é 

internamente dialógica, tem coloração polêmica, é plena de 

combatividade e está aberta à inspiração de outras; em todo caso, não 

se concentra simplesmente em seu objeto mas é acompanhada de uma 

eterna atenção em outro homem. Podemos dizer que Dostoiévski 

apresenta em forma artística uma espécie de sociologia das 

consciências, se bem que apenas no plano da coexistência. (...) Cada 

ideia dos heróis de Dostoiévski (“O homem do subsolo”, Raskólnikov, 

Ivan e outros) sugere desde o início uma réplica de um diálogo não-

concluído. Essa ideia não tende para o todo sistêmico-monológico 

completo e acabado. Vive em tensão na fronteira com a ideia de outros, 

com a consciência de outros. É a seu modo episódica e inseparável do 

homem. (BAKHTIN, 2008, p. 36)  

 

 Bakhtin também aponta a afinidade que o conceito de polifonia guarda, inevitavelmente, 

com o componente musical, não só pela presença de um diálogo contrapontístico, mas também 

pela necessidade de uma estrutura romanesca que a ampare, assim como, na música, a estrutura 

também se faz necessária. “Nos romances dostoievskianos realmente observamos um conflito 

singular entre a inconclusibilidade interna das personagens e do diálogo e a perfeição externa 

(do enredo e da composição na maioria dos casos) de cada romance particular” (Idem, p. 46), 

afirma o estudioso, e ambas as características – tanto a inconclusibilidade das personagens 

quanto a perfeição visível no enredo e na composição romanesca – são vislumbradas em 

variadas obras de António Lobo Antunes, dentre elas O esplendor de Portugal, que aqui se 

pretende analisar. A compreensão do leitor acerca do núcleo familiar é estabelecida por meio 

das rememorações de cada indivíduo que o compõe e que revela a gradual e total dissolução 

dos laços, à medida que os discursos – e as memórias a ele coligadas – se espiralam pelas 

páginas do romance. Assim, ainda que cada personagem verbalize o seu discurso de um local 
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diferente (e, por vezes, de momentos temporais diferentes, como se verifica nos capítulos 

destinados a Isilda), e que, dentro do corpo romanesco, elas não entrem em contato, a obra como 

um todo dependerá da conjunção dessas vozes que, sem o saber, dialogam. Conforme Bakhtin, 

“Há relações dialógicas entre todos os elementos da estrutura romanesca, ou seja, eles estão em 

oposição como contraponto” (Idem, p. 47). Assim como, no campo sonoro, “a fuga musical 

mostra uma multiplicidade de pontos de vista, ainda que todos convergentes para a solução que 

está na verticalidade da harmonia” (SANT’ANNA, 2000, p. 160), o romance polifônico se 

ampara sobre “uma multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis, vozes 

plenivalentes e consciências equipolentes, todas representantes de um determinado universo e 

marcadas pelas peculiaridades desse universo” (BEZERRA, 2010, p. 194 – 195). Poderíamos 

dizer que, “para Dostoiévski, tudo na vida é diálogo, ou seja, contraposição dialógica. De fato, 

do ponto de vista de uma estética filosófica, as relações de contraponto na música são mera 

variedade musical das relações dialógicas entendidas em termos amplos” (BAKHTIN, 2008, 

p. 49). 

 Ao falarmos acerca das correlações entre música e literatura, considerando o princípio 

do discurso engenhoso e seu estrato musical, não perdemos de vista o referencial teórico que 

Bakhtin constitui. Ao contrário: seus apontamentos acerca da polifonia nos romances 

dostoievskianos podem ser estendidos a obras contemporâneas e conversam com o escopo 

teórico por nós utilizado para aproximar as duas manifestações artísticas. O esplendor de 

Portugal é um romance cuja estrutura está particularmente ligada ao campo sonoro justamente 

por apresentar, tal qual vimos ocorrer na música barroca, a abordagem de um mesmo tema a 

partir de vozes diferentes, como se os variados componentes respondessem, cada um por sua 

vez, à temática proposta. Assim sendo, seria inevitável falar da polifonia nesse romance de 

quatro personagens. Dividiremos a nossa análise em dois pontos: primeiro, falaremos acerca da 

estrutura ampla do romance e de como ela serve à proposta do enredo, afinando-se com a 
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chamada “composição ‘em xadrez’” (SARAIVA, 1980, p. 70), tão cara aos autores barrocos, 

possibilitando toda espécie de ornamento; depois, abordaremos a questão da polifonia com 

maior profundidade, verificando como os discursos das diferentes personagens dialogam entre 

si, em um jogo contrapontístico que resulta em revelações de toda ordem acerca do enredo para 

o leitor e receptor da obra artística. 

 

3.2.2.1 A arquitetura do romance 

 

 Estruturado em dois planos geográficos distintos e conflitantes – a Lisboa dos irmãos 

retornados e a Baixa do Cassanje, em Angola, onde a mãe permanece –, O esplendor de 

Portugal se organiza em três partes, alternando sempre o relato de Isilda ao relato de um de 

seus filhos, da seguinte maneira: parte 1 – Carlos e Isilda; parte 2 – Rui e Isilda; parte 3 – 

Clarisse e Isilda. Cada parte do romance é composta por dez capítulos, e as personagens que ali 

assomam se revezam na tessitura textual, cabendo um capítulo a cada uma, alternadamente. Por 

esse estratagema, Carlos, Rui e Clarisse são as vozes responsáveis por cinco capítulos cada, 

enquanto Isilda, mãe do trio e única personagem a figurar sempre na estrutura romanesca 

tripartida, fala por quinze capítulos ao total. A complexidade organizacional da obra permite 

que o romance se baseie “na recapitulação, embrulhada em desordem na memória” (SEIXO, 

2010, p. 197), em um método bastante caro à fortuna autoral: em Lobo Antunes, o fato e o 

tempo presente, que não são negligenciados pela narrativa, funcionam como fio condutor a 

alimentar as digressões em direção ao tempo passado. Nesse método de composição, os 

discursos individuais guardam pontos de contato que o leitor visualiza e retém em seu processo 

de absorção da obra literária: primeiro, vê Carlos “como um condenado à forca à espera que a 

campainha tocasse e não tocou, as vozes da Clarisse e do Rui me gritassem da rua e não 

gritaram, houvesse passos nas escadas e não houve” (p. 113); depois, encontra Rui imaginando 
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como seria “o jantar de Natal na Ajuda que o meu irmão ou a Lena telefonaram para a Damaia 

a convidar-me a fim de me ralharem o tempo inteiro por mexer nas coisas, não parar quieto, 

desfocar a imagem da televisão, subir o som, baixar o som” (p. 238); verá, por fim, Clarisse 

comentando que, diante do convite de Carlos, “claro que respondi sim pelo prazer de o imaginar 

a noite inteira à espera na Ajuda onde me fez a vida negra durante três anos” (p. 280). 

Perpassando o discurso dos filhos, encontramos Isilda, conjecturando que “o Carlos abre as 

cartas, lê-as aos irmãos, é fácil calcular-lhe o medo de rasgar o envelope no receio das notícias, 

a hesitação, o polegar a tremer no rebordo da cola, a ansiedade primeiro e o alívio depois” (p. 

29 – 30), sem sequer imaginar que os irmãos não se viam, e que os textos eram por Carlos 

guardados “numa gaveta sem os mostrar a ninguém, os abrir, os ler, dúzias e dúzias de 

envelopes sujos, cobertos de carimbos e selos (...) cartas iguais a bichos malcheirosos, mortos” 

(p. 9 – 10). Nesse método de composição polifônica empregado pelo autor, deve-se “destacar 

paralelamente a importância do leitor: tal como o ouvinte na música, o leitor deverá conseguir 

ler / ouvir cada voz em separado e ao mesmo tempo deverá ouvi-las em simultâneo” 

(WARROT, 2013, p. 107). Nele, assim como na música barroca, pode-se apontar “o equilíbrio 

entre as forças harmónicas e as contrapontísticas, a força do ritmo, a clareza da forma, a 

imponência das proporções, o uso imaginativo das figurações descritivas e simbólicas”, bem 

como “a intensidade da expressão, sempre controlada por uma ideia arquitectónica dominante” 

(GROUT e PALISCA, 1994, p. 457), como características que evidenciam o jogo estabelecido 

pela multiplicidade de vozes em sucessão. 

 Os capítulos do romance são sempre encabeçados por uma data, e, para Carlos, Rui e 

Clarisse, a data em questão é sempre 24 de dezembro de 1995, a fatídica noite de Natal na qual 

o intentado reencontro malogra, funcionando como diegese romanesca nesta obra em que a 

temporalidade “é trabalhada de modo a produzir um efeito de ‘actualização’ do passado” 

(SEIXO, 2002, p. 321). Harmonizando o discurso dos irmãos por uma linha contínua, o marco 



199 
 

cronológico em comum conduz a narrativa e evidencia “como o múltiplo pertence à unidade 

distributiva, mas também como a unidade coletiva pertence ao múltiplo” (DELEUZE, 1991, p. 

212). Nesse modelo de composição, a organização do romance é o sustentáculo a partir do qual 

as vozes se podem desenrolar, apresentando diferentes fatos em uma perspectiva poliédrica, 

que nos permite conhecer diferentes facetas acerca de uma mesma ocorrência. 

 Cada um dos irmãos passa a noite de Natal em um local e tem, à medida que as horas 

passam, um destino diverso. Carlos está no apartamento da Ajuda, “neste apartamento onde a 

árvore de Natal pisca lâmpadas de pacotilha e o bacalhau gela / e gela e gela e gela / no forno 

da cozinha” (p. 89), a conjecturar: “Se me separasse da Lena havia de certeza mais pó nas 

prateleiras e mais roupa suja no cesto mas em compensação não tinha de comer a horas certas 

nem de dormir de janela fechada e o apartamento aumentava” (p. 88). No fim da noite, é a 

mulher quem abandona a casa, a pedir: “Não fales comigo peço-te o favor de não falares 

comigo” (p. 112).  Clarisse ocupa o seu apartamento no Estoril – “Hoje não saio de casa” (p. 

304) –, decidida a não passar a data com o irmão mais velho e, por outro lado, sem poder, 

evidentemente, passá-la com o amante: “o cochicho apressado do Luís Filipe ao telefone a tapar 

a boca com os dedinhos por causa da mulher, dos filhos, dos netos / – Tenho de desligar querida 

recebeste o meu presente não recebeste bom Natal bom Natal” (p. 304)”. Em estado de vigília, 

ela atravessa a madrugada, “e acordei com medo do meu nome no sofá da sala diante da manhã 

do Estoril, não de manhã ainda porque as luzes continuavam acesas, os vidros não mostravam 

as palmeiras nem o mar, mostravam o meu corpo sentado, as mãos que compunham a blusa” 

(p. 364). Rui vive recolhido em um local que é “não bem uma clínica, não bem um lar, um 

estabelecimento na Damaia onde recebiam criaturas que estorvavam a família como era o caso, 

moribundos de câncer, retardados mentais, ceguinhos” (p. 39), e se aproveitará do convite feito 

por Carlos para dali fugir, embarcando em um comboio rumo a um destino desconhecido, uma 

vez que, ainda que o comboio parta para Estoril, ele não vai ao encontro da irmã, o que se 
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comprova tanto pelo final em aberto do seu discurso quanto pelo fato de, no discurso de 

Clarisse, que se estende até o amanhecer, esse encontro não ser relatado: 

 

e então quando o diretor disse que o Carlos 

o teu irmão 

telefonou para a Damaia a pedir que me metessem no ônibus de 

Monsanto convenci-o que a Clarisse 

a Clarisse não tirava prazer nenhum das imperfeições da minha pele 

me esperava no Estoril juntamente com o resto da família, isto é, a 

minha mãe, a Josélia, a Maria da Boa Morte, o Damião e o Fernando, a 

empregada comprou-me o bilhete e deixou-me no trem de cascais, não 

no meio dos passageiros da estação mas no interior de um vagão vazio, 

um lugar à janela de onde se avistava o Tejo depois de conversar com 

o revisor que me observava a coçar o boné 

– E se ele faz alguma asneira se lhe passa qualquer coisa nos fusíveis e 

bate nas pessoas ou se atira à linha? 

o meu reflexo balançava no vidro atravessado por prédios e árvores e 

de tempos a tempos pelo nada da água, sorria se eu sorria, bocejava se 

eu bocejava, sacudia-se no assento se me sacudia no assento a imitar-

me numa brincadeira que assustava o revisor estalando o alicate 

preocupado conosco, umas vezes a linha corria sobre as ondas e 

distinguia-se a vazante, rochas, portões, espuma, outras vezes afastava-

se para entrar numa aldeia sem ninguém ou numa quinta abandonada 

enquanto nós, transparentes, com troncos e paredes no meio, nos 

fazíamos sinal nos caixilhos movendo a boca ao mesmo tempo a dizer 

as mesmas palavras, interrompidos pelas ilhas de claridade dos 

apeadeiros que nos apagavam do vidro com um trapo fluorescente para 

recomeçarmos a existir assim que as ondas voltavam, tentando 

alcançar-nos aos pulos na muralha, nisto reconheci o Estoril pelo 

cassino, as arcadas com esplanadas e lojas, a alameda, o revisor no 

pânico que o sufocasse como um pombo, se o comandante da polícia de 

Malanje fosse pombo espalhava côdeas no terraço, escondia-me na 

trepadeira, apanhava-o na rede, apertava-o com força e o meu pai 

deixava de beber, de recusar a comida, de emagrecer no quarto e tornava 

a ter saúde e a levar-me a passear com os meu irmãos ao Duque de 

Bragança, a Salazar, a Luanda (p. 240 – 241) 

 

 O trecho acima evidencia estratégias da ficção antuniana já nossas conhecidas, tais como 

a fragmentação no discurso e a ausência de alguns sinais de pontuação, o que ocorre de maneira 

particularmente sugestiva na supressão do travessão logo ao início daquela que seria a fala do 

diretor do estabelecimento: “o teu irmão”. Da mesma maneira, o comentário acerca do convite 

natalino é interrompido para que haja uma breve digressão de Rui sobre a irmã, a qual parece 
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ser motivada pela alusão ao nome dela – “convenci-o que a Clarisse / a Clarisse não tirava 

prazer nenhum das imperfeições da minha pele / me esperava no Estoril” – e a frase intercalada 

não é separada pelo uso de parênteses, como muitas vezes ocorre, mas se dissocia apenas pelo 

registro em um novo parágrafo, isolado. A opção por uma construção textual de tal tipo 

possibilita que, no romance, “as memórias e não-memórias, impossíveis de se dissociarem e de 

se identificarem, vão-se superpondo numa enumeração caótica de frases, cenas e figuras” 

(BYLAARDT, 2013, p. 48), como o último parágrafo do fragmento acima evidencia, em um 

longo bloco de palavras que, em sucessão, mesclam a visão da estrada, as alusões a 

acontecimentos da infância – os reais e os conjecturados, como o hipotético abandono do vício 

por parte do pai – e as digressões geridas pela mente de Rui em euforia. A fim de propiciar o 

elo entre os diferentes pórticos geridos, no romance, pela “determinação da memória (sempre 

capacitada em mesclar planos temporais diversos num mesmo relato, numa mesma frase)” 

(SEIXO, 2010, p.135), o plano temporal da atualidade, bem como o acontecimento presente, 

surgirão como o ponto referencial da narrativa, assim como já vimos ocorrer em Conhecimento 

do inferno, com as constantes remissões aos trechos percorridos na viagem de carro. Não por 

acaso, no discurso dos irmãos, notadamente nos capítulos narrados por Carlos e Clarisse, as 

alusões ao jantar convocado são constantes: eles não só justificam as suas respectivas posturas 

naquela noite de ceia – Carlos, a esperar longamente; Clarisse, a imaginar a espera do irmão, 

em um arremedo de vingança pelo modo como ele tratou a ela própria e a Rui, uma vez estando 

os três em Lisboa –, mas também suscitam memórias de todo tipo, como se aquele contato 

houvesse reaberto a chaga do relacionamento familiar naufragado. Pelo mesmo motivo, há uma 

constante contraposição entre o encontro imaginado e o desencontro vivido, o que é levado ao 

ponto em que vemos Carlos conjecturar sobre o atraso cada vez maior – “os meus irmãos não 

chegaram ainda por causa do trânsito e das últimas compras, da chuva, dos arcos e lâmpadas e 

festões de Natal avenida fora” (p. 72), enquanto a esposa Lena ironiza: “Ficamos à espera dos 
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teus irmãos até de madrugada?” (p. 91). Clarisse também imagina um encontro fictício no 

evento natalino: “– Entrem / o Carlos e a Lena a receberem-nos na cama sob o vento de 

dezembro / – Entrem entrem” (p. 281), mas se detém nas recordações do telefonema recebido 

após muitos anos, tão marcante que é constantemente recuperado em um dos capítulos. Ao 

longo dessas remissões, o nome Clarisse funciona como uma espécie de clave textual, coligando 

passado e presente em uma escrita autorreferente na qual, “a partir de um eixo casual, todo um 

possível universo se desdobra” (CALVÃO, 2013, p. 70). Vejamos algumas dessas passagens: 

 

o Carlos a telefonar para o Estoril, depois de quinze anos, numa voz 

cerimoniosa que tateava, sentada por timidez na pontinha das palavras 

– Clarisse 

trazendo a Ajuda consigo e a Baixa do Cassanje e Angola, tudo aquilo 

que não queria lembrar, o tratorista desculpava-se com o trabalho para 

não me acompanhar ao armazém sem saber que não me acompanhava 

quando vinha comigo, o Carlos quinze anos depois na humildade do 

Damião, do Fernando 

– Clarisse 

e por baixo do 

– Clarisse 

a sua súplica de mestiço 

– Menina 

o Carlos, e com o Carlos, todos os homens menos o lençol do primeiro 

andar que tremia, ouvíamos um ruído de queda, a minha mãe que 

suspendera o garfo recomeçava a comer 

– O vosso pai não sossega 

o Rui agitava a espingarda de chumbinhos dando estalos de disparo com 

as bochechas, a minha avó somava pingos num copo, o ruído de passos 

descia as escadas degrau a degrau numa dificuldade infantil, trazido 

pela voz do Carlos ao telefone atormentando-me para me fazer chorar, 

uma vozinha que tateava como os chinelos tateavam a passadeira da 

escada 

– Clarisse (p. 282) 

os leopardos em novembro à roda da casa, escutávamos passinhos 

delicados lá fora poupando as azáleas, o Carlos para mim 

numa vozinha que mal roçava as palavras como se caminhasse no 

passeio sem tocar os traços que articulavam as pedras 

– Clarisse 

o Carlos e eu deitados no quarto do primeiro andar com vontade de 

sair da cama e descermos para onde estavam a minha mãe e a minha 

avó porque em pequena acreditava que as pessoas crescidas eram 

capazes de impedir que nos fizessem 
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a falar do Natal como se o Natal passados tantos anos fosse importante 

para nós, um jogo de monopólio, um revólver de fulminantes, um 

triciclo, o Carlos a pedir desculpa sem pedir desculpa ou a pretender 

que eu adivinhasse que pedia desculpa como se as desculpas me 

interessassem depois de me expulsar de casa por supor que não era filha 

do meu pai, e vingando-se em mim da minha mãe e do homem que tinha 

a certeza de ser meu pai por se não poder vingar neles, o Carlos 

odiando-os através de mim (p. 287) 

 

– O que é isto? 

e o Carlos no tom de quem pretende resolver uma questão entre adultos 

– Quando eu for grande mato-te 

o Carlos para mim 

– Clarisse 

deitados no quarto do primeiro andar com vontade de sair da cama e 

descermos para onde estavam a minha mãe e a minha avó com o 

Damião a servir-lhes a lucialima porque em pequena acreditava que 

as pessoas crescidas eram capazes de impedir que fizessem mal aos 

meus irmãos e a mim (p. 288) 

 

o Carlos largando a papelada do laboratório onde se entrincheirava ao 

serão para me expulsar da Ajuda por não poder expulsar-me da Baixa 

do Cassanje e agora a vozinha humilde ao telefone, tateando as palavras 

– Clarisse 

a querer descer comigo à procura da minha mãe e da minha avó a quem 

o Damião servia lucialima no meio das flores e dos espelhos 

– Clarisse 

a galgar as escadas para a avenida deserta 

– Clarisse 

não em Lisboa, em Angola, no jipe do comandante da polícia que 

trepava a buzinar a varanda da casa de cipaio de metralhadora no estribo 

– Clarisse 

com a espingarda do meu pai demasiado grande para ele, a puxar a 

culatra que resistia e se encravava, o Carlos na saleta da Ajuda no meio 

do pinheiro de Natal, do caldo requentado e do bacalhau que esfriava a 

apontar-me a espingarda, a disparar (p. 289) 

 

 Permanecendo sempre como o referencial ao qual é feita constante remissão, o 

telefonema de Carlos para Clarisse é ressignificado em muitos níveis de coligação entre passado 

e presente, trazendo recordações que são referenciadas pela mulher como “tudo aquilo que não 

queria lembrar”, mas inevitavelmente se impondo até o clímax visível na fundição entre as 

imagens do Carlos criança e do homem adulto, a portar a espingarda do pai no meio da sala no 

apartamento da Ajuda, a apontar para uma Clarisse também adulta. Daí termos os diferentes 
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recursos aplicados na escrita a serviço de uma mensagem que atinge fortemente o leitor: 

entenda-se como recursos “os silêncios, as interrupções, os monólogos misteriosos e, às vezes, 

fantasmagóricos, os saltos da infância à idade adulta, às incoerências discursivas” – sendo isto 

“todo um conjunto que participa de uma linguagem quebrada, cuja maior tragédia consiste no 

roubo do ‘tu’, na outra impossibilidade de dizer ‘tu’ ao outro” (D’ANGELO, 2014, p. 85). O 

impacto desejado com a obra artística assim constituída é o mesmo ansiado pelos artistas 

barrocos ao construírem suas obras “inspirados pelo gosto do pitoresco” (SARAIVA, 1980, p. 

37): o artista, “para decantar as formas novas que balizariam o seu trabalho criador, viu-se 

levado por vezes a assumir a radicalidade do inventivo, do arbitrário, do impactual” (ÁVILA, 

2012, p. 59). 

O que se pretende mais uma vez salientar, aqui, é o quanto a estrutura do romance serve 

para sustentar os discursos destas personagens em conflito, optando por determinadas 

construções que “se assemelham às estruturas musicais de Bach, em que um tema é lançado por 

uma voz ou instrumento e logo recuperado, contraposto, desenvolvido por outras vozes e 

instrumentos” (SANT’ANNA, 2000, p. 23). Nesse sentido, é fundamental pensarmos no papel 

ocupado no romance por Isilda, única personagem a aparecer nas três partes da obra e cujos 

capítulos abarcam uma passagem temporal, iniciando-se em 24 de julho de 1978 e terminando 

no mesmo 24 de dezembro de 1995 no qual seus filhos se encontram, de maneira que “o passado 

se vem progressivamente chegando ao presente, a partir de 1978 até 1995, mobilizando em 

achegas da memória um conhecimento da presença do homem na terra que a experiência 

singularizada e a evocação afectiva são insuficientes para construir” (SEIXO, 2002, p. 322). O 

fato de seus capítulos sempre se intercalarem aos das outras personagens é bastante sintomático 

de um modo de escrita que se pretende estabelecer coletivamente pela conjunção dos variados 

discursos, em um método que gera “uma das maiores dificuldades de acesso ao texto, mas que 

o torna extremamente original, solicitando, a todo o momento, a participação do leitor para o 
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descodificar” (WARROT, 2013, p. 107 – 108). Por intermédio dessa personagem, que imagina 

como seria o seu futuro “se um dia for a Lisboa visitar os meus filhos” (p. 25), transparece a 

realidade de sua permanência em África e da casa familiar, ponto para o qual os herdeiros jamais 

retornam. Assim sendo, “É pois, de algum modo, o plano da história (e da História) que se 

desenvolve gradualmente”, conforme aponta Seixo (2002, p. 323). Os capítulos destinados a 

Isilda elucidam pontos obscuros encontrados nas outras partes da narrativa, compondo o enredo 

caleidoscopicamente, em uma conjunção que passa desapercebida aos seres da narrativa, mas 

não para o leitor. Ao longo da obra, Carlos, Rui e Clarisse “cruzam a sua experiência actual de 

solidão com as recordações do passado e com a progressiva degradação da mãe, de que não 

estão a par, num desenrolar de caminhos paralelos sem encontro e sem saber. A mãe que ficou, 

eles que partiram” (Idem, p. 323). Esse artifício correlacional “constitui precisamente a 

‘polifonia’, que desvenda o multifacetado da existência e a complexidade dos sentimentos 

humanos” (BAKHTIN, 2008, p. 49). 

A jornada de Isilda ao longo das páginas do romance segue uma sequência cronológica 

evidenciada pela marcação que serve de título aos capítulos, sem que haja um desacordo na 

ordem estabelecida: os discursos acompanham a passagem do tempo, indo de 1978 a 1995, 

desde a partida dos filhos, portanto. Na primeira parte, os capítulos de Isilda são escritos nos 

seguintes anos: 1978, 1980, 1982, 1984 e 1986, em uma equilibrada proporção por meio da 

qual a própria personagem vai se dando conta do passar do tempo a partir de sua imagem 

progressivamente alterada: “Quando à noite me sento ao toucador para tirar a maquiagem 

pergunto-me se fui eu que envelheci ou se foi o espelho do quarto. Deve ter sido o espelho: 

estes olhos deixaram de me pertencer, esta cara não é a minha, estas rugas e estas nódoas na 

pele” (p. 48). A segunda parte do romance compreende um intervalo menor, de cinco anos, 

abarcando as seguintes datas: 1987, 1988, 1988 (novamente), 1989 e 1990. Nessa segunda parte 

da obra, vemos retratados, pelo olhar de Isilda, os ataques feitos pela Unita, em uma antecipação 
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do fim que a própria personagem encontrará na seção final do livro, também de seguimento 

anual contínuo, englobando 1991, 1992, 1993, 1994 e, por fim, a véspera de Natal de 1995, 

quando o discurso da mãe finalmente alcançará a época de seus filhos, em um “efectivo 

desencontro dos seres, num vértice de felicidade ilusória que Isilda encontra na morte que 

transpõe em evocação da sua meninice, em horizonte livre de uma praia afectuosa e aberta” 

(SEIXO, 2002, p. 323 – 324): “erguiam as metralhadoras, fixavam-me com a mira, 

desapareciam atrás das armas, o modo como os músculos endureceram, o modo como as bocas 

se cerraram e eu a trotar na areia na direção dos meus pais, de chapéu de palha a escorregar 

para a nuca, feliz” (p. 381). A imagem da infância é resgatada no momento de sua execução, 

promovendo mais uma vez a fundição entre passado e presente, vislumbrável em diversos 

momentos do romance. O fim encontrado pela personagem é quase que sugerido por uma 

sucessão de fatos que a mesma testemunha, evidenciando o quanto a Baixa do Cassanje, 

metonimicamente, já não era seu lugar. 

 

Devia ter desconfiado que Angola acabou para mim quando mataram 

as pessoas duas fazendas a norte da nossa, o homem de pescoço para 

baixo nos degraus, isto é, pregado aos degraus por um varão de 

reposteiro que lhe atravessava a barriga, a mulher nua de bruços na 

desordem da cozinha, muito mais nua do que se estivesse viva, sem 

mãos, sem língua, sem peito, sem cabelo, retalhada pela faca de trinchar 

com um gargalo de cerveja a espreitar-lhe das pernas, a cabeça do filho 

mais velho fitando-nos de um ramo, o corpo que a serra mecânica 

decepara em fatias espalmado no canteiro, o filho mais novo nos fundos 

(onde tomávamos chá à tarde com eles, a comermos bolinhos secos e a 

refrescarmo-nos com leques de ráfia) 

misturando as tripas com as tripas do cão, dedadas de sangue nas 

paredes, os tarecos tombados, as molduras em pedaços, as cortinas das 

janelas abertas varrendo o silêncio e o cheiro das vísceras, uma grita de 

gansos por cima da cantina, dos tratores e dos campos de girassol 

incendiados, em que os capatazes enrolados no chão mastigavam os 

próprios narizes e as próprias orelhas com cachos de besouros zunindo 

nas chagas, o meu pai e os cipaios percorreram as lavras sem encontrar 

ninguém exceto os cachorros do mato que esfarrapavam os defuntos e 

recuavam a soprar, de pelo eriçado, abandonando a contragosto trapos 

e ossos (p. 193) 
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Na sua composição polifônica, O esplendor de Portugal, embora bastante atado à 

geometria da composição, também permite momentos em que há a assunção de vozes outras, 

ainda que rapidamente, e muitas vezes marcadas pelo uso da grafia em itálico. Isso se dá, por 

vezes, de maneira sutil; em outros momentos, o contraste é visto de forma mais explícita. Na 

passagem abaixo, por exemplo, a voz de Luís Filipe vem assomar ao discurso de Clarisse, em 

um diálogo que não sabemos se é apenas relembrado ou se, por outro lado, é uma ficção 

desejada e sonhada por ela – por se tratar de uma digressão, a fala do amante surge incorporada 

à sua própria, sem que haja a diferenciação por intermédio de algum efeito gráfico: 

 

tal qual o Luís Filipe nas tardes em que conseguia 

– Riqueza 

em que não me pedia desculpa depois, o trabalho na companhia riqueza, 

a tensão dos negócios, a maçada que me deu convencer os franceses, se 

as coisas se compuserem passamos um fim de semana em Madri ou nas 

Canárias de papo para o ar num hotel simpático sem celular, sem 

inquietações, sem problemas, o tempo todo um para o outro riqueza, o 

tempo todo para festinhas e beijinhos, vais ver que sou muito melhor 

do que pareço, fico um rapaz de vinte anos, vinte anos uma ova, quinze 

ou doze para ser o teu bebê, o teu filhinho, quem sabe se este não foi o 

último Natal separados, o último em que te deixei sem mim, apaga os 

desenhos animados, apanha o vestido e a pulseira que te dei, põe o ramo 

na jarra, guarda o cheque na carteira antes que o percas, senta-te no meu 

colo e não chores, sobretudo não chores, não vale a pena chorar porque 

todas as terças e sábados me tens durante duas horas a cuidar de ti, a 

conversar contigo, a fazer-te companhia, o que é que uma mulher, 

sinceramente, enxuga-me essas lágrimas, o que é que uma mulher pode 

querer mais da vida. (p. 368) 

 

 Em outras passagens, porém, vemos vozes de outras personagens surgirem 

pontualmente na narrativa, sem dominar integralmente o capítulo, mas sugerindo contrastes que 

ajudam, mais uma vez, na constituição do enredo enquanto puzzle poliedricamente estruturado 

e arquitetado. Se, na música barroca, era necessário encaixar diferentes linhas melódicas “no 

quadro de uma série de simultaneidades ou acordes decorrentes do contínuo ou definidas pelas 

cifras (números) que os acompanhavam”, em um contraponto “dominado pela harmonia, onde 
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as linhas individuais se subordinavam a uma sucessão de acordes” (GROUT e PALISCA, 1994, 

p. 314 – 315), o texto de Lobo Antunes estabelece “uma espécie de ‘partitura’ musical, onde o 

corte pode ser sequencializado através de uma espécie de acorde, isto é, de consonância 

paradigmática de harmónicos” (SEIXO, 2002, p. 331). A irrupção de outras vozes é visível 

sobretudo nos capítulos destinados a Isilda, trazendo à baila, por exemplo, as falas dos criados 

da casa que com ela conviveram muitos e muitos anos – “Minha senhora senhor Eduardo 

senhora dona Isilda em vênias solenes que se repetiam espreitava pelo vidro do carro e lá 

continuavam eles aos acenos” (p. 369), “Que linda tu estás Isilda” (p. 371). O comandante da 

polícia, com quem Isilda trava encontros regulares, primeiro no quartel, depois na própria casa 

da fazenda, assoma à narrativa, surgindo em um dos capítulos do texto: “decidido não a ser o 

cão que ela pensava que eu era mas a que a mulher fosse a cadela que estava segura de não 

ser e eu sabia que era” (p. 301); “eu sem me incomodar com o marido se o tivesse ou os pais 

se os tivesse / – A senhora” (p. 302); “eu na Baixa do Cassanje com o gaiato mestiço a rondar-

me de pistola de baquelite em punho, o tal Fernando sumiu-se num corredor onde brilhavam 

casquinhas, guarda-chuvas em jarros e pupilas de animais embalsamados” (p. 302). Podemos 

observar que, nos casos acima relacionados, as vozes que surgem são demarcadas pelo uso da 

grafia em itálico, facilitando, de certa maneira, a compreensão do leitor, que melhor vislumbra 

o revezamento de vozes na primeira pessoa. Contudo, em uma determinada passagem em 

especial, a qual desejamos aqui destacar, contida no capítulo que leva a data de 13 de agosto de 

1989, tal demarcação não ocorrerá. O referido capítulo relata a morte da mãe de Isilda e seu 

posterior testamento. A mãe chama Josélia, uma empregada da casa, para socorrê-la no leito de 

morte, o que desperta grande ciúme na filha – “Sinceramente ignoro o que a minha mãe via na 

criatura mas quando estava a morrer foi a ela que chamou, não a mim, a ela que pediu ajuda 

para encontrar o ar que faltava segurando-lhe a mão, e agora imagine-se a minha figura” (p. 

216). Essa opção feita pela “ingrata da minha mãe trocando a dedicação da família pela criada, 
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trocando-me diante de toda a gente por uma mulherzinha de senzala” (p. 216) talvez possa ser 

justificada pela ojeriza que a avó mantinha em relação aos netos, e que se dava de maneira tal 

que apenas a voz da própria personagem poderia traduzir a dimensão do horror sentido. “Os 

meus netos, dizes tu, quais netos, um mestiço, um epiléptico e uma desgraçada que pela amostra 

se vê logo ir acabar na primeira sarjeta de Luanda, é a isto que chamas os meus netos Isilda, 

não são meus netos, nunca foram meus netos” (p. 217), postula a avó, em uma virulenta 

imprecação que poderia perder o impacto se fosse proferida em um discurso indireto, 

manifestada através das palavras de Isilda. Permitir a concepção de variados pontos de vista 

acerca de uma mesma verdade é, em suma, uma grande vantagem presente na concepção 

polifônica do romance, conforme Mikhail Bakhtin já sinalizava: “a verdade única requer uma 

multiplicidade de consciências, que (...) não cabe nos limites de uma consciência e que, por 

assim dizer, é por natureza, uma verdade baseada em acontecimentos e surge no ponto de 

convergência de várias consciências”. Isso posto, tem-se que “Tudo depende de como se 

conceba a verdade e sua relação com a consciência. A forma monológica de percepção do 

conhecimento e da verdade é apenas uma das formas possíveis” (2008, p. 90). A verdade 

encerrada na perspectiva do olhar que a mãe de Isilda tem sobre os netos é imiscuída por sua 

percepção que já os taxa, ainda na infância, como portadores de certo estigma – ela nunca os 

chama pelo nome próprio. Curiosamente, ela narra, a partir de um certo ponto, do além-morte: 

 

A minha família dizes tu, os meus netos dizes tu quais netos, nunca 

foram meus netos, chamar meus netos a um mestiço, um epiléptico, 

uma prostituta 

pega de soldados pega de soldados 

chamar meus netos a pessoas que por nada deste mundo me atreveria a 

meter no ônibus e apresentá-los às minhas tias e ao meu padrinho em 

Moçâmedes 

– Os filhos da minha filha Isilda tia Benvinda 

(ou tia Lúcia 

ou tia Encarnação) 

os meus netos 
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e a tia Benvinda ou a tia Lúcia ou a tia Encarnação trotando espavoridas 

para a copa num reboliço de rendas veludos sedas organdis a sacudir 

em debandada os leques incrédulos 

– Não acredito não é verdade estou a sonhar não pode ser 

– O meu neto mestiço tia Benvinda 

– O meu neto epiléptico tia Lúcia 

– A minha neta prostituta tia Encarnação 

os netos que a minha filha Isilda me deu, de laço negro, casaco negro, 

meias negras, vermelhos de calor seguindo a minha urna sob este céu 

de tempestade, esta chuva de março, o meu neto mestiço no fim do 

cortejo misturado com os da raça dele, o meu neto epiléptico que 

persegue os bichos para os cegar com pregos pendurado na mãe, a 

minha neta prostituta a medir os vizinhos com um olhar adulto, lento, 

demorado, a chegar-se a eles numa casualidade distraída, a roçar o 

corpo nos seus corpos a pretexto da chuva, a segredar-lhes nas pontas 

dos pés, a sorrir-lhes e em Moçâmedes a tia Benvinda a tia Lúcia e a tia 

Encarnação desoladas, oferecendo-me licor de café e um banquinho 

para o fresco da tarde 

– Ficas aqui conosco não voltas mais ao norte menina (p. 219) 

 

 Em outro capítulo, mais adiante na obra, a mãe de Isilda voltará a assumir a voz do 

discurso por entre as rememorações da filha, desta vez sendo feita a diferenciação pelo uso do 

itálico. O passado dos pais de Isilda é assim recuperado e exposto para o leitor, de uma maneira 

que seria impossível apenas mediante o discurso da filha do casal, que não teria idade para se 

recordar de determinados fatos ou para perceber certas tensões decorrentes do frustrado 

relacionamento estabelecido. Elementos que já haviam aparecido antes na fala da mãe, tais 

como as tias em Moçâmedes, são aqui recuperados, em uma construção coesa que, mais uma 

vez, alude ao discurso engenhoso em sua capacidade de legar o artifício “para a obra inteira, 

para o conjunto do discurso” (SARAIVA, 1980, p. 137). Entendemos, nessa perspectiva, o 

quanto a mãe de Isilda se considerava sob o jugo de uma espécie de maldição que porventura 

se estenderia até os netos, e que destinara seu casamento a um completo fracasso, como ocorre: 

não eram os eucaliptos consoante a minha filha Isilda pensava eram as 

folhas do chá no sedimento do bule, em Moçâmedes o furriel do 

Gungunhana leu-me o futuro nas folhas do chá separando-as com a 

colher unindo-as separando-as, a minha tia Lúcia inquieta com a 

demora 

– O que foi? 

a minha tia Encarnação distraída do bordado 
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– O que foi? 

o furriel do Gungunhana a colocar o bule de florinhas estampadas no 

tabuleiro, a regressar ao álbum dos selos com a pinça e a lupa à medida 

que as ondas esfregavam e esfregavam as palmas nos joelhos 

– Proíbam-na de viver no norte proíbam-na de casar 

adivinhando o Eduardo para quem em tantos anos só existi uma meia 

dúzia de noites (...) 

um marido que escolheu o quarto dos hóspedes para se não deitar 

comigo e me trocava sem o pudor de se esconder por todas as 

desgraçadas da ilha e todas as mulheres das fazendas vizinhas, 

conversando com elas, rindo-se com elas respondendo-me enervado se 

lhe dizia qualquer coisa, me interessava por ele 

– O quê? 

nem um sorriso nem um olhar nem um gesto não digo de meiguice, de 

atenção (p. 248 – 250) 

 

Ver como uma mesma verdade é revisitada de acordo com o olhar daqueles que a narram 

é, aliás, o tópico sobre o qual desejamos falar a seguir, em uma análise que considere o 

componente contrapontístico do romance. Entender o romance de António Lobo Antunes como 

uma obra pautada na polifonia significa considerar que o autor “introduziu o universo sonoro 

nos seus romances que se tornam naquilo a que chamámos de ‘partituras literárias’ e que 

consequentemente devem ser lidas como tais. Esta multiplicidade e recorrência de processos de 

escrita permite (...) criar a unidade através da fragmentação” (WARROT, 2013, p. 120). O 

aporte organizacional do romance é a estrutura que sustenta essa sucessão de vozes em resposta, 

assim como, na música barroca, a rigidez matemática permitia a ampla improvisação e a 

virtuose dos executantes. 

 

3.2.2.2 Diálogos contrapontísticos 

 

 Dentro do universo da música, o contraponto é entendido como a sobreposição de uma 

melodia a outra, sugerindo uma simultaneidade de vozes a fim de gerar uma interação melódica. 

A estrutura dialógica poderia ser assim definida: trata-se de uma “técnica de composição, em 

que um tema (ou temas) é expandido e desenvolvido principalmente por contraponto imitativo”; 
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nesse ínterim, “o tema principal, ou ‘sujeito’, é anunciado na tônica, após o que a segunda ‘voz’ 

entra com a RESPOSTA, i.e., o mesmo tema na dominante (ou subdominante) (...), enquanto a 

primeira pode passar a um CONTRATEMA (ou ‘contrassujeito’)” (Dicionário Grove de 

música, 1994, p. 347). Essa sistematização se repetia até que fosse possível vislumbrar um todo 

composicional: o procedimento “é repetido em 8ªs diferentes, até que todas as vozes tenham 

entrado e a exposição esteja completa” (Idem, p. 347). Evidentemente, a simultaneidade total é 

impossível no campo literário: não se poderia ler, ao mesmo tempo, os discursos de duas 

personagens diferentes: ainda que muito próximos, colocados um após o outro, o leitor poderá 

ler somente uma citação, uma frase, uma palavra por vez. No entanto, pela relação dialógica 

entre os capítulos narrados por diversas personagens, alcança-se o efeito sonoro da múltipla 

resposta a um mesmo tema, numa construção em que “a totalidade, mais que uma pretensão 

utópica, ou uma possibilidade de negação do particular, na acumulação infinita e misturada de 

dados e informações, realiza-se como um gesto ‘totalizador’, ou seja, como uma tensão à 

totalidade” (D’ANGELO, 2014, p. 98). Os discursos de Isilda, Carlos, Rui e Clarisse, ainda que 

individuados, guardam pontos em comum e se entrelaçam na abordagem de determinados 

assuntos, permitindo que o leitor compile as suas vozes e as correlacione em sua similar 

“consideração desenganada do mundo e da vida que mistura um desejo intenso deles com a sua 

fruição desajeitada e insatisfeita” (SEIXO, 2002, p. 343). 

 Um dos efeitos conquistados com a organização polifônica do romance é esse “sentido 

de uma comunicação dialógica especial e nunca experimentada com as consciências 

plenivalentes alheias e de uma ativa penetração dialógica nas profundezas inconclusíveis do 

homem” (BAKHTIN, 2008, p. 78). Para que cada personagem se constitua como “um sujeito 

que mantém sua individualidade marcada pelo papel que desempenha”, mantendo “cada um 

sua voz e sua consciência em isonomia com as demais e sem prejuízo para o processo 

polifônico” (BEZERRA, 2010, p. 198), é necessário que a obra se situe na posição limítrofe 
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entre a representação das individualidades e a fidelidade a uma harmonia preestabelecida, que 

sustenta a sucessão dessas mesmas individualidades. Por meio de tal estrutura, “no jogo de 

perspectivas que o escritor propõe os relatos vão sendo abertos com o propósito de descrever 

um universo de laços e de rupturas e, sobretudo, de rigoroso encadeamento formal” 

(MONTAURY, 2013, p. 10). Sendo assim, na escrita de Lobo Antunes, “um movimento 

circular comanda as narrativas internas dos romances produzindo uma sensação de 

simultaneidade (...), há o prazer no ato de desvelar, de cogitar as possibilidades ali 

compreendidas” (Idem, p. 11). 

 Conforme vimos, as expectativas em torno de um possível – e, por fim, não realizado – 

encontro são um tópico em comum no discurso dos irmãos, especialmente nas falas destinadas 

a Carlos e a Clarisse: o primeiro, a aguardar inutilmente a chegada dos outros enquanto o relógio 

marca “onze-horas, meia-noite, meia-noite e meia, uma” (p. 70); a segunda, a imaginar o mais 

velho “a noite inteira à minha espera entre a marquesa e o sofá, preparo o bacalhau não preparo, 

desarmo o pinheiro não desarmo, deito-me não me deito, (...) dou-lhe mais meia hora, mais três 

quartos de hora, mais uma hora, a pensar, depois da hora, dou-lhe vinte minutos e acabou-se” 

(p. 280). Mesmo que não se vejam ou entrem em um contato pessoal além do telefonema dado 

por Carlos para efetuar o convite – após dezoito anos em que o trio se mudara para Lisboa e 

contando quinze anos desde a última vez que se tinham falado –, as remissões à possível cena 

da ceia natalina feitas por Carlos e Clarisse guardam inúmeros pontos de contato: a “travessa 

de bacalhau intacto” (p. 20) observada por Carlos é imaginada por Clarisse, que visualiza o 

irmão “preocupado com o caldo verde requentado e o bacalhau que esfriava” (p. 280); os 

presentes efetivamente comprados por Carlos para regalar os irmãos são imaginados por 

Clarisse como “um presente para o Rui e um presente para mim embrulhados em papel de luxo 

e com laçarotes cor-de-rosa de maneira a parecer terem custado o dobro daquilo que pagou” (p. 

280). O próprio compasso de espera visível na passagem do tempo é narrado por ambos: 
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enquanto Carlos se predispõe a “contar de cem a zero, cem noventa e nove noventa e oito 

noventa e sete noventa e seis aposto que antes de chegar a dez entram ambos aí, se chegar a 

zero e nada é que a minha irmã foi buscar o meu irmão e se demorou no trânsito” (p. 19), 

Clarisse o imagina exatamente na postura adotada, “decidindo conto até cem e aos cem, se não 

vierem, desisto, tentado a desistir aos quatrocentos e setenta e oito e desistindo de fato aos 

novecentos e trinta e seis quando a chuva lhe escancarou de repente os caixilhos numa aflição 

de pombos mostrando o cinzeiro cheio” (p. 281). Seus discursos dialogam sem que, no plano 

da narrativa, as personagens venham a se encontrar: é o leitor quem conjuga os pontos em 

comum e visualiza as coincidentes remissões, em um esforço de memória pertencente à postura 

exigida por António Lobo Antunes de seus leitores em Receita para me lerem, que coloca o 

espectador no mesmo pé das personagens: “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” (2002, p. 52). 

 As revelações acerca dos indivíduos e de seus destinos é constituída gradualmente, posto 

que não há uma apresentação tradicional das personagens do romance. É por meio das 

interseções entre os discursos em diálogo que descobrimos detalhes acerca, por exemplo, da 

condição epiléptica de Rui. A primeira sugestão é dada por Isilda: “eu no fim da consulta 

enquanto o Rui se vestia com a enfermeira a ajuda-lo / – O que tem o miúdo senhor doutor / – 

Um problema hereditário no cérebro minha senhora correntes elétricas desordenadas o 

comportamento dele pode mudar” (p. 20). Páginas adiante, a palavra temida é enfim enunciada, 

em uma repetição que a explicita e redimensiona, em um efeito de eco, fazendo com que o leitor 

“se detenha nas propriedades visíveis e audíveis de uma palavra” (SARAIVA, 1980, p. 11): “– 

Um problema hereditário no cérebro minha senhora correntes elétricas desordenadas 

epilepsia / que palavra epilepsia epilepsia epilepsia / o comportamento dele pode mudar” (p. 
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31). Quando surgem os capítulos destinados a Rui, podemos ver como ele próprio vivenciara o 

dia do diagnóstico enquanto menino, a sentir-se importante diante da ideia da morte: 

 

Sempre que íamos ao médico a Malanje a minha mãe comprava um 

bolo de creme a seguir a consulta e voltava para casa a sacudir-me 

migalhas da camisa e a chorar. Ao alcançarmos a fazenda tirava-me o 

lenço, limpava os olhos e a cara, arredondava o penteado, pinha carmim 

nas bochechas, dizia numa voz furiosa 

– Estás todo peganhento de açúcar 

(...) 

o meu pai virava as páginas do jornal sem as ler, a cruzar e descruzar as 

pernas, a minha mãe zangada com o mundo cirandava na cozinha a 

descompor o Fernando e a embirrar com a Josélia inventando 

desobediências, asneiras, amolgadelas, desarrumações, danando-se 

com os criados a fim de não chorar outra vez, um leitão espreitou um 

momento no terraço, fungando, o empregado da cantina despediu os 

últimos clientes e enganchou os taipais, a Clarisse espiolhava a pasta do 

enfermeiro, extraía uma algália, uma pêra de borracha, uma espátula 

– O Rui está doente e vai morrer senhor Guerreiro não vai? 

sentia-me importante por estar doente e ir morrer, por o enfermeiro que 

endireitava braços e cosia feridas vir de propósito de Marimba tratar de 

mim, sentia-me orgulhoso do médico com uma bata que se me 

afigurava um manto de arminho e um martelo de reflexos com qualquer 

coisa de báculo guardar com todo o cuidado 

(o que comprovava uma agonia próxima) 

o exame à cabeça e o entregar à minha mãe em pompas de sentença 

final 

– Epilepsia minha senhora 

a minha avó radiante de desgosto trepando bengala acima a sacudir o 

carrapicho pelos cantos, o meu pai espalhando páginas de jornal, o 

senhor Guerreiro a desiludir a Clarisse que contava com flores e caixões 

e uma semana de luto sem escola 

– Infelizmente não é desta menina (p. 138) 

 

 Entretanto, a inocência da criança não estava isenta do alcance de certas percepções. 

Mais adiante, descobrimos que “havia quem desatasse a fugir / – Olha o maluco / se eu saía à 

rua a atormentar os vendedores ambulantes e os rafeiros vadios, quem me despejasse regadores 

de água só por puxar a roupa dos estendais ou desatarrachar as placas das campainhas com uma 

chave de parafusos ótima” (p. 186 – 187), e que “as mulheres dos fazendeiros, segredando aos 

filhos que não se aproximassem de mim, fingiam não reparar se eu gritava” (p. 231). Rui 
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também não está imune às recomendações dos médicos lisboetas, que durante os três anos em 

que Carlos “me arrastou de hospital em hospital”, antes de optar por internar o irmão na Damaia, 

diziam ao mais velho: “Se fosse a si mandava-o de volta à África onde é tudo mais ao menos 

epiléptico a fazer asneiras no sertão para distrair os pretos e a furar-lhes os olhos e as tripas que 

ninguém se incomoda” (p. 190). Ao confrontarmos a maneira como Isilda enxerga a condição 

do filho e a maneira como o próprio Rui a encara, temos um claro exemplo de como duas vozes 

diferentes podem fornecer pontos de vista diversos acerca de um mesmo fato, acontecimento 

ou aspecto temático. 

Um tema constantemente evocado em O esplendor de Portugal, e que se instala como 

aspecto remissivo na obra, é a questão da origem do filho mais velho, Carlos. Dificuldades de 

aceitação do mesmo por parte da família são explícitas e recuperadas por todas as personagens 

pertencentes à trama em algum momento. Rui ouvia “a minha avó para a minha mãe à noite, 

quando julgava que estávamos deitados e não ouvíamos / – É uma vergonha para a família tê-

lo em casa Isilda só Deus sabe a vergonha que sinto” (p. 182).  Em outro momento, ele próprio 

faz a indagação para a irmã: “Então o Carlos não é nosso irmão Clarisse então o Carlos é 

irmão dos leprosos não é?” (p. 191). Clarisse questionava: “– A avó tem vergonha de ti Carlos 

porque é que a avó tem vergonha de ti Carlos?” (p. 184). O próprio Carlos pressente essa 

condição no tratamento diferenciado que recebe por parte dos criados, aos quais pergunta: “É 

verdade que sou preto?” (p. 92). Enquanto isso, em seu ponto de vista, vê a irmã “a estalar os 

dedos divertidíssima contando na escola na cidade às amigas / – A Maria da Boa Morte diz 

que o Carlos é preto a Maria da Boa Morte diz que o Carlos é preto” (p. 93). As desconfianças 

e suspeitas, porém, só poderiam ser elucidadas pelo discurso de Isilda, a se revelar, por fim, 

madrasta e não mãe, em uma verdade que se mostra tão dolorosa que só pode ser desnudada 

paulatinamente, levando páginas para que seja finalmente admitida, e para que a frase “o meu 

filho Carlos a achar que eu não gosto dele por eu não ser mãe dele” seja completada. Essa 
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revelação, que já fora pouco a pouco insinuada por algumas observações por parte do próprio 

Carlos, é de certa forma tão velada e constrangedora para Isilda que ela só pode ser trazida à 

tona à furto, por meio do expediente da letra em itálico e dos parênteses, em um grafismo o 

qual “desenvolve-se com a manifestação de uma problemática do segredo, (...) dando ainda 

conta de um tipo de aparte cujo estatuto narrativo se revela hesitante entre o enunciado e a 

enunciação” (SEIXO, 2002, p. 241). 

 

o bode se desprendeu do espigão e trotou para a mata, a segunda bala o 

calou e trouxemo-lo na mula, com o mestiço a caminhar atrás, para além 

do pátio e do bosque de sequoias, no cemitério em que se enterravam 

lado a lado os pretos e os brancos antes do meu pai, na época do 

primeiro proprietário do girassol e do algodão e dos homens que 

trabalharam as lavras neste século e no precedente e no precedente 

ainda, o trouxemos para o retângulo vedado por um muro de cal, de 

portão com crucifixo, lousas e lousas sem nenhuma ordem, nenhuma 

data, nenhum nome entre os salgueiros que não cresciam e os ciprestes 

mirrados, o comandante da polícia ordenou que abrissem duas covas 

(eu com vontade de sorrir porque o meu filho Carlos, o ingênuo do meu 

filho Carlos pensava que o relógio de parede era o coração do mundo) 

(p. 79 – 80) 

 

no espaço livre perto das romãzeiras que o mestiço sem uma palavra e 

sem que o meu pai, o comandante da polícia ou o cabo lhe dissessem 

uma palavra que fosse, ajudou os cipaios a capinar e a tratar, a pôr as 

cruzes de madeira nos montinhos de pedra à cabeceira das covas, a 

sepultar o velho, a entornar a cal, a decorar a areia molhada de 

malmequeres de pano, como ele próprio colocou o segundo caixão na 

cova num cuidado idêntico ao primeiro 

(o meu filho Carlos a achar que eu não gosto dele por) (p. 80) 

 

a erva das campas repetindo mentiras que o meu pai aconselhava 

tapando-me as orelhas 

– Não escutes 

(o meu filho Carlos, o mais velho, o primeiro dos meus filhos e Deus 

sabe o que me custou aceitá-lo, aquele que toma conta dos irmãos em 

Lisboa e acha que eu não gosto dele por) 

o meu pai a dirigir-se comigo para a casa da fazenda na época em que 

a fazenda e a casa e os espelhos e eu éramos novos, sem milho pisado 

nem telhas quebradas nem sardas da idade nem manchas do ácido do 

estanho a corroer o vidro, os setters à espera do jantar, os cipaios 

tomavam à senzala com as picaretas e as pás, o cantineiro vendia 

cerveja e peixe seco aos contratados do algodão, anotava as dívidas num 

caderninho com um resto de lápis, o comandante da polícia sem que o 
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meu pai se incomodasse com ele, segurando-lhe o pulso até os dedos 

perderem a cor 

– Não tínhamos outra solução que não fosse enterrá-lo também antes de 

Luanda o enterrar a ele e a nós o senhor sabe que não tínhamos outra 

solução 

(eu não ser mãe dele) (p. 80 – 81) 

 

(por eu não ser mãe dele calcule-se como se a mãe de uma pessoa) 

escrevia no meu toucador depois de varrer com as costas da mão os 

frascos e as escovas e os tubos e as caixas de enganar a idade, de mentir 

à idade conforme minto nas cartas aos meus filhos e conto do girassol 

e do arroz para não os inquietar a eles nem a mim, fingir que imagino 

poder esperar ainda, como se a mãe de uma pessoa 

(como se a mãe de uma pessoa não fosse) (p. 82) 

 

como eu nesta carta que não posso enviar aos meus filhos na Ajuda 

preocupados comigo, tentando telefonar, saber de mim, despachando 

encomendas que não chegam, eu sem um protesto frente ao cabinda 

sentado 

– Esta casa é do Governo camarada 

de quem o meu filho Carlos poderia gostar se fosse preta 

(como se a mãe de uma pessoa não) 

e de quem teria 

valha-me Deus detesto esta palavra 

orgulho, como o Rui tinha de certeza, como talvez a Clarisse se 

pensasse o suficiente para compreender que o pai não era um homem 

era um desgraçado de pijama a nadar em uísque como os fetos nos 

bocais, bebendo as colheitas com Angola inteira fechada em garrafas 

nos armários, o meu marido que nunca se atreveu a contar-me 

recebendo o telegrama que lhe estendi no qual a empregada do 

refeitório da Cotonang pedia dinheiro para 

(o Carlos nunca soube quem era nem nunca perguntou quem era da 

mesma forma eu estou segura que nunca a procurou em Malanje no 

caso de continuar em Malanje no caso de continuar viva) 

o filho (p. 83 – 84) 

 

O início da citação já revela uma interseção entre os discursos de Isilda e de Carlos, 

posto que a mãe replica a concepção do relógio da parede como centro do mundo, já outrora 

citada pelo filho, ao dizer que “Durante muitos anos se me acontecia acordar antes dos outros 

pensava que o bater do relógio de parede na sala era o meu próprio coração e ficava horas e 

horas de olhos abertos quieto no escuro a ouvir-me viver” (p. 61). À medida que os parágrafos 

do capítulo vão se sucedendo, conhecemos mais detalhes acerca da condição estabelecida entre 

mãe e filho: fruto de um relacionamento extraconjugal de Amadeu com uma negra que 
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trabalhava como empregada no refeitório da Cotonang – daí a sua condição de mestiço, que aos 

olhos de Isilda não era evidente, posto que a criança possuía “lábios de branco, nariz de branco, 

cabelo de branco, quando muito / reparando bem / um vestígio no formato das unhas que nem 

um médico se lembraria de examinar, uma criança absolutamente branca” (p. 86) –, Carlos foi 

levado para a casa da Baixa do Cassanje em troca de um cheque com determinada quantia e ali 

foi criado. A fé que Isilda manifesta no fato de que o filho desconhece o fato de ser bastardo 

nós, leitores, sabemos que é infundada, mas a personagem, com sua visão parcial da história, o 

ignora – ou tenta fazê-lo. O fato, porém, não é ignorado por outros indivíduos subjacentes à 

história, como a mãe de Isilda – “porque tenho de pagar o preço do que aconteceu na Cotonang, 

o preço do Carlos, de um filho mestiço numa casa de brancos” (p. 235) –, ou mesmo o 

comandante de polícia que se torna amante de Isilda a certa altura – “eu na Baixa do Cassanje 

com o gaiato mestiço a rondar-me de pistola de baquelite em punho” (p. 302). 

O relacionamento entre Isilda e o comandante da polícia, aliás, também nos é revelado 

a partir da perspectivação múltipla do romance, que nos permite entender o quanto os filhos 

vislumbravam daquele caso. Na infância, Rui percebe “a minha mãe com o cheiro de que o meu 

pai, os meus irmãos e a minha avó não davam fé / (– Sentes o cheiro Clarisse? / e a Clarisse a 

girar o nariz em todos os sentidos / – Qual cheiro?) / somado ao perfume” (p. 237). Era sempre 

no intervalo durante as saídas para as visitas médicas que Isilda pedia ao filho: “Fica aqui 

quietinho e sem fazer asneiras que eu já venho” (p. 229), e no retorno Rui tinha a impressão de 

notar que “uma silhueta afastava a cortina mostrando o candeeiro do teto, parecia-me ver um 

braço acenar, parecia-me que a minha mãe ou seja a minha mãe tal qual a conhecia respondia 

ao braço erguendo a mão do volante” (p. 229). E é pelos olhos de Rui, não os de sua mãe, que 

primeiro tomamos conhecimento da existência desse caso extraconjugal, que apenas muitos 

capítulos adiante, na terceira e última parte do romance, será confirmado pela própria Isilda, a 

recordar primeiro os encontros no quartel, “onde me deitei com ele nos lençóis de má qualidade 
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que cheiravam a sabão barato” (p. 296), e depois os encontros posteriores ocorridos na própria 

casa da família: “surgiu na Baixa do Cassanje cinco ou seis meses depois, barbeado, perfumado, 

penteado, (...) amarrou o jipe no pátio, subiu as escadas da minha casa numa determinação 

feroz, apagou o cigarro no vaso de pedra dos jacintos sem se ralar com os meus filhos, o meu 

marido” (p. 300 – 301). Aliás, o capítulo no qual Isilda faz tal confissão, datado por 10 de abril 

de 1993, contém nele próprio um jogo contrapontístico muito interessante, uma vez que, em 

alguns momentos, é o homem quem assume a voz, permitindo que a cena do primeiro encontro 

dos dois seja narrada tanto da perspectiva do policial quanto da perspectiva feminina – e a frase 

proferida por Isilda quando está a sós com o comandante, em seu quarto no batalhão – “Julguei 

que vocês se despissem logo que se fecham no quarto com uma mulher o senhor não se despe?” 

(p. 297) – é curiosamente invertida quando os dois tornam a ficar a sós, desta vez, na casa de 

Isilda, e o capítulo se fecha com essa enunciação. Abaixo transcrevemos algumas falas, 

informando também qual é a voz que narra naquele momento, uma vez que não basta a 

diferenciação do itálico – por vezes, a parte devida a Isilda também aparece transcrita com esse 

recurso: 

 

conheci a mãe do epiléptico ao pedir-me auxílio para resolver o 

diferendo com um chefe de posto que exigia uma percentagem absurda 

pela transferência de uma dúzia de camionetes de contratados, uma 

mulher nem bonita nem muito nova que não aceitou a cadeira que lhe 

ofereci preferindo instalar-se no rebordo da mesa de mão sobre a 

minha a fim de aumentar o peso das suas razões (p. 295 - Polícia) 

 

e quando o chefe de posto se foi embora entre desculpas e vênias e mais 

desculpas e mais vênias ainda, receoso de uma carta dirigida à 

administração do distrito 

(que fazia o mesmo que ele mas não podia admitir que ele o fizesse) 

de um desterro para o Ninda ou o Chiúme entre eucaliptos e areia, a 

mulher para mim 

– Suponho que dorme no quartel onde fica o seu quarto 

assim mesmo, sem alternar uma vírgula que seja, no rebordo da mesa 

de joelhos contra os meus joelhos 

– Suponho que dorme no quartel onde fica o seu quarto (p. 296 – 

Polícia) 
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onde me deitei com ele nos lençóis de má qualidade que cheiravam a 

sabão barato (...) 

como me teria deitado com um motorista apontado ao acaso com o dedo 

– Tu 

e conduzido ao escritório e comandado 

– Despe-te 

sentindo-lhe a surpresa, o embaraço, a hesitação, escutar o ciclo do 

girassol 

– Despe-te 

e ficar quieta olhando o teto sofrendo o peso de um corpo sem reparar 

no corpo (p. 296 – 297 – Isilda) 

 

a mulher para mim, admirada não entendo de que, a examinar o 

lavatório, o balde, a cama, o tubo de borracha do chuveiro, a compor 

as rosas de feltro na jarrinha, a endireitar uma prega de cortina onde 

agonizava uma abelha, a estranhar-me 

– Julguei que vocês se despissem logo que se fecham no quarto com 

uma mulher o senhor não se despe? 

(...) 

como se eu fosse de uma espécie diferente ou de uma raça diferente 

– Julguei que vocês se despissem logo que se fecham no quarto com 

uma mulher o senhor não se despe? (p. 297 – Polícia) 

 

lembro-me da expressão dele, da boca aberta, da estremeção dos 

joelhos (...) 

um protestozinho infantil, um garoto 

– Foi a senhora que pediu para lhe mostrar o meu quarto 

o comandante da polícia a emendar a colcha e as carrapetas de latão da 

cama, a voltar o travesseiro ao contrário, a esconder um traço de 

ferrugem girando o balde (...) 

e ele, o homem, o comandante da polícia 

– Foi a senhora que pediu para lhe mostrar o meu quarto (p. 298 – 299 

– Isilda) 

 

abracei-a sem me despir 

– Julguei que vocês se despissem logo que se fecham 

não como o meu padrasto abraçava a minha mãe nem como o cão que 

ela pensava que eu era abraçando a cadela que ela pensava que não 

era (p. 300 – Polícia) 

 

ordenei ao Fernando que o levasse ao escritório, levantei-me a 

perguntar a mim mesma por que não veio pela porta dos empregados 

como o feitor, a porta da cozinha onde a Josélia e a Maria da Boa Morte, 

ocupadas com o jantar, o receberiam sem atentar nele, a indignar-me 

com a má educação, uma criatura habitando um esconso de quartel de 

tubo de borracha a servir de chuveiro e mala sob a cama sem falar no 

lavatório, no balde, nas rosas de feltro, uma criatura instalada à minha 

secretária a acender um cigarro e a largar o fósforo no chão, a olhar o 
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armário dos livros, as faturas, o tinteiro, a agarrar na fotografia do meu 

marido, a pô-la de lado e a apontar-me o pingalim como um dedo 

– Julguei que vocês se despissem logo que se fecham com um homem 

a senhora não se despe? (p. 303 – Isilda) 

 

Poderia ter havido algum resultado advindo dos contínuos encontros? Clarisse é a voz 

que insinua a possibilidade: “não era pai do Carlos nem do Rui, era meu pai / – Não é pai do 

Carlos nem do Rui pois não pai? / meu pai porque o pai do Carlos é um preto e o pai do Rui 

aquele polícia de Malanje” (p. 260). No entanto, nós, leitores, sabemos que a dupla afirmação 

de Clarisse não se sustenta: é a mãe, e não o pai, de Carlos, quem é preta – e Clarisse ignora, 

portanto, o fato do irmão ser um produto do adultério paterno, imaginando-o fruto de um 

conjecturado adultério materno, embora saiba que ele não é um filho legítimo, por assim dizer 

–, e seria impossível o polícia ser pai de Rui pois, quando trava conhecimento com Isilda, a 

criança já era nascida. Clarisse, porém, ignora determinados dados que o leitor possui, por ter 

acesso ao todo da narrativa. E essa totalidade só pode ser apreendida por meio da justaposição 

de vozes que exploram um tema em simultaneidade, assim como, na música do período barroco, 

diferentes instrumentos exploravam um mesmo mote a fim de o ressignificarem, compondo um 

todo apreensível e que se torna uno justamente pelo efeito advindo do somatório de todos os 

elementos ali envolvidos. Se, por um lado, “a arquitetura liga-se de preferência, como vimos, à 

organização diegética do mundo ficcional” (SEIXO, 2010, p. 290), rigidamente ordenado por 

meio de uma divisão capitular simétrica, tem-se em O esplendor de Portugal a “construção em 

contraponto, conseguida de uma perspectiva prismática” (Idem, p. 296). Isso se evidencia nos 

mais variados pontos do romance em que encontramos contato entre as narrativas, 

estabelecendo-se assim aquilo que Gilles Deleuze categoriza como “nova relação do uno e do 

múltiplo. Sendo sempre o uno unidade do múltiplo, no sentido objetivo, deve também haver 

multiplicidade ‘do’ uno e unidade ‘do’ múltiplo, desta vez num sentido subjetivo” (1991, p. 

211). A obra de Lobo Antunes alcança esse patamar, uma vez que “O texto antuniano, nos 
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interstícios das suas significações, sugere uma multiplicidade de interpretações: por  sugestão, 

por analogia dos seus timbres e ritmos, pelas suas acelerações e abrandamentos, desvelando 

aspectos essenciais do  mundo e dos seres humanos” (WARROT, 2013, p. 120 – 121). Pode-se 

dizer, assim, que: 

 

A partir de feixes de significados ordenados de modo a produzir um 

efeito de caleidoscópio, Lobo Antunes constrói suas narrativas como se 

fossem narrativas imbricadas a emergir do interior de outras narrativas. 

Elas surgem embaralhadas, perfazendo espirais, em combinações e 

recombinações no interior de um sistema de rememorações e de 

interpretações da experiência com que os personagens, ao mesmo 

tempo, se constroem e rearticulam as imagens de um passado que 

acreditam ter vivido. 

Ao compor e ordenar supostos (porque ficcionais) registros de voz dos 

personagens, o escritor produz romances que são gestos discursivos e 

que funcionam num formato singular de narração. Como constructo 

heterogêneo e fragmentado, o romance de Lobo Antunes se transforma 

em objeto que joga com verossimilhanças internas e com tonalidades 

orais, abrindo repertórios de falas que constituem os próprios sujeitos 

narradores. Estes, por sua vez, são aglomerados de silêncios, 

interrupções, gagueiras e circularidades subjacentes à fala comum. 

Assim, inscreve em sua ficção a pulsão e a busca de apreensão de um 

real pela fala, perfazendo uma incursão ao real que abdica dos 

condicionamentos atribuídos às práticas de cariz realista. 

(MONTAURY, 2013, p. 14) 

 

O esplendor de Portugal, portanto, pode ser tomado como texto no qual o autor alcança 

uma maturidade de escrita que se revela na composição polifônica adotada, em uma 

sistematização que será utilizada ainda em muitos de seus outros romances. Nesse romance, à 

semelhança do método empregado no discurso engenhoso, “As diversas partes da Acutezza 

constituem um único corpo (...). E esta acconcezza entre os termos que constituem a acutezza 

é comparável à relação das proporções que está na origem da música” (SARAIVA, 1980, p. 

128). Essa sistematização permite a assunção das indicadas “verossimilhanças internas”, que 

coligam os discursos de Isilda, Carlos, Rui e Clarisse, “vozes e sensibilidades diversas que 

acedem todas à manifestação subjectiva, que são todas importantes no romance” (SEIXO, 2002, 
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p. 437). O contraponto é a base para que haja o dialogismo identificado nas obras de natureza 

polifônica. A prospecção dessas relações em um texto ficcional proporciona o cruzamento de 

vozes “que completam pelo contraste umas às outras e estão relacionadas pelo princípio musical 

da polifonia” (BAKHTIN, 2008, p. 48); desse modo, o jogo contrapontístico nos permite 

estabelecer o contato sugerido entre música e literatura, e a harmonia “é duas vezes 

preestabelecida: em virtude de cada expressão, de cada expressante, que tudo deve à sua própria 

espontaneidade ou interioridade, e em virtude do expresso comum, que constitui o concerto de 

todas essas espontaneidades expressivas” (DELEUZE, 1991, p. 223). 

 

3.2.3 Sôbolos rios que vão 

 

 Publicado originalmente em 2010, Sôbolos rios que vão ocupa uma posição 

diferenciada, quando comparado às obras que lhe são antecessoras e sucessoras. O livro 

imediatamente anterior a este é Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?, de 2009, 

o qual retrata uma família antes poderosa, mas que perdeu gradualmente o seu poder aquisitivo 

– e, na mesma proporção, viu serem dissolvidos os laços afetivos. É um tema bastante caro ao 

autor, e aqui nos lembramos mais diretamente de O manual dos inquisidores, de 1996, que parte 

de uma premissa bastante similar ao mostrar a deterioração da Quinta da Palmela e, por 

extensão, de seus habitantes. Em uma divisão em partes cujos títulos remetem ao universo das 

touradas – “antes da corrida”, “tércio de capote”, “tércio de varas”, “tércio de bandarilhas”, “a 

faena”, “a sorte suprema” e, por fim, “depois da corrida”, em um diálogo explícito com a 

primeira parte, a convocar um fechamento para o romance –, a obra de 2009 traz os discursos 

dos cinco filhos de uma mulher que está à beira da morte (Beatriz, Francisco, Ana, João e Rita), 

além de outras personagens, tais como a convalescente, seu marido, que desperdiçou a herança 

familiar nos cassinos, e Marcília, uma antiga empregada da casa. O que a maior parte das 
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personagens tem em comum é a cobiça relacionada aos bens familiares que restaram, e, como 

se pode pressupor pela estrutura acima descrita, é um romance notadamente polifônico, no qual 

as vozes se interpõem em um ritmo acelerado, a evidenciar o quanto “a condição humana é um 

abismo” (p. 31), conforme afirma Fernando, um dos filhos. Já o livro imediatamente posterior 

a Sôbolos rios que vão é Comissão das lágrimas, de 2011, o qual parte da história verídica de 

Elvira, uma presa política executada em Angola nos anos 1970, para nos apresentar a história 

de Cristina, que diz de si própria: “não sou feliz nem infeliz, escuto apenas” (p. 61). O título 

alude a uma suposta comissão instituída pelo Movimento Popular de Libertação de Angola 

(MPLA) a fim de identificar e encarcerar indivíduos contrários ao grupo político no poder. O 

pai de Cristina é convocado para ser um integrante desta comissão – “disseram-lhe / – Vais 

fazer parte da Comissão das Lágrimas / ou seja olhos que babam saliva” (p. 25) – e ele, bem 

como Cristina e a sua mãe, é uma das vozes que assumirão a narrativa em algum momento da 

obra. Temos, novamente, um trabalho marcado pela polifonia, em que a trajetória da 

personagem irá se fundir com a própria trajetória da nação, revisitada de forma crítica. 

 Inserido entre essas duas obras de caráter dialogístico, Sôbolos rios que vão é tanto um 

romance mais curto (na edição brasileira, da editora Alfaguara, possui 189 páginas, compondo 

um trabalho enxuto se comparado às 334 de Que cavalos são aqueles que fazem sombra no 

mar? e às 286 de Comissão das lágrimas) quanto um texto em que, ao contrário das obras 

circunvizinhas, um único narrador assoma – exceção feita à figura do avô, cuja voz 

eventualmente surge, ainda que brevemente, na narrativa, manifestando-se sobretudo no 

segundo parágrafo da obra, a conjecturar: “sobra o crucifixo a odiar-nos porque nascemos e 

morremos sob o ódio de Deus” (p. 26). Na verdade, vemos uma alternância entre primeira e 

terceira pessoa que muito mais aproxima o livro do método empregado no iniciático 

Conhecimento do inferno do que do método de suas obras contíguas, e “A redução da polifonia 

e, por consequência, a atribuição de maiores segmentos narrativos a uma mesma voz, seja ela 
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a 1ª pessoa ou o seu disfarce em 3ª, permite ao leitor (re)construir a intimidade e a personalidade 

do protagonista” (ARNAUT, 2011, p. 393). Este, ora referenciado como senhor Antunes, ora 

como Antoninho, em um jogo que atravessa a barreira temporal para contrapor o homem já 

idoso à criança que ele um dia fora, encontra-se hospitalizado para ser submetido a uma cirurgia 

para a retirada de um tumor. Na obra, “a reversibilidade de nomes, de sentidos, de épocas 

conjuga-se à própria sobreposição dos tempos que estruturam a ação narrativa (...), que vai do 

mais remoto ‘outrora’ ao presente da enunciação” (OLIVEIRA, 2013, p. 146): “Faltava uma 

cara e não era a dele dado que a percebia na almofada, não a de dantes pela qual o conheciam 

na vila, a de hoje pela qual o conheciam na enfermaria e portanto não o Antoninho que perdera, 

o senhor Antunes que ganhou ali” (p. 67). A opção por retornar a um modelo mais próximo de 

um narrador único surge em uma obra que, assim como as primeiras do autor, volta a se 

aproximar de uma proposta bastante autobiográfica ao retratar não só este personagem que se 

chama António, mas também a situá-lo em um quadro clínico pelo qual o próprio António Lobo 

Antunes passou no mesmo período em que ocorre, em primeiro plano, a ação romanesca: quinze 

dias entre março e abril de 2007. 

 Se, por um lado, o romance não é polifônico, por outro, ele trará outros elementos que 

o aproximam bastante das estratégias de escrita antuniana. Um deles é uma tendência, 

verificável com ainda maior intensidade nas obras mais recentes do autor, de registrar o discurso 

de indivíduos sob efeito de alguma condição ou circunstância que lhes altere a ingerência sobre 

o discurso, tornando as suas falas cada vez mais delirantes. Ontem não te vi em Babilónia, de 

2006, mostra quatro personagens ao longo de uma única madrugada, e a insônia que os acomete 

faz com que, com o avançar das horas no relógio, os seres entrem em um estado de vigília que 

interfere diretamente nas suas consciências e nas suas dicções. Que cavalos são aqueles que 

fazem sombra no mar? apresenta capítulos narrados pela mãe convalescente, à beira da morte, 

enquanto, nas passagens finais de Comissão das lágrimas, vemos Cristina falar sob o efeito das 
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sessões de tortura: “e eu amordaçada naquilo, com a noite o frio, candeeiros irregulares, um 

ventinho que descobria os intervalos da roupa consoante descobria as frinchas da casa, quando 

ia à Comissão das Lágrimas pensava vingar a mãe na cozinha do chefe de posto” (p. 263). Em 

Sôbolos rios que vão, o narrador fala sob o efeito de variadas medicações, a se recuperar do 

processo operatório, o que faz com que as recordações assomem sem prévio aviso, em um 

procedimento discursivo que se aproxima da total virtuose e que é vislumbrado em variados 

momentos da narrativa: 

 

– Está com melhor aspecto hoje 

como se atreviam a afirmar que melhor aspecto se ignoravam quem ele 

era, o pingo no sapato 

– Senhor Antunes 

enganado no nome, acabou-se o Antunes, qual o meu apelido, por que 

razão aqui estou, não se sentia doente, apenas lhe custava que 

apagassem as luzes, memórias não suas a desviarem-lhe o passado e 

nem comboios nem bispo, ataram-no à cama com pedaços de lençol 

– Anda a perder o norte 

e do norte perdido chegavam-lhe revoadas de imagens, um rapaz numa 

espreguiçadeira a tossir para um frasco, um sujeito de saco ao ombro a 

desembarcar de um paquete e a pegar-lhe ao colo 

– Este que é o meu sobrinho Luísa? 

existências alheias a invadirem a sua, episódios com os quais não sabia 

lidar, veio-lhe à lembrança a marquise e perdeu-a, o rapaz da 

espreguiçadeira agradecia a visita 

– Ainda bem que vieste 

ele calado 

– Ainda bem que eu vim? (p. 116 – 117) 

 

 Entretanto, embora não se veja a polifonia à maneira da composição complexa adotada 

em O esplendor de Portugal, Sôbolos rios que vão não se furta à apresentação de elementos 

que se aproximam do componente musical, permitindo, mais uma vez, que a leitura interartes 

seja aqui efetuada. Trata-se de uma obra que também terá uma rígida estrutura organizacional 

a sustentar o discurso do protagonista. Aqui, a divisão capitular também será indicada por meio 

de datas, assim como foi no volume de 1997, com a diferença de que este livro mais recente se 

apoia sobre a sugestão de uma estrutura diarística – nenhum dia é pulado nos quinze capítulos 
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que se espalham entre 21 de março e 4 de abril de 2007. A insinuação do diário, porém, 

evidentemente se desfaz diante de uma escrita que “pressupõe a reversibilidade das situações 

narrativas e dos espaços ficcionais” (OLIVEIRA, 2013, p. 146). Por outro lado, temos uma 

sugestão sonora no tratamento da palavra e no espiralado da linguagem que se inclina para uma 

tendência diametralmente oposta à apresentada em muitos outros romances: em vez do exagero, 

busca-se a retenção, o sucinto, em uma espécie de perseguição ao silêncio. “É outro passeio a 

prosseguir com a obra de Antunes, um roteiro do silêncio, que as suas tão faladas (pelo escritor 

também) vozes da escrita prosseguem, em dialéctica da voz calada (a fala tácita, ou taciturna) 

quanto da solidão”, aponta Maria Alzira Seixo (2010, p. 201). Nessa busca pelo silêncio, a 

palavra “emerge em toda a sua riqueza e nudez” (Idem, p. 201), em um “despojamento estético 

(...) que pode decepcionar o leitor (um certo tipo de leitor, pelo menos) já habituado às 

entrópicas apresentações fragmentárias, à intensa polifonia, aos delírios formais e aos 

consequentes jogos semânticos da larga maioria dos livros do autor” (ARNAUT, 2011, p. 386).  

Temos, portanto, um paradigma novo por sobre o qual basear a nossa análise do 

romance. Para falarmos da manifestação do discurso engenhoso em Sôbolos rios que vão, 

pensando em seu componente musical, abordaremos dois diferentes tópicos. Primeiro, 

falaremos da estrutura global do romance e de como ela atua a serviço do modo de narrar que 

se estabelece. Depois, discutiremos o papel do silêncio enquanto elemento integrante da 

narrativa e indissociável do universo sonoro: afinal, sabemos que “Na memória, como na 

música, vigora sempre o intercâmbio dialógico do desvelamento e do velamento, do som e do 

silêncio” (JARDIM, 2005, p. 14). Vejamos como o romance é constituído, portanto. 

 

3.2.3.1 Um pretenso diário 
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 Já sabemos que, dentro da concepção da música barroca, era necessário que houvesse 

uma geometrização da composição a fim de possibilitar a expressão intensa e por vezes 

improvisatória do executante, viabilizada em uma estrutura por sobre a qual “as dissonâncias 

podiam ser mais livremente utilizadas para adequar a música à expressão dos sentimentos do 

texto” (GROUT e PALISCA, 1994, p. 311). Essa esquematização, em Sôbolos rios que vão, 

dá-se por meio de uma divisão capitular que evoca a proposta de um diário. A linha temporal 

sugerida pelos títulos de cada capítulo é, portanto, o fio condutor da narrativa no romance, 

atuando, à semelhança do baixo-contínuo, como uma expressão ininterrupta “que percorre toda 

a obra concertante do período barroco (...) e serve como base para as harmonias” (Dicionário 

Grove de música, 1994, p. 66). Entretanto, como já poderia ser imaginado pelo leitor 

familiarizado com a escrita de Lobo Antunes, o pressuposto diarístico não faz com que a 

narrativa se atenha aos acontecimentos ocorridos naquele dia demarcado pela titulação do 

capítulo: trata-se de um diário “de cuja escrita não se isenta a reconhecida veia subversiva do 

autor”, em que o “desvio em relação à norma traduz-se numa estratégia de delegação da 

memória” (ARNAUT, 2011, p. 386). Isso já fica evidente logo à primeira página do romance, 

iniciada sob a data de 21 de março de 2007, na qual o cenário pertencente ao tempo atual – a 

cama de hospital – é logo sobreposto pela imagem de um enterro recordado, e elementos do 

passado encontrarão a sua analogia com os componentes da realidade presente: o ouriço do 

castanheiro equivale ao tumor diagnosticado, o anúncio do diagnóstico aciona o tocar dos sinos 

na recordação (em uma antecipação soturna da morte temida), e as figuras dos avós, há muito 

falecidos, aparecerem para fazer companhia ao adoentado: 

 

Da janela do hospital em Lisboa não eram as pessoas que entravam nem 

os automóveis entre as árvores nem uma ambulância que via, era o 

comboio a seguir aos pinheiros, casas, mais pinheiros e a serra ao fundo 

com o nevoeiro afastando-a dele, era o pássaro do seu medo sem galho 

onde poisar a tremer os lábios das asas, o ouriço de um castanheiro 

dantes à entrada do quintal e hoje no interior de si a que o médico 
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chamava cancro aumentando em silêncio, assim que o médico lhe 

chamou cancro os sinos da igreja começaram o dobre e um cortejo 

alongou-se na direcção do cemitério com a urna aberta e uma criança 

dentro, outras crianças vestidas de serafim de guarda ao caixão, gente 

de que notava apenas o ruído das botas e portanto não gente, solas e 

solas, quando a avó no muro com ele desistiu de persignar-se sentiu o 

cheiro das compotas na despensa, vasos em cada degrau da escada e 

como os vasos intactos não aconteceu fosse o que fosse, por um triz, 

estendido na maca à saída do exame, não perguntou ao médico 

– Não aconteceu fosse o que fosse pois não? 

e não aconteceu fosse o que fosse dado que os vasos intactos, a avó que 

morreu há tantos anos ali viva com ele, o avô defunto há mais tempo a 

ler o jornal com o seu aparelho de surdo, o silêncio do avô alarmou-o 

fazendo com que o ouriço se dilatasse nas tripas arranhando, doendo, 

coloco-o numa placa de granito, bato com o martelo e a doença 

esmagada, alguém que não distinguia empurrava-lhe a maca corredor 

adiante, notava a chuva, caras, letreiros, a governanta do senhor vigário 

no alpendre enquanto pensava 

– É o meu esquife que empurram (p. 9) 

 

 À medida que as páginas do romance vão se desenrolando, vemos que a noção de diário 

torna-se mais e mais frágil, uma vez que, sendo a rotina do hospital sempre similar, não há uma 

maneira nítida de distinguir a sucessão dos dias. A própria personagem o percebe a certa altura, 

ao afirmar: “e qual o motivo de os dias serem feitos de episódios assim, os relógios marcam as 

horas uma a uma mas os dias sucedem-se aos pulos, vão de sábado a quinta e de segunda a 

sexta semeados de intervalos que a lembrança perdeu” (p. 130). Outra característica evidenciada 

já pelo primeiro fragmento da obra é a constante remissão ao tema da morte, antecipada, na 

mente da personagem, pelos elementos que cercam a realidade da doença: o diagnóstico 

equivale ao dobre dos sinos, e a maca ganha os contornos do esquife, o que equivale a dizer que 

o convalescente já era, em sua própria concepção, um homem condenado à morte, uma vez que 

não podia esmagar o cancro da mesma maneira que, quando criança, despedaçava o ouriço do 

castanheiro. A realidade da doença, da dor e da finitude é reafirmada em inúmeras passagens 

ao longo do romance: “ninguém chorava por ele, a única verdade era o ouriço a dilatar-se e ele 

a calcular as zonas que ia ocupando uma a uma” (p. 43); “o médico passou radiografias contra 

a janela onde a chuva da véspera envelhecia / – Ainda temos algumas cartas para jogar sossegue 
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/ e ele a escutá-lo numa névoa morna com mais surpresa e mais terror ainda” (p. 73 – 74); “o 

doutor mais para si que para os outros / – Estas coisas às vezes / a diminuir o oxigénio porque 

um ponteiro vermelho do trinta para o vinte, a dor fez menção de pegar-lhe e deteve-se 

deliberando faço-lhe mal, não lhe faço” (p. 96); “e o problema é que foi sempre tarde, nunca se 

chega na altura em que se devia chegar / – Se tivesse aparecido na consulta há seis meses” (p. 

130); “– Ora cá estamos nós senhor Antunes / e ora cá estamos nós ou seja ora cá estou eu ou 

seja ora cá está o senhor Antunes a quem jogarão um lençol em cima” (p. 168). O jogo 

estabelecido entre infância e velhice, constante ao longo de toda a obra, também é reforçado 

em passagens nas quais o homem se funde com a criança, sendo o hospitalizado um reflexo do 

menino de outrora: “jogava-se uma pedra e ninguém, não se jogava pedra alguma e lá estava 

ele / – Antoninho / o Antoninho no hospital com o fígado e os seus discursos pomposos que 

começavam a perder palavras / – Os órgãos vão faltando um a um” (p. 146).  

A diluição das fronteiras entre passado e presente, portanto, é ainda mais incisiva em 

Sôbolos rios que vão, evidenciada por passagens que relativizam a importância do tempo 

passado em um quarto de hospital, onde a rotina é sistematicamente à mesma, em um compasso 

de espera da cura ou da morte. Para o senhor Antunes, “não lhe importava saber / – Quantos 

são hoje? / dado que todos os dias um só e nenhum dia portanto” (p. 73). Em outro momento, 

o protagonista, em mais uma de suas manifestações conscientes acerca do possível fim, 

posiciona-se diante do seguinte postulado: “a surpresa e o terror estenderam um prolongamento 

na direcção do peito / – Vou morrer / e deixaram-no por não ser o senhor Antunes num hospital 

de Lisboa e por não ser o senhor Antunes continuava eterno, dúzias de semanas à sua frente 

meses, anos” (p. 119). Essa relativização do tempo coaduna-se com “o poder da literatura em 

dar a vida, ou em mantê-la, na preservação do tempo que se faz através da recordação e da sua 

escrita” (SEIXO, 2010, p. 227), fazendo com que se possa vislumbrar, no plano da narrativa, 

as “relações com o tempo do flagrante contemporâneo, ou de questões do passado que se ligam 
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ao momento actual” (Idem, p. 227). Nesse mérito, a partição diarística do romance se torna 

ainda mais questionável e desafiada, posto que o dia corrente nada mais é do que uma 

formalidade diante das múltiplas situações evocadas pela memória: “confundem-se e fundem-

se tempos e espaços, cheiros e cores, verdades e invenções, mortes e vidas e respirações (das 

coisas e das pessoas), ele e o(s) outro(s) narrador(es) que o substitu[i](em) na sua capacidade 

de recordar” (ARNAUT, 2011, p. 389). Nessa opção, o início de alguns capítulos parece 

elaborado de maneira ainda mais cuidadosa, a desafiar a data que se lhes sobrepõe, explicitando 

o quanto a repartição em dias não era significativa ou mesmo distinguível para o paciente. É o 

que se vê, por exemplo, nos dois exemplos abaixo, que constituem o início do terceiro e do 

sétimo capítulo, respectivamente: 

 

23 de março de 2007 

 

Formas, formas. Formas que iam, vinham e tornavam a ir, se 

sobrepunham e afastavam, rodavam lentamente ou elevavam-se e 

caíam depressa, pareciam definir-se e em lugar de se definirem 

dissolviam-se, a ilusão que vozes e não vozes, presenças e não 

presenças, a da mãe por exemplo que até durante o sono escutava o rabo 

do gato 

– Ouves o rabo do gato mexer-se? 

e ele entre taças de porcelana, que taças, chávenas a vibrarem, o rabo 

do gato mexeu-se com estrondo e parou, a mãe 

– Não oiço nada agora 

tentava dar nome às formas e não achava os nomes, estava e não estava 

acordado como quando parece compreendermos o sentido do mundo 

que no instante de o compreendermos se esfuma, o gato em que nasciam 

olhos depois de bocejar, formas, não sentia nada, não pensava em nada, 

assistia, formas de palavras também, formas de ruídos, uma ampola a 

acender-se e a apagar-se em mais formas de ampolas, de sabores, de 

cheiros, não tinha corpo, era uma forma entre as restantes formas, um 

cubo, uma pirâmide, uma esfera entre cubos, pirâmides e esferas (p. 31) 

 

27 de março de 2007 

 

O quarto não mudou, as luzes permanecem iguais, os enfermeiros 

ocupavam-se dele no ritmo do costume com as palavras do costume e 

no entanto a impressão de se achar no centro do que não sabia o que era 

e de que a sua vida dependia, sem nada que ver com a doença e tão 

apagado pelos anos que não lograva encontrá-lo, a chave capaz de girar 
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na porta que conduzia a ele mesmo e à quietude da paz, a que o avô 

sentiu quando ao estenderem-lhe a colher respondeu 

– Não 

habitando um sítio onde o cortejo de botas o não podia seguir, dúzias 

de vinhas por podar e de jornais na varanda e o avô indiferente, ele tão 

perto do que não sabia o que era e feliz de estar perto, a porta que 

conduzia a si mesmo ao alcance da mão, empurrou-a e encontrou-se 

criança a brincar com os botões e os carrinhos de linhas, cada botão 

uma criatura viva, cada carrinho de linhas uma alma (p. 79) 

 

 Os dois fragmentos revelam, por características distintas, o quanto a escritura da obra 

“tenta buscar seu sentido nos depoimentos, recordações, esquecimentos, sofrimentos das vozes 

que enunciam um discurso doente, que não se remedeia, que não se cura jamais porque não 

pode trazer o conforto do ato de compreender” (BYLAARDT, 2013, p. 51). No primeiro, vemos 

que o protagonista é refém de uma percepção indistinta de formas, as quais fazem com que ele 

não consiga distinguir com clareza o que verossímil ou não no mundo exterior, e também fazem 

com que ele se perceba, ao mesmo tempo, acordado e não acordado – diante desse cenário, 

portanto, a percepção cronológica indicada pelo título do capítulo torna-se inconsistente, posto 

que não pode ser percebida com clareza pelo paciente. No segundo, a frase inicial sugere uma 

presumida constância no aspecto do ambiente hospitalar – “O quarto não mudou, as luzes 

permanecem iguais” –, o que poderia indicar que não há assunto para ser tratado; no entanto, o 

“ritmo do costume” é rompido pelo estratagema da recuperação memorialística, que faz com 

que o protagonista seja capaz de abrir “a porta que conduzia a si mesmo” e enxergar-se criança, 

iniciando, assim, uma jornada guiada pela rememoração. O diário não se mantém preso à 

descrição da rotina da internação, que é sempre a mesma, mas ondula em torno das imagens e 

dos fatos que cercam a vida de Antoninho, a criança que o homem um dia fora, em uma 

proposição a qual “ganha relevância em função da dimensão embaralhada do tempo e por se 

tratar de uma espécie de delírio do protagonista” (OLIVEIRA, 2013, p. 147). A repartição da 

obra em uma sucessão de dias funciona muito mais para o leitor, que entende assim a sucessão 

cronológica a demarcar a passagem de tempo dentro da narrativa, do que para o clinicado, o 
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qual “Via caras e não conhecia ninguém, falavam-lhe e não escutava, ocupavam-se dele e não 

era dele que se ocupavam, o nome que julgava seu de um estranho, o corpo que cuidava 

pertencer-lhe de outro, não estava ali” (p. 57). A fricção entre tempo cronológico e tempo 

memorialístico será explicitamente desafiada, por fim, no décimo primeiro capítulo da obra, 

cujo início parece desafiar a marcação do calendário para apresentar a existência de muitos 

passados, os quais não se sabe quais são verdadeiros e quais são fabricados pela mente do 

convalescente, em imagens mentais que podem ser ora memória, ora imaginação, posto que 

havia o possível efeito da medicação – “os tais passados que lhe entregaram no hospital para o 

distraírem da doença” –; e assim, “em conformidade com a percepção do doente, possivelmente 

alterada pela utilização de medicamentos e também, em certa medida, pelo exercício da 

rememoração, todos os tempos se embaralham e se justapõem na memória do protagonista” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 148). Como o próprio protagonista diz, havia “memórias não suas a 

desviarem-lhe o passado” (p. 116): 

 

31 de março de 2007 

 

Ou outros passados ainda, a sua vida cheia de passados e não sabia qual 

deles o verdadeiro, memórias que se sobrepunham, recordações 

contraditórias, imagens que desconhecia e não sonhava pertencerem-

lhe e nisto, sem aviso, começou a ter dores na espinha e no ombro e ele 

só espinha e ombro, o resto não contava, de ouvidos atentos não aos 

ruídos de fora, à conversa da dor em que uma voz repetia a mesma frase 

sem que lhe descodificasse o sentido, se calhar pertencia a uma das 

visitas ou aos tais passados que lhe entregaram no hospital para o 

distraírem da doença 

– Tome lá 

tantas fantasias na sua cabeça, um senhor a tocar piano, um grito 

durante o sono e ele a pensar 

– É meu? 

o cãozito trémulo sobre as patas traseiras que lhe lambia os dedos 

consoante ele lamberia os dedos que lhe afagassem o rosto, o senhor 

que tocava piano virava a cabeça na sua direcção a concordar, se a 

menos conseguisse uma lágrima no negrume de que era feito (p. 127) 
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 Por mais que questione a própria divisão capitular, o livro, no entanto, não se desfaz 

dela. A sucessão cronológica é a linha contínua a sequencializar as partes de que se compõe o 

romance, unindo-o pela premissa da quinzena passada no ambiente hospitalar. Nesse ínterim, 

vemos, mais uma vez, o quanto a existência de uma determinada estrutura é fundamental para 

que haja uma base mediante a qual “as palavras se prestam a todas as espécies de associação, 

abrem-se por todos os lados à passagem de qualquer discurso” (SARAIVA, 1980, p. 27). Em 

um princípio que se assemelha bastante à ideia de harmonia barroca, a demarcação temporal se 

presta a um contributo que funcionará para a expressão de diversos sentimentos e experiências 

vivenciados pela personagem. Deleuze aponta que “a harmonia é uma escrita vertical, escrita 

que expressa a linha horizontal do mundo”, para completar, logo em seguida: “o mundo é como 

o livro de música que se segue sucessiva ou horizontalmente a cantar, mas a alma canta por si 

mesma, porque toda a tablatura do livro foi aí gravada verticalmente, virtualmente, ‘desde o 

começo da existência da alma’” (1991, p. 219). O que Sôbolos rios que vão propicia é uma 

similar “horizontalidade do humano outrora criança e agora homem” (ARNAUT, 2011, p. 392), 

por meio da qual a alma pode cantar à procura de sua própria identidade. O romance “é também 

o espaço e o tempo da procura de si mesmo, da tentativa de saber quem é: (...) por isso, numa 

estratégia narrativa em que a consciência flui em corrente, se não em torrente, as vozes 

insistentemente interrogam sobre quem se é” (Idem, p. 392 – 393). Nessa construção, “uma vez 

que o expresso é um só e mesmo mundo, trata-se de um acordo / acorde das próprias 

espontaneidades, trata-se de um acordo / acorde entre os acordos / acordes” (DELEUZE, 1991, 

p. 220). A sugestão de um diário serve para guiar o leitor nos meandros do romance, conduzindo 

o percurso de leitura e permitindo que a obra mantenha uma unidade a subsidiar os excursos 

espiralados encadeados pelo processo memorialístico. 

 

3.2.3.2 A procura do silêncio 
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 A escrita de Lobo Antunes é usualmente identificada pelas categorizações que a 

associam ao “gosto em complicar canónicas noções como narrativa, tempo, espaço, 

personagens, etc” (ARNAUT, 2008, p. xxii), manifestado em uma construção na qual “todos 

os elementos parecem móveis, incompletos, desarticulados e, ao mesmo tempo, dependentes 

uns dos outros: uma galáxia de signos, feita de estilhaços que parecem se movimentar sem 

nenhuma ordem lógica” (CALVÃO, 2012, p. 330). Sôbolos rios que vão não escapa a essa 

composição estilhaçada, estabelecendo-se como texto de fruição, em que a compreensão global 

do texto se dá por meio da junção de informações apresentadas sem fidelidade a uma ordem 

espaço-temporal estabelecida. Entretanto, se muitos outros romances do autor foram marcados 

por “efeitos de multiplicidade semântica que prendiam paradoxalmente o atento culto do 

pormenor a uma cadeia inextricada e generalizada de vozes e de acontecimentos” (SEIXO, 

2002, p. 427) visível em uma redação voltada “para o disfemismo e a irrisão, a sátira e o 

sarcasmo lúdico, que no entanto em parte se mantêm (...) como suportes, mais ou menos 

virulentos ou mais ou menos jocosos, da visão do mundo e da sua particular representação na 

escrita” (Idem, p. 224), este livro de 2010 irá em um sentido contrário, não só por, como já aqui 

o dissemos, não apresentar múltiplos narradores, optando, em vez disso, por uma narração 

alternada em primeira e em terceira pessoa, mas também por explicitar uma dicção que foge da 

virtuose e do exagero para culminar no extremo oposto: por uma espécie de enxugamento da 

palavra, o autor persegue incansavelmente o silêncio. Acerca desse tópico, Ana Paula Arnaut 

comenta: 

Sôbolos rios que vão é, com efeito, um romance em que António Lobo 

Antunes continua a reduzir a escrita ao osso, assim prosseguindo a sua 

obsessão de escrever um livro onde o silêncio seja completo porque, 

como disse em várias ocasiões, “quanto mais silêncio houver num livro, 

melhor ele é” (Gomes, 2008 [2004], p. 435; Silva, 2008 [1999], p. 307). 

Para atingir o silêncio de que fala não recorre agora à inscrição da 

incapacidade de falar e de comunicar das personagens (...). Para obter 

o tão desejado livro perfeito e silencioso, ou perfeito, porque silencioso, 
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continua a eliminar a banha – isto é, o excessivo uso de palavrões, 

adjectivos, metáforas, etc. – que caracteriza, por exemplo, os romances 

do ciclo de aprendizagem (Memória de elefante, 1979, Os Cus de 

Judas, 1979, e Conhecimento do inferno, 1980). Elimina também, ou 

melhor, reduz, uma assinalável dimensão poética e onírica que 

caracteriza obras como A Ordem Natural das Coisas (1992) ou Não 

Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura (2000). Mas, acima de tudo, 

o silêncio é aqui conseguido porque o romance é, afinal, agora 

assumidamente, um diário, registo confessional, íntimo e intimista por 

excelência, mesmo que, como sempre acontece no público território da 

escrita ficcional, ele se destine a ser lido por terceiros. Um diário, 

contudo, de cuja escrita se não isenta a reconhecida veia subversiva do 

autor. No âmbito do que por enquanto nos interessa, o desvio em 

relação à norma traduz‑se numa estratégia de delegação da memória. 

(2011, p. 386) 

 

 Não nos escapa a observação feita pela estudiosa ao apontar o quanto a escolha por uma 

estrutura diarística foi fundamental para dar o aporte necessário a uma escrita que se pretendia 

mais sintética, estando ligada ao fator confessional e íntimo de tal gênero. Mais uma vez, vemos 

a importância da organização global do texto para permitir que o mesmo seja potencializado de 

acordo com a intenção artística. O abandono de certa proposição dialogística concorre para essa 

busca do silêncio. No mais, descrições são feitas de maneira mais direta, e o texto ondula de 

um fato a outro, concentrando variadas informações em trechos cada vez mais curtos. Pode-se 

acrescentar ainda que, como uma espécie de efeito dessa procura pelo silêncio, as passagens do 

passado ao presente e vice-versa estão cada vez mais aceleradas, permitindo a construção de 

inúmeros paralelos entre indivíduos e acontecimentos de uma e de outra época. O ouriço, como 

já citado, surge na maturidade do protagonista como o cancro a crescer dentro de si, e as bolas 

de tênis da infância, por exemplo, metamorfoseiam-se nos comprimidos ingeridos: “será meu 

neto o do hospital com uma bola de ténis que o enfermeiro lhe entrega, não um comprimido” 

(p. 15). De igual modo, o dono do Hotel dos Ingleses assume o papel de médico, em uma 

fundição verossímil apenas no bojo de uma narrativa que embaralha os planos temporais – “o 

dono do hotel entregou o ouriço às empregadas que o recolheram num pano / – Há mais ouriços 

aqui / e a surpresa e o terror não no meu neto, em mim” (p. 25); “o dono do hotel dos ingleses 
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a apontar o fígado do meu neto / – Outro ouriço / vindo das trevas que se reproduzem no núcleo 

da luz” (p. 25).  

Uma das referências do passado, a qual é recuperada no romance de maneira reincidente, 

é um elemento sonoro: trata-se do som da harpa que Dona Irene tocava. Em variados momentos, 

a harpa surgirá associada a objetos e situações próprios do ambiente hospitalar, como se o efeito 

da música ouvida muitos anos antes fosse transmutado para a condição clínica atual, e como se 

o ato de executar uma canção no instrumento, ou de afiná-lo, reverberasse no corpo do paciente, 

este uma espécie de instrumento vivo. Desta feita, temos diferentes alusões nesse sentido, tais 

como: “não foi um enfermeiro quem lhe tirou o sangue, foi a dona Irene que tocava harpa ao 

serão e lhe chamava Antoninho” (p. 12); “apesar do engano dos médicos um aperto, um enjoo, 

uma quase dor que abranda permanecendo ali, a harpa da dona Irene um arrepio a ganhar 

espessura transformando-se num jorro de gotas que desciam sobre ele e ele vivo sob as gotas, 

alegre, pode-se ter um cancro e estar alegre” (p. 14 – 15); “olha um harpejo da dona Irene, olha 

o pingo no sapato / – Estou melhor / e como estou melhor aproveite” (p. 96); “e uma vibração 

no poço, um arrepio de cortinas, o que podia ser uma maca a deslizar perto dele e mais ninguém 

senão o afinador emendando uma última cavilha no seu peito, a ensaiar um harpejo e a anunciar 

à dona Irene / – Está pronto” (p. 150). Essa elaboração se estende até o ponto em que a 

superposição entre passado e presente é quase que definitiva: as cordas tocadas da harpa são as 

terminações nervosas do protagonista a serem feridas, e as figuras da empregada do hotel na 

infância e da enfermeira do hospital na maturidade se mesclam: a empregada, e aquela aplica-

lhe o soro, como se uma profissional da saúde o fosse, enquanto outra depena o frango, e as 

penas arrancadas se veem no quarto como plumas, associando-se também à doença 

diagnosticada: 

 

formas e formas, a ilusão que vozes e não vozes, presenças e não 

presenças, tentava dar nome às formas e não achava o nome, a criatura 
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da cama vizinha deixou de gemer porque os homens da serra a 

estrangularam e urzes somente, a mulher do veterinário fechou o livro 

e sorriu e lembrou-se da mãe ao referir-se-lhe 

– Aquela 

abanando a cabeça, o que sucedeu com a mulher do veterinário diga-

me, o marido instalava-se na varanda com o avô ao domingo enquanto 

o fumo da serra esbatia as aldeias, a mulher não nas tílias a sorrir aos 

girassóis do quintal, ignorava o motivo de o sorriso lhe trazer a doença 

de volta sem que a harpa da dona Irene o protegesse, cada corda um 

nervo seu que ela feria aleijando-o, uma empregada do hotel corrigiu-

lhe os pingos do soro e as narinas observadas do travesseiro 

gigantescas, outra empregada depenava frangos nas traseiras e as 

plumas espiralavam-se à volta de modo que plumas também no hospital 

sem tombarem, em outubro regressava da igreja perseguido pelas folhas 

e cada folha cancro, cada pluma cancro, cada goto de soro cancro, a 

morte a cercá-lo sob um céu de catástrofe (p. 37) 

 

 Ao falarmos do tema da concisão e da procura do silêncio, uma questão se poderia 

interpor: existiria a tendência à concisão dentro do espectro da arte barroca, tão frequentemente 

associada ao exagero? É preciso desmentir esse senso comum, ao lembrarmo-nos de que “Não 

é a exuberância na arte barroca o que, como marca necessária e comum a todas as manifestações 

culturais da época, o caracteriza” (MARAVALL, 1997, p. 331). A extremosidade, à qual já 

aludimos no capítulo anterior, e não necessariamente o excesso, é em verdade o grande mote 

de uma manifestação artística que versava por “uma alteração da simetria em favor da 

deformação” (SANT’ANNA, 2000, p. 26). E a ideia da concisão também se estende aos autores 

que se notabilizaram por serem representantes do discurso engenhoso. Gracián, autor para o 

qual, segundo Antonio José Saraiva, “a Agudeza não é um detalhe, uma coisa a mais, mas a 

própria alma de todo o discurso” (1980, p. 137), notabilizou-se por certo “modo de escrever por 

abreviatura (...): referimo-nos a sua maneira de tornar um dito conhecido, uma frase lida em 

alguma parte, uma ideia, às vezes tão-somente uma metáfora (...), e condensar seus termos a 

ponto de reduzir a expressão ao grau máximo de laconismo” (MARAVALL, 1997, p. 332). 

Como um reflexo dessa espécie de predileção literária barroca, tem-se que “Aforismos, avisos, 

máximas, fórmulas condensadas, breves, rápidas, são um gênero literário bem ao gosto da 
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época” (Idem, p. 332). Os sermões do Padre António Vieira também apresentam, muitas vezes, 

essa inclinação à síntese – o pregador soube, em uma maestria “que remarcará por igual todo o 

seu sermonário, desmatar o estilo dos excessos decorativos, aclará-lo da tonalidade ofuscante 

da linguagem culta e rebuscada, mas sem com isso violentar a estrutura do sermão, a sua 

natureza de artifício construído segundo o jogo retórico” (ÁVILA, 2012, p. 102). Note-se que 

o mesmo autor que se prodigalizou pelos textos de pendor polifônico também é aquele que 

igualmente manifestou um cuidado com relação ao excesso desmedido, inclinando-se, por 

vezes, no sentido oposto; e que, em ambas as tendências, a estrutura da obra faz-se necessária 

e é respeitada. Enquanto herdeiro do discurso engenhoso, portanto, Lobo Antunes manifesta 

em suas obras ora o exagero, ora a retenção. O autor que escreve sob essa égide “pode deixar-

se levar pela exuberância ou pode ater-se a uma severa simplicidade. Tanto uma coisa quanto 

a outra podem servir a seus objetivos” (MARAVALL, 1997, p. 333) – e, no caso de Sôbolos 

rios que vão, o objetivo pretendido é “um carácter mais íntimo e intimista (...), mais afim de 

travessias introspectivas conducentes à tentativa de dilucidação dos mais recônditos lugares 

constitutivos do ser” (ARNAUT, 2011, p. 393). 
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4. Alguns aspectos da pictórica barroca 

 

 Os romances de António Lobo Antunes são pródigos por guardarem referências a 

variados artistas. Isso se manifesta, inclusive, na escolha dos títulos de suas obras, que são 

muitas vezes extraídos de referências a artistas e escritores ou de versos de poetas que o autor 

já manifestou invejar1. Variados são os exemplos possíveis, bem como variadas são as 

referências às quais o romancista alude, mostrando, por esse intermédio, um conhecimento 

cultural amplo. Tratado das paixões da alma, de 1990, alude ao último texto filosófico de René 

Descartes, de 1649, o qual é, curiosamente, o único trabalho do filósofo que aborda temas 

práticos relacionados à vida moral, a partir da teorização das “paixões” que assolam o ser 

humano – e a referência a tal trabalho constitui um diálogo interessante com o primeiro plano 

                                                           
1 Ao longo das entrevistas reunidas em Entrevistas com António Lobo Antunes 1979 – 2007: confissões do 
trapeiro, encontramos diversos momentos nos quais Lobo Antunes justifica o seu método de escrita a partir de 
suas tentativas iniciais (e fracassadas) de ser um autor de poesia. A Ana Maria Gastão, ele diz: “Sou um poeta 
falhado, e quando percebi que o era caiu-me o mundo em cima” (p. 490). 
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da história contada: um processo judicial no qual um Juiz de Instrução e um Homem (a partir 

de certo momento referenciado por Antunes), outrora amigos de infância, estão em conflito. O 

manual dos inquisidores, de 1996, tem seu título tomado emprestado da obra do século XIV 

Directorium inquisitorum, do inquisidor catalão Nicholas Aymerich, na qual eram descritos 

métodos para identificar a manifestação da bruxaria e arrancar uma confissão dos possíveis 

culpados. Que farei quando tudo arde?, de 2001, é um título extraído do último verso de um 

soneto do poeta português Sá de Miranda. Não é meia noite quem quer, de 2012, também é um 

verso, desta vez do poeta francês do século XX René Char. O meu nome é legião, de 2007, 

alude à passagem bíblica na qual Jesus exorciza um homem geraseno, possuído por espíritos 

malignos – o trecho, extraído do evangelho de São Lucas, funciona como epígrafe para o 

romance. Quando Jesus o questiona, perguntando “Qual é o teu nome?”, o homem responde: 

"Legião é o meu nome, porque somos muitos". 

 Em termos de conteúdo, também vemos variadas referências, nos textos de Lobo 

Antunes, a artistas e obras diversos, algumas das quais já expomos nos capítulos predecessores. 

Dentre as manifestações artísticas convocadas pelo autor para a integração de suas obras, temos 

como uma das mais recorrentes a pintura, a qual constitui “um correlato da ficção na medida 

em que constitui ambientes (...), participa da caracterização das relações (...) e enriquece os 

processos descritivos” (SEIXO, 2010, p. 291). De fato, para além da simples alusão a um 

determinado pintor, temos uma série de construções nas quais é constituída uma imagística 

decorrente da pintura. Essa proximidade entre a escrita de Lobo Antunes e a pintura  é 

evidenciada na primeira página do primeiro livro do autor, Memória de elefante, em um 

fragmento no qual o florentino Cenni di Petro Cimabue e o belga Paul Delvaux são 

referenciados, manifestando o protagonista um desejo de mergulhar nos quadros produzidos 

por esses dois artistas. Essa dupla referência não é feita em vão: enquanto a menção a Cimabue 

surge a partir da motivo do “anjo medieval” citado pelo médico e “tem a ver com a dinâmica 
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composicional, (...) apoiada em motivos característicos (o do pássaro, o do voo, o da máscara, 

o do anjo, o da dissolução nas coisas, o da penetração das mulheres)” (Idem, p. 287), a menção 

a Delvaux é feita a partir da descrição de mulheres estáticas, “em atitude de silêncio e espera” 

(Idem, p. 287). A indicação remete, na verdade, a uma cena pelo belga retratada em seu quadro 

The village of mermaids: trata-se, portanto, de um processo ecfrásico estabelecido. 

 

O olhar intensamente azul do porteiro-cobrador, que assistia sem 

entender a uma maré-baixa de revolta que o transcendia, embrulhava-o 

num halo de anjo medieval apaziguante: um dos projectos secretos do 

médico consistia em saltar a pés juntos para dentro dos quadros de 

Cimabue e dissolver-se nos ocres desbotados de uma época ainda não 

inquinada pelas mesas de fórmica e pelas pagelas da Sãozinha: lançar 

mergulhos rasantes de perdiz, mascarado de serafim nédio, pelos 

joelhos de virgens estranhamente idênticas às mulheres de Delvaux, 

manequins de espanto nu em gares que ninguém habita. (p. 9 – 10) 

 

 Logo adiante, Delvaux é novamente convocado no plano da narrativa: “De azimute 

voltado para o livro do ponto e um seio de Delvaux a esfumar-se no canto da ideia, o psiquiatra 

apercebeu-se de súbito da admiração que as proezas bélicas do progenitor haviam disseminado” 

(p. 10). Em outro momento, em uma referenciação múltipla, descobrimos que o protagonista 

“Ligou o motor para se evadir da sua ilha de pétalas meladas, da qual pulou como um golfinho 

de um lago num soluço de bielas, e desceu para o Martim Moniz espalhando caules, idêntico à 

Vénus de Botticelli redesenhada por Cesário Verde” (p. 84). Mais adiante, lemos: “há tardes 

assim, perfeitas de cor e luz como um quadro de Matisse” (p. 103). Ao ocupar um bar durante 

um intervalo de duas horas entre compromissos profissionais, o médico reflete que o amor “é 

limpo, claro, directo, sem precisão de bonitezas, enxuto como um Giacometti numa sala vazia 

e tão simplesmente eloquente como ele” (p. 105), e questiona a sua própria tendência a ser 

“arquitecto da própria piroseira mau grado o aviso piloto de Van Gogh: tentei exprimir com o 

vermelho e o verde as terríveis paixões humanas” (p. 106). Na noite de Lisboa, ele vislumbra 

“telhados onde florescem plantações de antenas de televisão idênticas a arbustos de Miró” (p. 
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124), e observa que “uma rapariga nova beijava na boca um cavalheiro calvo: os rins dela 

possuíam a harmonia sensual de certos desenhos rápidos de Stuart” (p. 124). Estas citações, 

todas extraídas de Memória de elefante, representam apenas alguns momentos da obra nos quais 

pintores são convocados, em metonímicas analogias, nas quais o estilo de suas obras é 

transposto para as cenas e situações vividas, vislumbradas ou rememoradas. Os romances 

posteriores do autor, notadamente os três primeiros, posto que os seguintes “vão praticar uma 

selecção nos processos, tornados mais harmónicos com a vertebração ficcional” (SEIXO, 2010, 

p. 292), igualmente apresentarão remissões a pintores de épocas e estilos variados, todas 

servindo a um propósito enunciativo dentro de cada fragmento. Em Os cus de Judas, o 

protagonista diz: “desejei evaporar-me nas muralhas da cidade à maneira dos violinistas de 

Chagall no azul espesso da tela, batendo as desajeitadas asas de cotão das minhas mangas 

militares, até pousar em Paris para uma revolução de exílio feita de quadros abstractos e de 

poemas concretos” (p. 16 – 17), e imagina que a mulher com quem dialoga no bar “Deve ter 

uma gravura de Vieira da Silva na parede do quarto e o retrato do cineasta sem talento, com 

quem mantém uma relação desiludida, à cabeceira” (p. 55). Em Conhecimento do inferno, “no 

rosto moreno dos homens morava algo de cal e do gesso dos muros, algo das nuvens de Van 

Gogh sobre os corvos e o trigo” (p. 23), e havia “Monsieur Anatole a quem ele atribuía, sem 

saber porquê, a cabeleira branca e a íris cor-de-chumbo de Marc Chagall, aguarelando relógios 

com asas, violinistas cegos e amantes abraçados” (p. 12 – 13). 

 Entretanto, o que se intenciona destacar aqui não é apenas o quanto referências ao 

universo pictórico são feitas nos livros de Lobo Antunes, mas o quanto o seu modo de escrever 

se vai apropriando de uma certa similaridade com relação a técnicas e estratégias da pintura, o 

que, mais uma vez, o aproxima da sugestão do discurso engenhoso, no qual “as imagens 

desempenham obrigatoriamente um papel muito importante (...) no encadeamento do discurso” 

(SARAIVA, 1980, p. 31 – 32). Da mesma maneira, nas páginas do romancista português, vê-
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se “um discurso predominantemente descritivo, no qual a linguagem verbal constrói minuciosas 

e inquestionáveis imagens visuais” (CALVÃO, 2013, p. 73). Por vezes, essa relação se constrói 

de forma explícita, com o aparecimento de elementos visuais, notadamente a fotografia, para 

conduzir o texto, de forma que “A imagem dá origem a uma história, que, por sua vez, dá 

origem a uma imagem” (MANGUEL, 2011, p. 24). Eu hei-de amar uma pedra, obra de 2004, 

traz na sua primeira parte, a qual se divide em dez capítulos, o título “As fotografias” – e cada 

capítulo partirá de uma fotografia registrada em um álbum familiar para que, a partir da visão 

delas, um homem – cujo nome desconhecemos – rememore episódios de sua vida e nos narre a 

história de seu amor da juventude, revivido muitos anos depois, em um caso extraconjugal. Se, 

em alguns momentos, faz-se uma descrição metódica do registro fotográfico – “Tenho dois 

anos e estou ao colo da minha mãe: é um retrato de estúdio assinado Photo Royal Lda a letras 

em relevo, caprichadas, a cadeira (...) majestosa, de veludilho gasto e cunha de cartão na perna 

direita, tão alta que os sapatos da minha mãe não alcançavam o soalho” (p. 11); “Nesta 

fotografia demasiado pequena, demasiado turva, feita durante a guerra em Bissau e que 

envelheceu mais que as outras / (deve ter permanecido meses a oxidar-se na máquina) / sou o 

oitavo a contar da esquerda diante do muro do quartel” (p. 51) –, em outros, a inserção da 

imagem (ou a sua ausência) revela componentes externos à vontade do narrador, o que nos 

permite vislumbrar ainda mais fatores inerentes à sua trajetória de vida. Se, por um lado, foi 

necessário inserir “a fotografia de nós dois a cortarmos o bolo de casamento com a minha mão 

sobre a sua na faca porque a minha mulher gosta, enternece-se, olha para além do retrato / ou 

levanta a cabeça e olha para além de mim, a sorrir acariciando a película com a ponta do dedo” 

(p. 73); por outro, foi necessário retirar o retrato da antiga namorada, a fim de não despertar o 

ciúme da atual esposa: “mas não foi o retrato da minha mãe que tirei com o canivete do álbum 

nem as palmeiras da Guiné nem agosto com as minhas filhas na praia em Tavira (...) nem o 

retrato da minha mulher na época em que nos conhecemos” (p. 58), e sim “a imagem de uma 
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menina em roupa de comunhão solene, o crucifixo, as mãos postas, sem cenário por trás” (p. 

63). Entretanto, ainda que, nesse romance, apareça um elemento imagético concreto como fio 

condutor da narrativa, há muitos outros momentos, na obra do autor, em que referências 

pictóricas variadas, aliadas ao próprio ritmo de condução da narrativa, contribuirão para “uma 

elasticidade do discurso ficcional que se figura na plasticidade da sua criação perceptiva 

concomitante ao mundo efectivo e às irrupções da memória” – nesse ínterim, “plasticizar o 

tempo, ou, ao invés, criar um andamento para qualquer atitude fixada num flagrante mas em 

representação imagística, eis o desafio estético que esta construção de texto nos propõe” 

(SEIXO, 2010, p. 266). A presença do pictórico em Lobo Antunes, portanto, é inerente à própria 

composição fragmentária do texto, compondo um cenário a partir de descrições fracionadas e 

conciliando discursos em uma perspectivação múltipla, de modo a permitir uma observação 

variada acerca de um certo tópico. Esse seu modo de escrita, aliás, aproxima-se bastante da 

perspectivação barroca, posto que esta primava pelo jogo com o olhar, levado ao limite dentro 

daquilo que se convencionou chamar de loucura da visão. Nas palavras de Karl Erik 

Schøllhammer, 

 

O barroco representou uma ruptura violenta com o perspectivismo 

principalmente pela força sensual e quase erótica da imagem. Neste 

caso, a representação explora os perigos sensíveis para a visão: o 

movediço, o extático e o desorientador. No barroco, encontramos todo 

o jogo audacioso com os mecanismos da ilusão ótica; através do 

engano/desengano o barroco intensifica o caráter sensual da oscilação 

entre superfície e profundidade, forma e caos, aparição e desaparição, 

transparência e obscuridade. O sujeito observador é intencionalmente 

seduzido e desorientado por anamorfoses, nas quais o movimento do 

olhar, conduzido pela representação, indica o limite do perceptível num 

processo vivo que faz alusão ao irrepresentável e ao invisível. Ao 

entender o barroco não como época histórica, mas como componente 

sensual desestabilizador dentro da perspectiva – ou como uma loucura 

da visão, com as palavras Christine Buci-Glucksman (1986) –, 

podemos rastrear o componente barroco na exploração de uma 

dimensão sensual nas representações visuais que chega até os dias de 

hoje (...). Nesta perspectiva, o “barroco” é entendido como aquele poder 

que a imagem exerce sobre o espectador, colocando em jogo, 



247 
 

sensivelmente, tanto a sua interpretação conceitual quanto, em última 

instância, sua subjetividade. (2016, p. 19) 

 Ora, tal poder obtido pela imagem por sobre o espectador afina-se com o impacto que o 

texto de Lobo Antunes, em “deriva plasticizada” (SEIXO, 2010, p. 285), gera sobre seu leitor. 

Esse impulso responde a um anseio, típico das artes barrocas, de mover o público por meio de 

expedientes que “aludiam à desproporção, à extremosidade, que, fora de qualquer lei, de 

qualquer razão ao modo cotidiano, era capaz de despertar o gosto, a admiração e o que o Barroco 

chamou de espanto e assombro diante de uma obra humana” (MARAVALL, 1997, p. 336).  

Esse elemento também encontrará seu correspondente no discurso engenhoso de Vieira e de 

outros autores barrocos, para os quais “a imagem diagramática é um sistema de relações 

inteligíveis, como uma figura geométrica. É uma evidência intelectual, ainda que sensível, e 

serve para explicar, analiticamente, um pensamento novo” (SARAIVA, 1980, p. 42). E, por 

fim, a afirmação de Schøllhammer coaduna-se com o princípio de que, enquanto 

correspondente “sobretudo a uma função operatória, a um traço” (DELEUZE, 1991, p. 13), o 

barroco se manifesta em obras de diferentes períodos, inclusive em épocas anteriores à própria 

cronologia do chamado barroco histórico. Por outro lado, a pintura barroca, bem como a 

literatura e a música do período, responderam todas ao impulso de sua época, em obras nas 

quais “predomina o dramático da expressão, na medida em que, com esta, se revelam casos de 

extrema tensão na experiência humana das coisas e dos outros homens” (MARAVALL, 1997, 

p. 334). Lembramos, aqui, das palavras de Charles Baudelaire, ao registrar que “seria na 

verdade surpreendente que o som não pudesse sugerir a cor, que as cores não pudessem dar a 

ideia de uma melodia, e que o som e a cor fossem impróprios para transmitir ideias, sendo as 

coisas sempre expressas por uma analogia recíproca” (1990, p. 39). Partindo desse princípio, 

ficará evidente que determinadas técnicas que serão ao longo deste capítulo assinaladas 

conversam intimamente com aspectos já levantados nos capítulos anteriores, uma vez que as 
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diferentes manifestações artísticas sob o signo do barroco respondem a um chamado, que é o 

da metáfora epistemológica da elipse. 

 No presente capítulo, portanto, falaremos acerca do discurso engenhoso no que tange à 

sua aproximação com o elemento pictórico. Para isso, aludiremos a pinturas do período barroco, 

mostrando algumas técnicas empregadas, como a anamorfose citada por Schøllhammer, e 

também refletindo acerca de como a mudança da perspectiva, migrando do ponto de vista 

renascentista, simbolizado pelo círculo – ou pelo quadrado – para uma noção elíptica e dual, 

resultou em obras marcadas pelo jogo entre luz e sombra, bem como pela presença de diferentes 

figuras e elementos ao longo da tela, a dispersar o olhar do espectador, não mais preso a um 

centro definido. Também falaremos acerca da importância da imagem dentro da proposição do 

discurso engenhoso, e de como os pintores barrocos se insinuavam em algumas de suas telas, o 

que levava a um deslocamento do próprio espectador – estratégia que encontrará sua 

correspondência nos romances de António Lobo Antunes. Vamos a isso. 

 

4.1 O discurso engenhoso e seu estrato pictórico 

 

 Affonso Ávila nos aponta que “A interpenetração das artes, a fusão de recursos 

anteriormente privativos de cada uma delas, a adoção de expedientes técnicos para torná-las 

mais expressivas ou comunicativas são inovações que (...) não passaram desapercebidas ao 

artista barroco” (2012, p. 28). Não por acaso, a ópera, conforme já apontado no capítulo 

anterior, desponta como manifestação artística dominante: texto, imagem e som se fundiam em 

um produto que arrebatava os sentidos da plateia atenta. O postulado de Ávila, porém, indica 

algo além: recursos antes considerados exclusivos de um determinado segmento artístico foram 

transmutados para outros, com adaptações que permitiram sua ampla exploração. Em comum, 

as produções do período guardaram a ideia de que não era possível “encontrar satisfação na 
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forma limitada, no espetáculo simples que se pode abarcar com o olhar. O olho semicerrado já 

não é receptivo ao encanto da linha bela, desejam-se efeitos mais difusos: a grandeza 

esmagadora, a extensão infinita do espaço, o fascínio inapreensível da luz” (WÖLFFLIN, 2005, 

p. 101). Isso se estenderá a áreas as mais variadas, para além da literatura, da música e da 

pintura, tais como a escultura, a arquitetura e o urbanismo. Todos esses elementos espelharão, 

a seu modo e apresentando características afins, a “consciência dilemática do ser barroco”, a 

qual, no caso específico da literatura, assim se manifestava: 

 

A constante ambivalência semântica da linguagem literária do 

Seiscentos, tão pródiga em paradoxos, antíteses e outras formas 

ambíguas do discurso, desbordando-se entre as plurivalências 

conotativas da palavra, as paronomásias e polissemias, estará 

identificada ainda, ontologicamente, com a consciência dilemática do 

ser barroco. As antinomias já bastante estudadas da essencialidade 

barroca – os pares dialéticos tempo/eternidade, razão/fé, carne/espírito, 

terrenalidade religiosista/idealidade religiosa, realismo dos 

sentidos/pasmo metafísico da alma, subjetivismo/absolutismo etc. – 

tenderão a exprimir-se de modo não linear, a exteriorizar-se em 

enunciados de natureza dialógica. A linguagem literária volta-se, então, 

para as soluções de um impressionismo verbal capaz de abarcar e 

traduzir essa totalidade conflitual, o significado absoluto de um 

universo de conceitos relativos e antagônicos, a matização contraditória 

de uma consciência traumatizada pela historicidade. As principais 

determinantes temáticas que predominam na literatura do período – o 

sentimento do fluir inexorável do tempo, o pessimismo, o desengano, a 

vanidad, a soledad, o ensueño, a teatralidade do mundo etc. – 

descendem do núcleo dilemático da alma barroca e procuram a sua 

expressão ora numa prosa ou num teatro de feitio alegórico, ora numa 

poesia que hesita entre a magia da metáfora e a engenhosidade do 

conceito. Assim, ideologia e fantasia, modo de ser e modo de ver, ato 

preceptor e ato formador resultam noções indissociáveis na 

fenomenologia da criação literária seiscentista, essa estrutura 

combinatória de recargamento semântico e ludicidade linguística. 

(ÁVILA, 2012, p. 92 – 93) 

 

 A predileção por antinomias seria uma das correspondências literárias para a 

ambiguidade resultante da sensação conflituosa transmitida por um mundo no qual “os 

movimentos já não podem inscrever-se no círculo, definido pela rotação dos membros em torno 
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dos seus eixos, que os fazia solidários com a rotação dos planetas na cosmologia de Galileu” 

(SARDUY, 1989, p. 59). As telas barrocas traduzem essa sensação de dualidade tanto pelo 

constante e marcado jogo entre luz e sombra quanto pela presença de diferentes figuras a 

disputarem o lugar da centralidade – o famoso A ronda da noite, de Rembrandt, desafia o 

convencional ao fazer o foco de luz incidir sobre uma figura feminina que captura o 

protagonismo que o capitão Frans Banning Cocq e o tenente Willem van Ruytenburch 

supostamente deveriam ter na tela. E, em linhas gerais, há um impressionismo verbal nos textos 

que remete ao componente visual, posto que em ambos os planos ocorre “a desintegração 

daquela unidade espacial que era a mais fecunda expressão da concepção renascentista da arte” 

(HAUSER, 1998, p. 372). Exemplos como o quadro de Rembrandt evidenciam essa inclinação 

da arte barroca, conforme aponta Arnold Hauser: 

 

Essa decomposição da unidade espacial do quadro expressa-se de modo 

notável no fato de não existir relacionamento capaz de formular lógica 

entre o tamanho e a importância temática das figuras. Motivos que 

parecem ser de significação apenas secundária para o tema real da 

pintura são, com frequência, arbitrariamente proeminentes, ao passo 

que o que é manifestamente o tema principal é desvalorizado e 

suprimido. É como se o artista estivesse tentando dizer: Não está 

decidido, de maneira nenhuma, quem são os principais atores e quem 

são meros figurantes em minha peça! O efeito final é o de figuras reais 

movimentando-se num espaço irreal, arbitrariamente construído, a 

combinação de detalhes reais numa estrutura imaginária, a livre 

manipulação dos coeficientes espaciais puramente de acordo com o 

propósito do momento. (Idem, p. 373) 

 

 Esse modelo de construção muito nos faz recordar dos romances de Lobo Antunes e de 

suas vozes múltiplas vindo à tona. Em variadas obras, nas quais se apresenta o bojo de alguma 

relação, familiar ou não, falas de personagens principais e secundários são, pelo plano da 

narrativa, equiparadas, havendo um momento para que cada personagem venha ocupar o centro 

do palco – pensemos, por exemplo, em O manual dos inquisidores, livro em que se sucedem, 

na estrutura alternada de relatos e comentários, discursos dos indivíduos relacionados ao 
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imediato grupo familiar (o filho João, o pai Francisco, a mãe Isabel, a irmã Paula), de parentes 

mais distantes (o tio Paulo, a esposa de João), de figuras relacionadas à família (a amante do 

pai, o amigo Martins) e de empregados da casa (a governanta, a cozinheira, o porteiro, o 

veterinário, o chofer, a ama da irmã mais nova, a filha do caseiro, a terapeuta ocupacional...). a 

sensação de um espaço irreal também está presente em variados momentos nos quais se vê a 

manifestação “deste poder da imaginação que funda a ficção, deste desdobramento das visões 

do autor na das personagens, enfim, da condição ilusória, porque imaginária, do texto literário” 

(CALVÃO, 2013, p. 69). Por outro lado, é necessário considerar que, “Quando lemos imagens 

– de qualquer tipo, sejam pintadas, esculpidas, fotografadas, edificadas ou encenadas –, 

atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa”, de maneira que “Ampliamos o que é limitado 

por uma moldura para um antes e um depois e, por meio da arte de narrar histórias (sejam de 

amor ou de ódio), conferimos à imagem imutável uma vida infinita e inesgotável” 

(MANGUEL, 2011, p. 27). Assim, a relação íntima entre o imagético e a narrativa acaba por 

se estabelecer, e isso se dava de forma particularmente especial com os pintores barrocos, os 

quais dotavam suas telas de certa expressividade visível em estratégias adotadas e na própria 

representação dos indivíduos, cujos semblantes abandonam a serenidade clássica para 

expressarem impetuosamente sensações de angústia, terror ou êxtase, conforme o propósito da 

cena. Todos esses atributos servem para o objetivo final do impacto sobre o receptor do trabalho 

artístico. “No Renascimento, o mundo se reduz a um olhar, o olho do pintor é que ordena o 

universo, por isso ele geralmente está no centro do quadro; no Barroco, o olhar descentrou-se, 

a perspectiva é giratória e pode causar tonteira na alma”, sinaliza Affonso Romano de 

Sant’Anna (2000, p. 46). A arte barroca é, por essência, munida de efeitos gerados por essa 

nova perspectivação. O alcance que se obtém com os mesmos se faz por meio de um “contrato 

comunicativo preciso que, de cada vez, implica uma relação de verossimilhança entre as 

representações e os objectos de um mundo natural, por sua vez, semiotizado” (CALABRESE, 



252 
 

1993, p. 42 – 43). A pintura do período trabalhará esse aspecto por meio do novo 

direcionamento dado ao olhar, o que se evidencia, de imediato, na perda de um centro único. 

 

4.1.1 O duplo centro 

 

 Enquanto figura geométrica que simboliza a episteme barroca, a elipse, em oposição ao 

círculo renascentista, diferencia-se por possuir não um único centro, mas dois, o que a aproxima 

de uma dupla focalização – e concorre para o seu formato ovalado – e faz com que possamos 

associá-la “a um momento numa dialéctica formal, de componentes dinâmicos múltiplos, 

projectáveis noutras formas, e geradores” (SARDUY, 1989, p. 58). A mudança do círculo para 

a elipse é fundamental para que haja “a passagem do mundo renascentista para o cosmo barroco. 

Um privilegia o centramento; outro, o descentramento” (SANT’ANNA, 2000, p. 18). Essa 

mudança, decisiva para a perspectiva, faz com que se passe a produzir telas que abandonam o 

ponto de fuga quinhentista para abarcarem novas e múltiplas possibilidades do olhar. O 

princípio do ponto de fuga consistia em trazer uma sensação de profundidade ao quadro a partir 

de um ponto fictício, situado na linha do horizonte e sempre posicionado na altura aproximada 

dos olhos do espectador, para o qual convergiriam as linhas paralelas imaginárias da cena, 

tornadas diagonais pela ilusão tridimensional alcançada pelo artista. Embora o conhecimento 

acerca da ilusão ótica proporcionada pelas retas diagonais já fosse antigo, apenas a partir do da 

época renascentista as mesmas foram usadas a serviço da criação de um ponto de fuga, o que 

revolucionou a representação pictórica. Por intermédio desse artifício, “o artista torna explícito 

um mecanismo do olho humano: as linhas que começam acima do nível dos olhos parecem se 

afastar descendentemente e as linhas que se iniciam abaixo do nível dos olhos parecem 

ascender” (Idem, p. 42). 
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O famoso afresco A escola de Atenas, de Rafael, mostra um uso exemplar de tal técnica. 

Os diferentes filósofos e artistas retratados são dispostos na tela de uma maneira proporcional 

e harmoniosa, e o nosso olhar é automaticamente direcionado para o centro da tela, no qual 

Platão e Aristóteles, dois pensadores decisivos para a história e a cultura ocidentais, estão a 

dialogar. A distribuição dos outros integrantes da cena também concorre para enfatizar o lugar 

do mestre e do discípulo simetricamente posicionados ao centro: é como se eles assumissem, 

em termos pictóricos, a posição de herdeiros e coadjuvantes diante dos mestres da Antiguidade 

Clássica. Uma série de proporcionalidades se faz presente: enquanto Platão aponta para o céu, 

em uma remissão ao mundo das ideias, Aristóteles aponta para a terra, em sintonia com a 

percepção pelos sentidos por ele teorizada; além disso, ambos carregam livros e suas faces estão 

voltadas uma para a outra. Na imagem, vê-se os arcos da Academia de Atenas apresentados 

numa sequenciação que transmite a nítida sensação de profundidade, tridimensionando a tela e 

afunilando a visão do espectador para o ponto mais centralizado da obra. Três planos se 

apresentam: o primeiro, mais abaixo, onde se veem as escadarias do salão e o chão marcado 

pela presença dos quadrados se destaca; o segundo, intermediário, no qual se encontram os 

personagens principais da cena; e o terceiro, mais elevado e com bem menos elementos em 

relação aos anteriores. Toda uma geometrização simétrica sustenta a composição do quadro, 

conduzindo para um ponto de fuga definido e produzindo o efeito de ascensão e descenso 

conforme dispostas ora abaixo, ora acima do nível do olhar. Outra famosa tela na qual essa 

noção pode ser bem observada é A última ceia, de Leonardo da Vinci, em que a linha do 

horizonte, mais uma vez, se encontra no nível dos olhos do espectador e os traçados 

arquitetônicos da construção representada na tela são efetuados por intermédio de diagonais 

que se encontram no ponto de fuga posicionado bem no centro da imagem, logo acima da cabeça 

de Cristo. 
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 À mudança de perspectiva trazida pelo Renascimento seguiu-se outra, convocada pelo 

Barroco e igualmente determinante, de acordo com a qual perde-se o centro privilegiado. Essa 

transição, conforme aponta Severo Sarduy, está intrinsecamente condicionada à teoria 

heliocêntrica copérnica, destronando a Terra – e o homem, por extensão – do local de centro do 

universo então conhecido, e à posterior descoberta kepleriana da elipse, a qual resulta por 

“retirar de súbito ao movimento circular o seu privilégio de razão” (1989, p. 57). A alteração 

na concepção cosmológica traz uma consequência cujas implicações se veem nas manifestações 

artísticas do período, dentre elas a pintura. Omar Calabrese aponta que “A nova cosmologia de 

Kepler, por exemplo, não só destruiu a ideia de centralidade das órbitas dos planetas de Galileu, 

como introduziu na cultura o gosto pela forma elíptica, provida de centros reais e virtuais 

múltiplos” (1988, p. 58). Por extensão, “Esse descentramento dilui e multiplica o centro original 

criando uma forte ambivalência entre o visível e o invisível, o explícito e o implícito ou entre a 

clareza e a escuridão” (SCHØLLHAMMER, 2016, p. 53). Assim poderíamos diferenciar, 

quanto à perspectivação, os dois movimentos artísticos: 

 

Essa técnica renascentista [ponto de fuga] revolucionou o modo não 

apenas de pintar, mas de ver o mundo. Correspondia a uma redescoberta 

do espaço e a uma visão praticamente tridimensional dos objetos. A 

profundidade em escala, geometricamente medida, deu profundidade 

ilimitada ao olho humano. Assim como o homem renascentista havia 

desvendado outros espaços pelas descobertas, extravasando-se no 

horizonte dos mares, internando-se nas florestas do Novo Mundo, 

também as linhas reais e imaginárias das telas criavam mais do que um 

perspectivismo –, criavam perspectivas ilimitadas. (...) 

A perspectiva simétrica renascentista, matematicamente correta, 

desvirtua-se no Barroco. As proporções tornam-se mais 

expressionistas, o olho do pintor ou do espectador parece estar às vezes 

em estado alucinatório. Assim como as colunas da Piazza de San Pietro 

parecem dançar quando o observador se movimenta, em muitas obras 

barrocas ocorre um tumulto na superfície lisa, que deixou de ser espelho 

ou lago plácido para ser reflexo de agitação, sinuosidades e dramas que 

expõem o interior dos personagens e não apenas sua tranquila face, 

muitas vezes angelical, como nos quadros de Da Vinci, Bellini, Rafael 

e Botticelli, regulados por invisíveis círculos, quadrados e triângulos 
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que propiciavam a repousante sensação de harmonia. (SANT’ANNA, 

2000, p. 42 – 43) 

 

 É precisamente essa oposição entre o centro único e simétrico e a dupla centralização a 

primeira marca a diferenciar a obra renascentista da obra barroca, e é o que nos permite opor, 

por exemplo, obras como O casamento da virgem, de Rafael, e A troca das princesas, de Peter 

Paul Rubens. Se a tela do pintor italiano apresenta, na disposição de diferentes personagens, 

um centro evidente na figura do sacerdote a unir as mãos de José e Maria na realização do 

casamento, estando as mulheres ao lado da figura feminina e os homens ao lado da masculina, 

o trabalho do pintor flamengo apresenta duas figuras que dividem a posição central: as princesas 

Ana da Áustria e Elisabete da Espanha constituem “Dois centros reais, os da elipse terrestre: 

ocupados pelas figuras das duas princesas que são trocadas. Uma delas luminosa, majestosa, 

resplandecente, solar. A outra, evidentemente, mais pequena, apagada: extinta” (SARDUY, 

1989, p. 65). Outras distinções se estabelecem: o ponto de fuga se faz presente no quadro de 

Rafael, o qual se organiza em dois planos, sendo o primeiro o da ação sugerida pelo título – o 

casamento – e o segundo, mais limpo em termos de apresentação de elementos, o do templo ao 

fundo. A perspectiva é trabalhada justamente para dar a noção de profundidade e distância, e 

isso se materializa tanto no traçado diagonal do solo quanto na proporção entre as figuras no 

primeiro plano e a igreja ao fundo, as quais, exatamente pelo efeito de distanciamento desejado,  

são retratadas com um tamanho similar. Já o quadro de Rubens, embora apresente também mais 

de um plano – aqui, são três –, é povoado de elementos em todos eles, havendo, além do plano 

central no qual estão representadas as princesas e as figuras que as ladeiam, um plano inferior, 

no qual as divindades aquáticas do rio Hendaye são apresentadas, e um plano superior, no qual 

figuras infantis aladas fazem uma ciranda. Ainda se pode salientar o rompimento de uma certa 

sensação de harmonia, tal como Sant’Anna indica: se, em O casamento da virgem, a figura do 

homem ultrajado no canto direito, a quebrar seu bastão, como se infeliz por não ter sido o noivo 



256 
 

escolhido, transparece serenidade, apesar da atitude que deveria denotar ira, em A troca das 

princesas se vê o movimento inverso: o tritão a soprar a concha na parte central inferior da tela, 

por exemplo, tem o movimento retratado com generosa expressividade. 

 Os quadros do barroco passaram a privilegiar um duplo centro como uma representação 

que correspondia exatamente à perda da centralização única outrora cultuada. Esse princípio do 

descentramento estabelece-se na arte como um reflexo da cosmovisão por ele trazida, que é o 

princípio da mutabilidade e da inconstância: “todas as coisas são móveis e passageiras; tudo 

escapa e muda; tudo se move, sobe ou baixa, desloca-se, amontoa-se. Não há elemento sobre o 

qual se possa estar seguro de que, no instante seguinte, não terá mudado de lugar ou não se terá 

transformado” (MARAVALL, 1997, p. 292). O tema do mundo às avessas é bastante caro ao 

barroco, justamente por traduzir esse anseio. No jogo sugerido pela representação adotada na 

pintura barroca, a ideia de se perder o centro único traz consigo uma inclinação para a 

perspectivação através de variados pontos de vista, em uma construção que dialoga diretamente 

com o proponente literário de se abordar um tema caleidoscopicamente. O novo modelo de 

apresentação também seria responsável por mobilizar o espectador, o qual se vê destituído da 

“posição escópica estável do sujeito contemplador que corresponde às premissas 

epistemológicas da racionalidade subjetiva de Descartes” (SCHØLLHAMMER, 2016, p. 19), 

e passa a participar mais ativamente do processo, ainda que ocupando um lugar de 

deslocamento. O que se estabelece, assim, é que, substituído a ordenação lógica segundo a qual 

cada coisa ocupa o seu devido lugar, “surge o ajuntamento, o aglomerado. No lugar do pré-

visível, o in-previsível; no lugar da ordem estratificada, uma espécie de não-ordem em ebulição, 

quase caótica; onde havia imobilidade, estabilidade, tranquilidade, irrompe a instabilidade, a 

insegurança, a vertigem” (SANT’ANNA, 2000, p. 48). 

 

A característica geral é a afirmação de um mundo empírico preexistente 

à representação e independente da posição do sujeito espectador, o que 
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significa que o mundo dos objetos já não se limitaria ao visível dentro 

do enquadramento do artista, mas se estenderia, para além dos limites 

da visão, a um campo só acessível pela imaginação do espectador. Os 

objetos, pequenos e grandes, são descritos com todos os detalhes e 

frequentemente são apresentados de forma parcial, por fragmentos que 

correspondem a um determinado recorte empírico. A representação dá-

se através da descrição minuciosa das superfícies iluminadas por fontes 

de luz pontuais, mostrando o mundo como um mapa recortado de forma 

arbitrária e sem pretensões narrativas, revelando a multiplicidade de 

pontos de vista e resultando especificidades na percepção de objetos 

particulares. Modifica-se, desse modo, o papel constitutivo do 

espectador mono-ocular, e, em vez de um realismo narrativo, no qual 

todo objeto cumpre seu papel na composição de uma unidade temática, 

a representação proporia um naturalismo descritivo, em que o mundo 

objetivo apareceria por si só. (SCHØLLHAMMER, 2016, p. 19 – 20) 

 

 O discurso engenhoso não se furta a esse componente vertiginoso, no qual objetos 

particulares ganham destaque por meio de seu relevo para o desenvolvimento de um 

determinado tema. Em verdade, “A palavra e a imagem, alargando-se, combinam-se e 

entremeiam-se no tecido do discurso” (SARAIVA, 1980, p. 34). Isso será visível, por exemplo, 

no famoso Sermão da sexagésima, texto no qual a partir “da ideia alegórica do sermão como 

uma semeadura da palavra de Deus no campo do espírito dos homens decorrerá todo o 

desdobramento retórico-figurativo do discurso, que retornará continuadamente ao seu ponto-

núcleo” (ÁVILA, 2012, p. 104). A imagem da semeadura será revisitada variadas vezes, 

conforme o aspecto convocado pelo sermão naquele momento, e os diferentes solos 

encontrados por aquele que semeia encontram seus correspondentes na predisposição que o 

coração dos homens apresenta para a palavra divina, gerando, em cada caso, um efeito 

diferente: os espinhos seriam “os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com 

delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus” (p. 28); as pedras seriam “os corações duros e 

obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes” (p. 28); os caminhos 

corresponderiam a “corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do 

mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam, e nestes é pisada 

a palavra de Deus, porque ou a desatendem, ou a desprezam” (p. 28); e, por fim, a terra boa 
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significa “os corações bons, ou os homens de bom coração, e nestes prende e frutifica a palavra 

divina com tanta fecundidade e abundância, que se colhe cento por um: Et fructum fecit 

centuplum” (p. 28 – 29). O trigo lançado pelo semeador, por sua vez, também tem quatro 

correspondências: “Se bem advertirdes, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido, 

e trigo pisado. Trigo mirrado: Natum aruil, quia non habebat humorem; trigo afogado: Exortae 

spinae suifocaveruni iííud; trigo comido: Volucres coeli comederuni iílud; trigo pisado: 

Concuícatum est” (p. 25). A imaginação do ouvinte é estimulada por meio das diferentes 

analogias, que o fazem compreender melhor a mensagem proposta pela pregação e ser mais 

profundamente cativado e impactado pelas palavras do sermonista, o qual produzira, com seu 

texto, “um documento de alto teor ideológico em que o projeto utópico do jesuitismo aparece 

figurado em um combate estético e teológico” (CHIAMPI, 1997, p. 139). 

Constituindo uma “Peça de militância jesuítica” (Idem, p. 139), o Sermão da sexagésima 

destaca-se por ser um texto no qual Vieira critica os métodos utilizados por outros pregadores 

seus contemporâneos, ao fazer “a seguinte pergunta: por que os pregadores do nosso tempo, 

que aparentemente ensinam a palavra de Deus, são totalmente estéreis e não conseguem 

resultado algum dos ouvintes?” (SARAIVA, 1980, p. 115). É um texto considerado “como 

paradigma que realmente o é da grande cristalização da prosa barroca, da mesma plenitude de 

expressão a que atingiram, pela via da criação ficcional ou satírica, um Cervantes ou um 

Quevedo” (ÁVILA, 2012, p. 101 – 102), e que se estabelece como “uma peça notável pela bela 

simplicidade, pela elegância austera e funcional que contrasta com a multiplicação de imagens 

sensuais e brilhantes, mas puramente ornamentais, características de numerosos sermões 

portugueses e espanhóis de mesma época” (SARAIVA, 1980, p. 118). No âmbito do discurso 

engenhoso empregado pelo padre português, “multiplicam-se as palavras à disposição do 

escritor e, se os pedaços desmembrados se encaixam numa mesma cadeia falada, podem-se 

estabelecer relações inconcebíveis num discurso comum” (Idem, p. 120 – 121). Tem-se, ainda, 
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que “esta multiplicação de palavras disponíveis é ainda elevada a um grau mais alto pela 

interpretação alegórica da Escritura, conforme os métodos da exegese tradicional, que permite 

atribuir quatro sentidos a cada texto” (Idem, p. 121). A variação quanto ao significado e à 

aplicação das palavras, portanto, ressignificará os vocábulos empregados ora em oposições, ora 

em analogias, em uma composição imagética a qual, pela abordagem de um assunto a partir de 

variados pontos de vista, remete à inserção de diversos focos de atenção nas telas barrocas, as 

quais foram destituídas do centro unificado. Assim, a abordagem multíplice acerca de um 

determinado tema ao longo do texto literário, assim como a presença do duplo centro na pintura 

– e assim como, também, a presença da polifonia na música... –, são estratégias artísticas 

correlatas que atendem à predileção barroca pela “motivação de um gosto centrado na variante, 

no policentrismo, no ritmo” (CALABRESE, 1988, p. 58). Na elaboração desse tipo de 

abordagem, o texto não se furtava às “imagens sensuais e brilhantes” de que nos fala Saraiva, 

como ocorre no trecho abaixo, no qual, ao criticar os pregadores de seu tempo por ignorarem o 

fato de que “Os sermões fazem pouco efeito porque não são pregados aos olhos mas aos 

ouvidos” (p. 33), Padre António Vieira tece considerações acerca do impacto da imagem sobre 

o espectador, o qual seria maior do que aquele alcançado pela simples enunciação de palavras: 

a imagem do Cristo crucificado, vista pela audiência, gera mais comoção do que a descrição da 

cena, feita pelo celebrante religioso. Cientes dessa “desvantagem”, em termos catárticos, da 

oratória, os pregadores deveriam igualmente pregar aos olhos, vivendo virtuosamente e sendo 

exemplo para os demais, assim como fez João Batista, referencial bíblico de um profeta que 

viveu de maneira abnegada e humilde, dedicando-se inteiramente ao serviço da palavra divina: 

 

Vai um pregador pregando a Paixão, chega ao pretório de Pilatos, conta 

como a Cristo o fizeram rei de zombaria, diz que tomaram uma púrpura 

e lha puseram aos ombros; ouve aquilo o auditório muito atento. Diz 

que teceram uma coroa de espinhos, e que lha pregaram na cabeça; 

ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais que lhe ataram as mãos e 

lhe meteram nela uma cana por cetro; continua o mesmo silêncio e a 
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mesma suspensão nos ouvintes. Corre-se neste passo uma cortina, 

aparece a imagem do Ecce homo: eis todos prostrados por terra, eis 

todos a bater nos peitos, eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, 

eis as bofetadas. Que é isto? Que apareceu de novo nesta igreja? Tudo 

o que descobriu aquela cortina tinha já dito o pregador. Já tinha dito 

daquela púrpura, já tinha dito daquela coroa e daqueles espinhos, já 

tinha dito daquele cetro e daquela cana. Pois se isto então não fez abalo 

nenhum, como faz agora tanto? Porque então era Ecce homo ouvido, e 

agora é Ecce homo visto; a relação do pregador entrava pelos ouvidos, 

a representação daquela figura entra pelos olhos. Sabem, padres 

pregadores, porque fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não 

pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. Porque convertia o 

Batista tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras 

pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. As palavras 

do Batista pregavam penitência: Agite poenitentiam: Homens fazei 

penitência, e o exemplo clamava: Ecce homo: eis aqui está o homem 

que é o retrato da penitência e da aspereza. As palavras do Batista 

pregavam jejum e repreendiam os regalos e demasias da gula, e o 

exemplo clamava: Ecce homo: eis aqui está o homem que se sustenta 

de gafanhotos e mel silvestre. As palavras do Batista pregavam 

composição e modéstia, e condenavam a soberba e a vaidade das galas, 

e o exemplo clamava: Ecce homo: eis aqui está o homem vestido de 

peles de camelo, com as cerdas e cilicio à raiz da carne. As palavras do 

Batista pregavam desapegos e retiros do mundo, e fugir das ocasiões e 

dos homens, e o exemplo clamava: Ecce homo: eis aqui o homem que 

deixou as cortes e as cidades, e vive num deserto e numa cova. Se os 

ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? (p. 

35 – 36) 

 

 Na abordagem temática feita pelo sermonista, podemos observar o quanto as palavras 

ditas por Pilatos a Jesus – Ecce homo – são repetidas ao longo da citação, mas, ao mesmo tempo, 

são fontes, a cada aparição, de novos e múltiplos significados, a partir da ideia com a qual elas 

se relacionam naquele momento. Para Vieira, os signos são “manifestações visíveis de verdades 

escondidas, e não há uma medida comum entre as palavras da Bíblia e a Palavra de Deus, cujo 

segredo deve ser arrancado à matéria onde se esconde” (SARAIVA, 1980, p. 119). O postulado 

do Ecce homo, originalmente feito nos evangelhos para se referir à figura de Cristo, será, pelos 

meandros do sermão, estendido a João Batista e a seus atributos: a penitência, o jejum, a 

ausência de vaidade, a vida reclusa. Num terceiro desdobramento do conceito, caberia aos 

pregadores da época se tornarem Ecce homo, guiando as almas de sua congregação pelo 
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exemplo vislumbrado em uma conduta incorruptível a ser adotada. Por fim, a visão é salientada 

como elemento fundamental para a legítima conversão das massas: a contemplação da vida dos 

padres alcançaria o mesmo efeito da contemplação da figura do Cristo flagelado na tela: a 

comoção. A propósito, o tema do sofrimento de Cristo foi explorado por Caravaggio na tela 

Ecce homo, a qual apresenta profundo contraste entre luz e sombra, característica marcante na 

produção do pintor italiano, e desafia a noção de centralidade ao expor a figura de Jesus ao lado 

esquerdo da tela (e não no centro da mesma) e ao colocar Pôncio Pilatos com o olhar dirigido 

diretamente ao espectador, como que a apresentar o flagelado – mas também a capturar o olhar 

de quem contempla a obra, dividindo, assim, o protagonismo que supostamente se deveria 

dirigir apenas à figura divina. Todo o método empregado por Vieira em seus textos, dentre os 

quais o Sermão da sexagésima aqui mencionado, alude à questão da multiplicidade no olhar 

introduzida, no período barroco, por uma nova perspectivação que se concretiza, no âmbito da 

pintura, pela perda da centralização única e simétrica engendrada pelo movimento 

renascentista, a qual se percebe, por exemplo, no quadro de Caravaggio a que há pouco 

aludimos. Essa mudança é fundamental para que se possa obter, com a obra artística, novos e 

variados efeitos os quais atingirão diretamente o público, em relação ao qual a arte, “ao mesmo 

tempo que o des-situa, o faz oscilar, o priva de qualquer referência a um significante autoritário 

único, indica-lhe a ausência de um lugar para si numa ordem da qual apresenta a uniformidade; 

este espaço é o da desapossessão” (SARDUY, 1989, p. 63). 

 

4.1.2 Anamorfoses e jogos visuais 

 

 A nova concepção trazida pela substituição do círculo pela elipse “não despreza, mas 

interfere no perspectivismo, não elimina a linha reta nem abole totalmente a geometria (caso 

contrário não existiria no Barroco o lado conceitista), mas introduz certo estranhamento no 
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modo de ver, no modo de ser, no modo de estar” (SANT’ANNA, 2000, p. 48). Em um mundo 

no qual a própria posição do homem se encontra fragilizada e em que a noção de fortuna se 

estabelece como “uma imagem retórica da ideia de mutabilidade do mundo: é concebida como 

motor das mudanças e causa do movimento que agita a esfera humana” (MARAVALL, 1997, 

p. 304), a pintura acompanhará essa inflexão por meio de obras que desestabilizam o olhar do 

espectador através de diferentes estratégias, as quais contribuem para, de certa forma, romper a 

homologia entre o retratado e o real, de maneira que “rompe-se a linearidade entre o olhar e o 

quadro. O olho olha, mas não reconhece o que vê retratado, os traços lhe parecem algo caótico, 

os volumes se assemelham a um turbilhão de formas retorcidas e sem sentido” (SANT’ANNA, 

2000, p. 49). Com esse postulado, não se pretende afirmar que há uma total rebeldia na 

representação de cenas e personagens, mas que, por diferentes estratagemas, as obras 

apresentam “uma tentativa de suscitar no observador o sentimento de inesgotabilidade, 

incompreensibilidade e infinidade da representação – uma tendência que domina toda a arte 

barroca” (HAUSER, 1998, p. 447). A incompreensibilidade será graficamente materializada 

na prática das anamorfoses, fenômeno “que ganha um significado ainda maior quando 

considerado ao lado da questão do ser e do parecer no cenário barroco” (SANT’ANNA, 2000, 

p. 49), e que pode ser assim definido: “Dilatação de um contorno e duplicação do centro: ou 

antes, deslizar programado do ponto de vista, desde a posição frontal até esse ponto máximo de 

lateralidade que permite a constituição de uma outra figura regular” (SARDUY, 1989, p. 65). 

Nas artes visuais, a anamorfose é compreendida como uma técnica por meio da qual se 

transmite certo efeito a uma imagem, a qual só é perfeitamente compreendida quando 

contemplada a partir de um ângulo em específico, ou com o auxílio de algum objeto ou 

instrumento, como um espelho ou uma lente. O uso desse expediente, normalmente, era visível 

em algum elemento inserido na tela, destoando dos outros componentes do conjunto e, 

exatamente pelo contraste, ganhando ainda maior destaque. O olhar convencional é assim 
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desafiado, instado a procurar novas perspectivas, uma vez que o sentido oculto da imagem “só 

será revelado se o olho sair de sua posição centralizadora” (SANT’ANNA, 2000, p. 49). Ao se 

debruçar sobre tal conceito, José Antonio Maravall faz as seguintes considerações: 

 

No âmbito da arte é preciso se referir a um tipo de obra que se difundiu 

muito no século XVII, embora tenham pretendido localizar sua origem 

num tempo muito anterior, nas considerações de Platão sobre a 

perspectiva. Referimo-nos às chamadas anamorfoses, com as quais, por 

um jogo de deformações, de distorções praticadas sobre o objeto, se 

pretende conseguir que, à primeira vista, ele desapareça, ou melhor, 

aproxime-se na aparência ou assemelhe-se à coisa bastante distinta, 

para reestabelecer-se na forma sensível de sua própria realidade, diante 

do olhar do espectador, quando este o contempla de um determinado 

ponto de vista. São jogos de perspectiva que sempre foram praticados, 

mas que, no Renascimento, ao juntar-se um maior saber geométrico 

com uma intensa curiosidade pelos efeitos mágicos, passaram a ser 

difundidos, para se tornar muito frequentes no Barroco, sendo um 

exercício de virtuosismo na ciência geométrica da perspectiva, muito 

apreciado no século XVII. 

Devemos considerar, pois, as anamorfoses como uma das 

manifestações mais curiosas e complicadas do preceito da dificuldade. 

Representam a aplicação de um saber calculado que, se possui algo de 

magia natural – enquanto manejo de recursos naturais difíceis de 

alcançar –, é também um saber rigorosamente geométrico. 

(MARAVALL, 1997, p. 349 – 350) 

 

As anamorfoses, então, enquanto “exercício de virtuosismo”, ligam-se intimamente ao 

conhecimento geométrico, o qual, conforme falamos no capítulo anterior, é fundamental dentro 

da arte barroca – lembremo-nos da geometrização das partituras, necessária para a progressão 

melódica das peças musicais barrocas. Tendo despontado com maior intensidade no 

Renascimento, a princípio, tal técnica é vista, por exemplo, em algumas gravuras do alemão 

Erhard Schön, discípulo de Albrecht Dürer, nas quais os retratos só se tornam identificáveis 

para o espectador a partir do momento em que são contemplados de um ângulo o mais 

perpendicular possível em relação à figura. Entretanto, a obra que se consolida como o caso 

mais famoso do emprego da anamorfose é o quadro Os embaixadores, de Hans Holbein, no 

qual temos dois homens retratados, ambos embaixadores franceses –, Jean de Dinteville e o 
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bispo George de Selve – e, entre eles, uma forma indistinta, que, em um olhar apressado, poderia 

ser tomada como uma mancha ou um defeito na tela. Quando se observa a tela a partir de uma 

posição lateral, porém, ou através de um recipiente com água, a forma indistinta se revela como 

um crânio que fora pintado de forma oblonga, introduzindo um significado “que se choca com 

o significado que à primeira vista se tinha da obra: no lugar da pompa dos dois embaixadores e 

dos instrumentos científicos e artísticos, agora irrompe (...) um comentário contrastante com a 

ostentação e a vaidade da cena – o símbolo da morte, o memento mori” (Idem, p. 52). A tela, a 

propósito, contém algumas mensagens ocultas, dentre elas: a idade dos dois homens é revelada 

por meio de algarismos colocados no punhal segurado por Dinteville e no livro por sobre o qual 

De Selve se apoia; alguns dos itens sobre a mesa, tais como o relógio de sol e o torquetum, 

indicam a data de onze de abril; o globo terrestre está posicionado de forma a deixar voltada 

para o espectador a França, país de origem dos retratados. Entretanto, no meio de todos esses 

expedientes, a anamorfose se destaca como rompimento flagrante com a perspectiva 

tradicionalista, obrigando o espectador a buscar outras angulações para apreender a totalidade 

da obra que lhe é apresentada. 

Quanto ao campo literário, a anamorfose também encontra seu equivalente no discurso 

engenhoso praticado pelo Padre António Vieira, quando pensamos, por exemplo, na 

imprevisibilidade das palavras, as quais “nos prendem, nos obrigam a segui-las e nos sentimos 

gratos pelas descobertas que nos proporcionam” (SARAIVA, 1980, p. 29). Afora isso, a própria 

ornamentação do discurso, por vezes, conduz para uma distorção que remete ao conceito visual. 

No Sermão da sexagésima, por exemplo, ao combater o estilo dos pregadores os quais “se 

preocupavam mais com o sucesso literário e mundano do que com a conversão das almas” 

(Idem, p. 118), Vieira elabora toda uma elocução que “aplica o ut pictura não só à invenção, 

mas também à disposição, à memória e à ação dos sermões” (HANSEN, 2011, p. 54). Também 

é interessante pensar o quanto, em termos de recepção, os romances de Lobo Antunes se 
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aproximam do objetivo proposto pela anamorfose: o texto sempre exige o deslocamento do 

leitor, o qual deve estar pronto a reconfigurar a própria compreensão da obra a partir dos 

elementos paulatinamente revelados em um escopo fragmentário e não cronológico. Nas obras 

do autor contemporâneo, os acontecimentos “se figuram, refiguram, desfiguram e 

reconfiguram, progressivamente e recorrentemente, numa expressão de anamorfose constante 

da matéria narrativa. A anamorfose (forma adulterada, alteração do sentido, simulação 

apropriada ou reescrita textual) domina todo o relato” (SEIXO, 2002, p. 399). Além da relação 

perspectivada estabelecida, a própria descrição adotada pelo autor para registrar determinados 

elementos ou situações carrega em si, por modificações e desvirtuamentos empreendidos, um 

caráter anamórfico. No Dicionário da obra de António Lobo Antunes, o conceito é definido 

como um processo de comunicação por intermédio do qual é transmitida “uma visão distorcida 

da realidade. Os objectos e as situações representadas surgem desfocados, alterando-se o seu 

aspecto físico numa deformação que proporciona repulsa ou mesmo horror ou, diferentemente 

(mas muitas vezes não em separado), visões de cómico ou de grotesco” (SEIXO, 2008, p. 36). 

Mais adiante, é dito que essa opção pelo disforme “representa um predomínio do sujeito sobre 

o objecto, na visão das coisas, as quais nos são transmitidas em função de um ponto de vista 

que contamina a objectualidade comunicada, o que é um traço da mundividência do escritor” 

(Idem, p. 36). Por esse prisma, o efeito visual serve para prestar serviço à voz enunciativa que 

se manifesta em um dado momento da trama; uma pretensa neutralidade se contamina pelo 

ponto de vista por ora adotado, e os leitores se percebem “especularmente refletidos na ficção” 

(FARIA, 2013, p. 34). Dessa maneira, podemos afirmar que também em obras literárias é 

constituída “a anamorfose: um rebatimento da imagem, que pode ser recomposta em sua forma 

convencional, quando observada de outra perspectiva” (SANT’ANNA, 2000, p. 53). 

Ainda é necessário destacar que não só a anamorfose se constitui como fator da pictórica 

barroca, mas diferentes efeitos de ilusionismo são trabalhados pelos artistas da época, de modo 
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a enganar e desestabilizar o olhar. O chamado trompe-l’oeil compunha “a reversibilidade do 

real expressa através do sentido do duplo a que se associam o gosto da surpresa e da 

‘meraviglia’” (HATHERLY, 1997, p. 65): tratava-se de um truque de perspectiva de acordo 

com o qual algo inventado pelo artista pareceria real para o seu espectador, e foi bastante 

utilizado em pinturas decorativas, que transmitiam a sensação de amplitude do espaço por meio 

de uma ilusão de ótica. Um exemplo seria o afresco feito por Andrea Pozzo para o teto da Igreja 

de Santo Inácio. Ao desenhar elementos arquitetônicos variados, o pintor gerou a sensação de 

que a cúpula do templo se estendia até mais acima, o que não ocorria na realidade – porém, a 

execução da obra fora tão bem sucedida que tal ideia era crível: seu efeito impactava de maneira 

intensa, o que fez com que o trabalho ganhasse notoriedade. Um efeito similar foi obtido por 

Pietro de Cortona com O triunfo da divina providência, afresco pintado com tamanha riqueza 

de detalhes que foram necessários cerca de seis anos para a sua completa execução. Nele, vê-

se que a multiplicidade de elementos dispersa o olhar do espectador, e que as figuras são 

representadas bem ao gosto do efeito pictórico barroco: “tudo que, à primeira vista, pode ser 

apreendido completamente causa impressão de fastio na pintura; por isso, algumas partes ficam 

encobertas; os objetos são colocados uns sobre os outros, aparecem apenas parcialmente, 

excitando o mais possível a imaginação” (WÖLFFLIN, 2010, p. 44). O objetivo final do 

empreendimento artístico é sempre despertar o interesse máximo do receptor da obra. Pela 

maneira como as imagens são constituídas, “O espectador é aquele privilegiado que tem as 

várias visões da cena. Assim como nos quadros de Velásquez ou de Van Eyck, revelam-se 

aspectos até então ocultos na superfície linear da tela ou do palco” (SANT’ANNA, 2000, p. 

190). A propósito, esses dois pintores marcarão a história da pintura barroca por, em telas 

famosas, inserirem novos elementos na representação, atribuindo uma nova dimensão ao jogo 

pictórico. Trata-se do tópico que veremos a seguir. 
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4.1.3 A dupla perspectivação 

 

 Considerando-se a presença de enigmas e de “livres e caprichosas invenções, produtos 

do engenho” na pintura barroca, “fácil se torna compreender a relação desta pintura com a 

literatura desse tempo em que dominam os conceitos de agudeza e engenho, a teoria das 

correspondências e a metáfora engenhosa” (HATHERLY, 1997, p. 65). Os artistas barrocos 

seguiam, por vezes, o princípio do “deciframento, que, evidentemente, supõe um jogo com a 

dificuldade e a obscuridade. Disso resulta o papel que, no Barroco, se deve atribuir 

forçosamente à série de elementos que compõem esse jogo, (...) que se organizam em torno do 

conceito de artifício” (MARAVALL, 1997, p. 351). Conforme aponta António José Saraiva, 

“nas literaturas ibéricas o ‘concepto’ constituía a própria alma do discurso, em todas as espécies 

de trabalho” (1980, p. 121). Ao empregar o discurso engenhoso, Padre António Vieira, assim 

como outros autores da época, usava variados artifícios que seduziam o ouvinte, em uma 

consistência na comunicação a qual fazia “do edifício retórico de sua prosa uma construção 

voltada para a funcionalidade, para a exteriorização, ainda que numa estruturação artificiosa, 

de uma indeclinável vontade semântica” (ÁVILA, 2012, p. 110). Nessa tessitura textual, o 

assim chamado ordo artificialis conduz “harmonicamente um absoluto ânimo de expressão, de 

comunicação, de convincência, que exige de cada palavra isolada ou das palavras articuladas, 

mesmo quando ampliadas à dimensão do tropo, uma higidez inteiriça de significado, de sentido, 

de verdade dentro do corpo da mensagem” (Idem, p. 111). As representações pictóricas do 

período barroco também se aproximariam do princípio do artifício, com o mesmo objetivo de 

mobilizar o espectador, o qual “intervém, movendo-se eficazmente na direção do que a obra 

lhe propõe” (MARAVALL, 1997, p. 346). Daí a inserção de diferentes elementos, os quais, por 

meio do desvelamento, trabalham com a ideia do ser e do parecer, mote tão caro às artes da 

época. 
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 Nesse sentido, o quadro Retrato do casal Arnolfini, do holandês Jan van Eyck, datado 

de 1434, estabelece-se como “um lugar de passagem (...). Com mais de cem anos de 

antecedência, van Eyck introduz questões que interessariam ao Barroco” (SANT’ANNA, 2000, 

p. 44). Na tela, veem-se retratados Giovanni Arnolfini e sua esposa, e ambos estão em contato 

pelo toque das mãos unidas bem ao centro da imagem, em uma simbologia explícita com o laço 

do matrimônio. O elemento que inova a noção de perspectiva é um espelho convexo 

posicionado na parede ao fundo, entre o casal, trazendo a visão da cena de um novo ângulo, 

concomitante ao ângulo de visão tradicional do espectador. Tal expediente faz a tela ir “além 

da moldura, da simples janela renascentista” (Idem, p. 45). O que se vê retratado nesse espelho 

é ainda mais interessante: além das costas do casal retratado, o próprio pintor aparece refletido 

na imagem do espelho. Afora isso, outros dois elementos marcam a presença do artista em seu 

trabalho: a assinatura, extremamente incomum de ser feita em sua época, e uma inscrição que 

surge logo acima do espelho, em uma caligrafia elaborada: Johannes de Eyck fuit bic – Johannes 

de Eyck estava lá. Muitos estudiosos interpretam a mensagem de van Eyck como um registro 

documental, de maneira que a tela corresponderia a uma prova da celebração da união 

matrimonial. Entretanto, todos esses itens, apresentados juntos em um mesmo trabalho, 

concorrem para um sentido ainda maior: “A inscrição, a letra, a frase e sua imagem são a 

presença do autor, o registro verbal e plástico de seu olhar reafirmando sua presença. O espelho 

no fundo é o olho do pintor, onipresente” (Idem, p. 45). O espelho, além de garantir uma 

perspectivação simultânea, também serve para a afirmação da figura do pintor em seu trabalho, 

o que era uma acepção artística totalmente nova. 

 Outro trabalho em que se vê um impulso semelhante é o famoso As meninas, do pintor 

espanhol Diego Velásquez. Nele, temos a infanta Margarida Teresa cercada por seu séquito. 

No canto esquerdo do quadro, vemos a parte de trás de uma grande tela, posicionada de maneira 

tal que o seu conteúdo é velado para o espectador. Diante da tela exposta no quadro está o 
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próprio Velásquez, munido de seu pincel, flagrado em meio a sua atividade de pintura. Um 

espelho posicionado ao fundo da tela revela duas figuras que estariam fora do espaço de pintura, 

ocupando um lugar similar ao do espectador da obra: são o rei Filipe IV e a rainha Maria Ana. 

Por meio de um artifício, “o quadro oferece uma múltipla representação no jogo entre tela / 

espelho / olhar. Os reis, fisicamente fora da cena, estão refletidos no espelho. O espelho reflete 

o quadro. Mas se poderia também dizer que o espelho reflete os próprios reis, que estariam fora 

do quadro, diante da cena” (Idem, p. 46). Realidade e ilusão, assim, mesclam-se em uma 

composição complexa, na qual é como “se o pintor não pudesse ser ao mesmo tempo visto no 

quadro em que está representado e ver aquele em que se aplica a representar alguma coisa. Ele 

reina no limiar dessas duas visibilidades incompatíveis” (FOUCAULT, 2000, p. 19). Nessa 

obra, “a ambiguidade do signo não é reconduzida (...) a uma reafirmação final da distinção entre 

forma e fundo, mas o próprio fundo se torna tema do quadro (o tema do quadro torna-se fundo, 

como possibilidade de contínua metamorfose” (ECO, 1991, p. 153). 

 

Ora, ele [o espelho] não faz ver nada do que o próprio quadro 

representa. Seu olhar imóvel vai captar à frente do quadro, nessa região 

necessariamente invisível que forma sua face exterior, as personagens 

que ali estão dispostas. Em vez de girar em torno de objetos visíveis, 

esse espelho atravessa todo o campo da representação, negligenciando 

o que aí poderia captar, e restitui a visibilidade ao que permanece fora 

de todo olhar. Mas essa invisibilidade que ele supera não é a do oculto: 

não contorna o obstáculo, não desvia a perspectiva, endereça-se ao que 

é invisível ao mesmo tempo pela estrutura do quadro e por sua 

existência como pintura. O que nele se reflete é o que todas as 

personagens da tela estão fixando, o olhar reto diante delas; é, pois, o 

que se poderia ver, se a tela se prolongasse para a frente, indo mais para 

baixo, até envolver as personagens que servem de modelos ao pintor. 

Mas é também, já que a tela se interrompe ali, dando a ver o pintor e 

seu ateliê, o que está exterior ao quadro, na medida em que ele é quadro, 

isto é, fragmento retangular de linhas e cores, encarregado de 

representar alguma coisa aos olhos de todo espectador possível. No 

fundo da sala, ignorado por todos, o espelho inesperado faz brilhar as 

figuras que o pintor olha (o pintor e sua realidade representada, objetiva, 

de pintor trabalhando); mas também as figuras que olham o pintor 

(nessa realidade material que as linhas e as cores depositaram sobre a 

tela). Estas figuras são, uma e outra, igualmente inacessíveis, mas de 
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modo diferente: a primeira, por um efeito de composição que é próprio 

ao quadro; a segunda, pela lei que preside à existência mesma de todo 

quadro em geral. Aqui, o jogo da representação consiste em conduzir 

essas duas formas de invisibilidade uma ao lugar da outra, numa 

superposição instável — e em restituí-las logo à outra extremidade do 

quadro — a esse polo que é o mais altamente representado: o de uma 

profundidade de reflexo na reentrância de uma profundidade de quadro. 

O espelho assegura uma metátese da visibilidade que incide ao mesmo 

tempo sobre o espaço representado no quadro e sua natureza de 

representação; faz ver, no centro da tela, aquilo que, do quadro, é duas 

vezes necessariamente invisível. 

Estranha maneira de aplicar ao pé da letra, mas invertendo-o, o conselho 

que o velho Pachero dera, ao que parece, ao seu aluno, quando 

trabalhava no ateliê de Sevilha: “A imagem deve sair da moldura.”  

(FOUCAULT, 2000, p. 24 – 25) 

 

 Os artifícios da representação, portanto, são redimensionados em uma postura bastante 

afim ao citado pressuposto barroco do deciframento, uma vez que, por meio da inserção do 

espelho, novas perspectivas surgem no quadro produzido. Uma cena, que só poderia ser 

considerada pelo ponto de vista frontal estratificado, passa a apresentar uma dupla 

perspectivação por meio de um expediente acrescentado à imagem. Nos dois quadros aqui 

mencionados, o espelho revela não só um outro ângulo em relação à situação retratada, mas tem 

um caráter denunciador, indicando, também, a presença de novas figuras que, não fosse o jogo 

estabelecido com a lente, não seriam reveladas – no caso de van Eyck, a imagem de si próprio; 

no caso de Velásquez, as imagens do rei e da rainha. Vislumbramos, nessas duas obras, “um 

aprofundamento da questão do perspectivismo, do espelho e, epistemologicamente, do lugar do 

sujeito na cena” (SANT’ANNA, 2000, p. 45). A ideia de descentramento, outrora já citada, irá 

atingir, por fim, o próprio sujeito, em uma composição que revela “um jogo, uma armadilha, 

um exercício de perspectivismo que o Barroco levou ao máximo, construindo labirintos com 

falsas entradas e falsas saídas no quadro e na interpretação” (Idem, p. 46). Assim como o 

escritor deseja perturbar a estrutura tradicional do texto para alcançar “vastos oceanos de 

linguagem pura, polifonia de vocábulos”, o pintor anseia por transcender a moldura, de maneira 

que, “No lugar da mímesis aristotélica, do registro preciso, fotográfico da paisagem exterior, 
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esta é retalhada e recriada como objeto de linguagem” (DANIEL, 2004, p. 18). Não por acaso, 

o expediente do espelho como forma de revelar as duas faces de uma mesma figura é recorrente 

em telas barrocas: por exemplo, temos Vênus ao espelho, de Velásquez, e A toalete de Vênus, 

de Rubens, obras em que a deusa é retratada de costas para o espectador, tendo sua face 

desvendada por meio do reflexo especular – em ambos os casos, o objeto é segurado por um 

putto2 que acompanha a figura feminina. Também em ambos os casos, o reflexo de Vênus 

parece encarar o observador do quadro, em um jogo especular instituído: não é a deusa quem 

olha; a encarada é indireta, proporcionada pela imagem refletida. 

 Esses efeitos de perspectivação respondem à “consciência muito aguda da 

multiplicidade e variabilidade das manifestações do humano” (MARAVALL, 1997, p. 289)  

existente no período barroco, e em muito se aproximam da busca literária pela abordagem plural 

de determinados temas, marca do discurso engenhoso e também de algumas produções 

contemporâneas, dentre elas os romances de António Lobo Antunes. Obras do tempo atual 

apresentam, muitas vezes, “uma problematização do ‘ser contínuo’ no tempo, manifestando-se 

em obras não centradas, cujo emissor não é reconhecível e por trás do qual não se encontra uma 

subjetividade íntegra, mas uma multiplicidade de pulsões e fluxos sensuais e eróticos” 

(SCHØLLHAMMER, 2016, p. 54). Na aproximação entre certos componentes artísticos 

barrocos e livros contemporâneos, tem-se não um dado de retorno ao barroco histórico, mas 

uma aproximação que resulta de uma sensação de crise e instabilidade similar à que se deu 

outrora, motivada, evidentemente, por fatores outros. Se “A cultura inteira de uma época fala, 

em quantidades maiores ou menores e de maneiras mais ou menos profundas, nas obras de 

quem quer que seja” (CALABRESE, 1988, p. 10), as manifestações de nosso tempo 

possibilitam a construção não só de um diálogo entre si, mas também de uma interlocução com 

                                                           
2 Putto (plural putti) é o nome dado, nas representações artísticas de pintura ou escultura, à figura de um menino 
alado nu. É uma imagem derivada da ideia do deus Cupido. 
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obras e procedimentos artísticos anteriores, os quais compartilham com o contemporâneo “uma 

atitude generalizada e uma qualidade formal dos objectos que o exprimem” (Idem, p. 27). 

 

4.1.4 Extremosidades na pintura barroca 

 

 Antes de passarmos à análise dos romances, cumpre ainda falar, mesmo que 

brevemente, acerca de outros aspectos presentes nas obras plásticas do período barroco, os quais 

não tenham sido contemplados pelos tópicos anteriores. Nesse ínterim, desponta um traço 

bastante intenso do estilo pictórico da época, dedutível pelas características já ao longo deste 

capítulo mencionadas: a busca constante do artista por uma impressão do movimento em suas 

obras. Dentro dessa acepção, “Não-pictórica é a linha reta, a superfície plana. Quando 

inevitáveis, como na reprodução de objetos arquitetônicos, o pintor as interrompe por elementos 

acidentais, deixando supor um estado de ruína, de decomposição”; assim, “uma dobra ‘casual’ 

num tapete ou qualquer coisa semelhante intervém como elemento que concede vida” 

(WÖLFFLIN, 2010, p. 42). Esse gosto pelo movimento irá se filiar a uma busca por certa 

expressividade que faz com que as figuras retratadas abandonem o ideal plácido e simétrico da 

contemplação cultuada no cinquecento para manifestarem profunda intensidade nas ações 

retratadas. Assim, os temas mitológicos, frequentemente aludidos nas obras do Renascimento, 

justamente por estarem filiados ao neoclassicismo preconizado pelo movimento, serão 

revisitados pelo barroco, mas em telas as quais amplificam o efeito de vivacidade das figuras 

ali representadas. Ao pintar Saturno devorando seu filho, Rubens explora efeitos de imprecisão 

no contorno da silhueta divina. A figura masculina está curvada em energia bestial, de maneira 

quase grotesca, sobre a criança, a qual, estando com a cabeça voltada para trás, foi posicionada 

numa angulação que favorece a vista do espectador para seu peito nu, no qual o pai está a cravar 

os dentes. Luz e sombra são bastante trabalhados pelo pintor, que explora a carga dramática da 
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cena, acentuada por elementos como a foice segurada por Saturno com uma das mãos, enquanto 

a outra sustenta a criança impotente a ser atacada. Mais de cem anos depois, Goya pintou um 

quadro acerca do mesmo tema – e com o mesmo nome –, no qual o impacto se funda como 

ainda mais aterrador: a imprecisão do contorno permanece, mas somos atraídos pelo olhar 

desvairado, beirando as raias da loucura, de Saturno, que tem nas mãos o filho já parcialmente 

devorado, em uma tela na qual o contraste entre claro e escuro se propõe, destoado apenas pelo 

vermelho do sangue a escorrer entre as mãos do deus. O corpo mutilado se assemelha não ao 

de uma criança, mas ao de um adulto; o quadro transmite de forma vívida as impressões ligadas 

aos conceitos de sofrimento, angústia, mortalidade e finitude. Como um dos trabalhos da série 

Pinturas Negras, feita por Goya no fim de sua vida, a representação do tema mitológico alinha-

se ao “livre e desregrado entusiasmo pela extravagância” (MARAVALL, 1997, p. 358) 

cultuado pelos artistas barrocos. Paralelo a isso, tem-se que “as composições dos mestres 

barrocos são mais ricas e mais complexas do que as dos pintores renascentistas, mas, ao mesmo 

tempo, são mais homogêneas, cheias de um fôlego maior, mais profundo e mais contínuo” 

(HAUSER, 1998, p. 448). A nova perspectiva suscitada pelo descentramento leva a obras nas 

quais “A deformação de um detalhe fala pelo resto do conjunto. Nisso essa arte é 

eminentemente alusiva, metafórica e alegórica” (SANT’ANNA, 2000, p. 55). Diante do 

múltiplo e do fragmentário, seja em pintura, seja em literatura, subsiste uma noção de conjunto 

que faz com que o produto artístico seja ainda mais coeso ao ser moldado pela união de 

diferentes componentes; assim, em “lenta imersão, uma imersão de mergulhador num mar 

profundo em um meio onde a gravitação muda constantemente”, o receptor da arte mantém 

“uma fé, uma aceitação, de que esses materiais diversos funcionam de fato com uma unidade – 

se você desejar uma confusão na unidade –, mas mesmo assim uma coesão e não caos puro e 

desconexão” (KOZER, 2004, p. 26 – 27). Dentro do escopo barroco, a coletividade se afirma 

em uma construção assimétrica, na qual os efeitos de improvisação não são desprezados, ao 
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contrário: são manifestados em diversas oportunidades. Por esses elementos, o barroco se 

diferencia do clássico e de sua composição acabada – enquanto neste a obra de arte parece 

totalmente sintetizada em si mesma, naquele, vê-se uma tendência ao provisório, ao inacabado; 

e “Nesse suposto movimento de interrupção, nesse aparente intermédio, é que o espectador 

intervém, movendo-se eficazmente na direção do que a obra lhe propõe” (MARAVALL, 1997, 

p. 346): 

 

A tendência barroca para substituir o absoluto pelo relativo, a maior 

rigidez pela maior liberdade, expressa-se de maneira sumamente 

poderosa, entretanto, na predileção pela obra “aberta”, a-tectônica. 

Numa composição “clássica”, fechada, o que é representado é um 

fenômeno completo, autossuficiente, cujos elementos estão todos 

interligados e interdependentes; nada parece ser supérfluo ou faltar 

nesse todo coerente, ao passo que as composições a-tectônicas da arte 

barroca dão sempre a impressão de ser mais ou menos incompletas e 

desconexas; parecem apontar para além delas próprias, ser capazes de 

continuação. Tudo o que nelas é sólido e estável começa a vacilar; a 

estabilidade expressa pelas horizontais e verticais, a ideia de equilíbrio 

e simetria, os princípios de enchimento da superfície e de ajustamento 

da pintura à linha da moldura são depreciados; um lado da composição 

é sempre mais enfatizado do que o outro; ao observador é repetidas 

vezes mostrado o aparentemente acidental, improvisado e efêmero, em 

vez dos aspectos “puros” da face e do perfil. Diz Wölfflin: “Em última 

análise, a tendência é para fazer com que uma pintura pareça não um 

fragmento independente de realidade, mas um espetáculo passageiro, 

no qual o observador tem a sorte de participar apenas por um fugaz 

momento... A intenção é fazer com que a totalidade do quadro não 

pareça premeditada, intencional”. A concepção artística do barroco é, 

numa palavra, cinemática; os incidentes representados parecem ter sido 

entreouvidos por acaso e observados em segredo; qualquer indicação 

que possa denunciar uma reflexão ao observador é apagada, tudo se 

apresenta em aparente concordância com o puro acaso. A comparativa 

ausência de clareza na apresentação também está relacionada com essa 

qualidade de improvisação. As frequentes e, não raro, violentas 

sobreposições, as excessivas diferenças no tamanho dos objetos vistos 

em perspectiva, o desprezo das linhas direcionais dadas pela moldura 

do quadro, o inacabamento do material e o tratamento desigual dos 

motivos ainda são utilizados intencionalmente para tornar difícil ver a 

pintura como um todo lúcido. (HAUSER, 1998, p. 446 – 447) 
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 O conceito de uma obra aberta nos faz remeter ao famoso livro de Umberto Eco acerca 

do tema3. Nele, o semiólogo italiano propõe uma leitura interpretativa das manifestações 

artísticas do século XX, considerando nelas justamente o seu potencial para promoverem 

múltiplas leituras, em um processo que convida o espectador a, de certa forma, fazer parte do 

processo de criação artística. Para Eco, “na medida em que pode ser vista e compreendida 

segundo multíplices perspectivas, manifestando riqueza de aspectos e ressonâncias”, a obra de 

arte, “forma acabada e fechada em sua perfeição de organismo perfeitamente calibrado, é 

também aberta, isto é, passível de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em 

alteração de sua irreproduzível singularidade” (1991, p. 40). Ora, esse preceito, que é 

magistralmente aplicado pelo teórico às produções contemporâneas, também dialoga com a 

ideia apresentada por Arnold Hauser, ao apontar, na arte barroca, “a expressão do mesmo 

impulso anticlássico para o irrestrito e o arbitrário” (1998, p. 447). Nela, tanto quanto na arte 

de nosso tempo, “Cada fruição é, assim, uma interpretação e uma execução, pois em cada 

fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original” (ECO, 1991, p. 40). Assim, uma 

“subjetividade interpretante em face da obra” (Idem, p. 42) torna-se ainda mais relevante: a 

assimilação e a compreensão do receptor são decisivas para o efeito final do trabalho artístico. 

Affonso Ávila aponta que, “Se transferirmos nossa atenção para a criação literária, ainda ali 

iremos encontrar a mesma característica formal do barroco, isto é, uma concepção e uma 

expressão que também se resolvem em nível de abertura, de multivocidade” (2012, p. 58), e 

essa concepção ganha ainda maior importância quando pensamos em textos como os de Lobo 

Antunes, os quais “oferecem esse sentido de circularidade, não em termos ficcionais no sentido 

de ‘uma história que se completa’, ou na pura textualidade da composição (...), mas na coesão 

expressiva de tom, ou do diálogo textual mantido entre vários tons” (SEIXO, 2010, p. 191). Ao 

absorver os meandros da trama a partir da apresentação disforme e não linear de tempos e 

                                                           
3 Obra aberta. Tradução: Giovanni Cutolo. São Paulo: Perspectiva, 1991. 
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espaços, o leitor se torna, de certa forma, um coadjuvante no processo de elaboração do produto 

final – sua interpretação é decisiva. Afora isso, o discurso engenhoso, ao apresentar “uma 

linguagem que dança e que possui os ‘tours & les inversions’, volteios e inversões” 

(SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 38), faz com que seu autor apresente “uma maneira pessoal 

de utilizar os recursos da retórica” (SARAIVA, 1980, p. 8 – 9) e flerta com a noção de 

improvisação, também citada por Hauser como um elemento da obra barroca e demarcada por 

Eco em seu texto4. 

 Tomemos como exemplo um trecho do Sermão do nascimento da Virgem Maria, do 

Padre António Vieira, para vermos como a literatura barroca consegue carregar um forte 

componente de visualidade, além de empregar técnicas similares às da construção aberta, 

convidando para a completude da obra a ser efetuada pelo leitor / ouvinte. Nessa pregação, o 

sermonista parte do conceito de sol como alegoria para a figura de Cristo, utilizada, inclusive, 

em alguns versículos bíblicos. Entretanto, o sol nasce duas vezes: primeiro, quando o dia 

clareia, e depois, quando o astro efetivamente surge no céu. Essa concepção é endossada por 

Vieira em seu sermão a partir de uma análise do capítulo inicial de Gênesis, o qual aborda a 

criação do mundo: se, no primeiro dia, Deus criou a distinção entre luz e trevas, apenas no 

quarto são criados o sol, a lua e os luminares; sendo assim, qual seria a fonte originária da luz 

principiante? Havendo dois sóis, interpreta-se metaforicamente que Jesus é por duas vezes 

nascido: “nasceu quando nasceu Maria em Nazaré, e quando ele próprio nasceu em Belém” (p. 

105). Versando sobre essa tema, o pregador aborda a passagem na qual Maria, mãe de Jesus, e 

                                                           
4 No capítulo intitulado A poética da obra aberta, Umberto Eco se debruçará sobre a ideia de liberdade e 
improvisação a partir da análise de peças musicais. Assim diz o autor: “Entre as recentes produções de música 
instrumental podemos notar algumas composições assinaladas por uma característica comum: a peculiar 
autonomia executiva concedida ao intérprete, o qual não só dispõe da liberdade de interpretar as indicações do 
compositor conforme sua sensibilidade pessoal (como se dá no caso da música tradicional), mas também deve 
intervir na forma da composição, não raro estabelecendo a duração das notas ou a sucessão dos sons, num ato 
de improvisação criadora” (1991, p. 37). Esses apontamentos coadunam-se com o que temos aqui falado e, 
também, com as reflexões acerca do elo entre música e literatura elaboradas no capítulo anterior, mostrando, 
dessa forma, o quanto a leitura intermidial traduz um conjunto de práticas artísticas que respondem ao espírito 
comum de um determinado tempo e dialogam entre si. 
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Maria Madalena se encaminham para o túmulo no terceiro dia após a crucificação, para ali 

descobrirem que o corpo não mais se encontrava lá. Por meio dos contrastes entre manhã e 

madrugada, entre aurora e dia claro, o próprio texto transita entre os conceitos de claro e escuro, 

“pintando” uma imagem e despertando o caráter imagético da narrativa, em uma estratégia que 

procurava aclarar o conceito transmitido para os ouvintes. Nesse sentido, as frases utilizadas 

por São Marcos e São Lucas para descreverem o tempo no qual os atos se desenrolaram – valde 

mane e valde diluculo, respectivamente –, são constantemente citadas, de maneira tal que “o 

autor respiga nos fatos e textos tudo o que, de uma ou outra maneira, pode se relacionar a um 

determinado conceito” (SARAIVA, 1980, p. 27): 

 

Partiram as Marias ao sepulcro na manhã do terceiro dia, e referindo o 

evangelista, S. Marcos a hora a que chegaram, diz assim: Valde mane 

una subbatorum veniunt ad monumentum orto jam sole: Ao domingo 

muito de madrugada chegaram ao sepulcro sendo já o sol nascido. 

Notável dizer! Se era já o sol nascido: Orto jam sole, como era muito 

de madrugada: Valde mane? E se era muito de madrugada; Valde mane, 

como era já o sol nascido: Orto jam sole? Tudo era e tudo podia ser, diz 

Santo Agostinho, porque era o sol nascido antes de nascer. Ora vede. O 

tempo em que vieram as Marias ao sepulcro era muito de madrugada: 

Valde mane, diz S. Marcos; Valde diluculo, diz S. Lucas. Era muito de 

madrugada: Valde mane? Logo já havia alguma luz que isso quer dizer 

diluculo. Havia luz? Logo, já o sol estava nascido: Orto jam sole. Provo 

a consequência, porque o sol, como dizíamos, tem dois nascimentos: 

um nascimento quando vem arraiando aquela primeira luz da manhã a 

que chamamos aurora; outro nascimento quando o sol descobre, ou 

acaba de desaparecer em si mesmo. E como o sol não só nasce quando 

nasce em si mesmo, senão também quando nasce na sua luz, por isso 

disse o evangelista com toda a verdade, que era de madrugada e que era 

o sol nascido. (...) De maneira que àquela primeira luz com que se 

rompem as trevas da noite, chamou S. Marcos nascimento do sol, 

porque em todo o rigor da verdade evangélica, não só nasce o sol 

quando nasce em si mesmo, senão quando nasce na sua luz. Um 

nascimento do sol é quando nasce em si mesmo e aparece sobre a terra: 

Quando primo egreditur et apparet super terram; o outro nascimento é 

antes de nascer em si mesmo, quando nasce e aparece a sua luz: Quando 

lux ejus incipit apparere. É o que estamos vendo neste dia, e o que nos 

está pregando a Igreja neste Evangelho. O dia mostra-nos nascida a luz, 

o Evangelho mostra-nos nascido o sol, e tudo é. Não é o dia em que o 

sol apareceu nascido sobre a terra: Quando primo egreditur et apparet 

super terram, mas é o dia em que aparece nascido na luz da sua aurora: 
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Quando lux eius incipit apparere, scilicet in aurora: porque, se o sol 

não está ainda nascido em si mesmo, já está nascido na luz de que há 

de nascer: De qua natus est Jesus. (p. 106 – 107) 

 

 Outro texto em que se vê um procedimento similar é o Sermão de Nossa Senhora da 

Penha de França, proferido em 1652. Nele, a imagem da penha, contida no nome da igreja, é 

retomada e ressignificada em variadas perspectivas, conforme cada aplicação feita pelo 

sermonista, e “estas palavras são multiplicadas com a multiplicidade de sentidos. E assim até o 

infinito” (SARAIVA, 1980, p. 27). Desta feita, temos o penhasco que serve de reduto à águia 

– “Sobre uma penha, diz Jó, que havia de fabricar seu ninho a águia que moraria nas rochas 

mais altas e inacessíveis, e que dali contemplaria o corpo morto, para voar e se pôr com ele” (p. 

264) –; temos a rocha que foi tocada por Moisés para servir de fonte de água para o povo judeu 

peregrino – “Perecendo ali de sede aquele numeroso exército, mandou Deus a Moisés que 

dissesse a uma penha que desse água: Loquimini ad petram” (p. 270 – 271) –; e temos a pedra 

que guardava o túmulo de Jesus – “Cristo, para ressuscitar, escolheu uma sepultura aberta em 

uma penha: In monumento, quod erat excisum in petra, e ressuscitou ao terceiro dia” (p. 285). 

Em cada uma dessas analogias, extrai-se uma nova imagem, pela qual se vê “a enorme riqueza 

e a transbordante diversidade dos vínculos conceituais e verbais contidos neste sermão” 

(SARAIVA, 1980, p. 26). Assim, ao falar da penha que guardava o sepulcro, por exemplo, 

Vieira tece um paralelo entre a simbologia presente na rocha e o poder instituído a Nossa 

Senhora da Penha, e consequentemente insta a congregação para que busque “um milagre ainda 

maior que os registrados no Livro: a ressurreição de nossa alma arrependida” (SARAIVA, 

1980, p. 26). Assim diz o pregador: “Que felicidade a nossa, e que glória daquela Senhora e de 

seu sacramentado Filho, se todos os que hoje entraram em Penha de França mortos, saíssem 

ressuscitados!” (p. 285). Note-se que, na opção por esse tipo de construção textual, “a 

linguagem haveria de falar concomitantemente à inteligência e aos sentidos do espectador, 

transmitindo-lhe não só a mensagem (...), mas predispondo-o para isso através de formas 
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carregadas de impressionismo verbal e plástico” (ÁVILA, 2012, p. 93). Por esse intermédio, a 

mensagem é transmitida “sob um grau de tensão que transporte o receptor, o espectador, da 

simples esfera de plenitude intelectual e contemplativa para uma estesia mais franca e 

envolvente – mais do que isso, para um êxtase dos sentidos sugestionadamente acesos e livres” 

(Idem, p. 58). Nesse objetivo catártico, tanto quanto no uso de procedimentos estilísticos 

contíguos, pintura e literatura se entrelaçam. 

 

4.2 A presença da pintura nos romances de António Lobo Antunes 

 

4.2.1 Conhecimento do inferno 

 

 Tendo como primeiro plano uma viagem de carro entre o Algarve e a Praia das Maçãs, 

em Lisboa, Conhecimento do inferno apresentará outros dois planos fundamentais para o 

desenvolvimento da narrativa, a saber: “as temáticas da guerra colonial e do hospital 

psiquiátrico” (SEIXO, 2002, p. 69). O protagonista reluta em voltar para o Miguel Bombarda , 

local no qual se sente “no meio das flores de plástico, (...), dos sentimentos de plástico, das 

emoções de plástico, do afecto de plástico dos médicos, porque nos médicos quase só o horror 

é genuíno, o horror e o pânico do sofrimento, da amargura, da morte” (p. 35), rodeado, enfim, 

de sentimentalidades artificiais que desumanizam a relação médico / paciente; mas, por outro 

lado, sente-se ligado de maneira tão intrínseca ao local que afirma repetidas vezes, no sexto 

capítulo: “Nunca saí do hospital” (p. 112). Quanto às lembranças da guerra, elas aparecem na 

esteira das recordações de “um país de leprosos e de trevas, um país de vultos inquietos, de 

rumorosos fantasmas, de gigantescas borboletas emergindo dos seus casulos do escuro para 

cambalearem, em busca das lâmpadas, numa obstinação desesperada de raiva” (p. 18). Como 

elo entre uma e outra realidade “está o sofrimento em vida, ligado à perspectiva da morte, e por 
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isso sujeito a denegação – quer se trate da morte iminente dos militares na guerra, quer da 

sedação embrutecedora que aniquila os doentes mentais nos excessos da medicação hospitalar” 

(SEIXO, 2010, p. 20). Diante de ambas as situações, resta ao médico se questionar, em uma 

conformidade prostrada: “O que faço eu aqui?”. A frase, aliás, se aplicará a variados momentos, 

interligando-os pela sensação constante de não-lugar que ocupa o protagonista em todos os 

ambientes e situações descritos; e nesse movimento, de acordo com os preceitos do discurso 

engenhoso, “Assim como uma palavra ou uma locução pode dar origem a uma imagem, também 

a imagem pode estar na origem de uma palavra ou de uma locução que se torna autônoma” 

(SARAIVA, 1980, p. 34). Nessa seara, “Os jogos de repetição, que uniformes poderiam tornar 

monótono e tedioso o seu andamento rítmico, são no entanto de sequenciação variável ao longo 

do discurso” (ÁVILA, 2012, p. 105): 

 

Um doente de cabeça minúscula, incapaz de falar, procurava beijar-lhe 

as mãos num arrebatamento de cuspo. Outro, de joelhos, farejava-lhe o 

umbigo introduzindo o nariz húmido por um intervalo da camisa. E dir-

se-ia que novos seres estranhos surgiam constantemente os plátanos a 

manquejarem na sua direcção num cortejo apressado de gárgulas. O 

porteiro do martini, vindo em seu socorro, afastava-os de mãos 

estendidas como os perus no Natal, brandindo uma cana imaginária na 

ponta do braço, e ele pensava 

– O que faço eu aqui? 

como pensara no ginásio do quartel em Elvas 

– O que faço eu aqui? 

como pensava às vezes em certos bares, certas boîtes, certos jantares, 

certas reuniões de inteligentes opiniosos 

– O que faço eu aqui? 

escutando em silêncio, num canto do sofá, a veemência em parafuso 

dos seus argumentos, como pensava 

– O que faço eu aqui? 

no Harry’s de Albufeira, a deixar escorrer o sumo azedo da quinta 

cerveja no interior do copo, e a observar o sol que se arrastava 

lentamente, pelo soalho, ao seu encontro. (p. 34 – 35) 

 

 No meio da narrativa, que se inicia com a percepção de uma artificialidade na paisagem 

contemplada pela janela do carro, passagens dotadas de extremo potencial para a visualidade 
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se vislumbram. A opção por analogias é feita em alguns momentos, em um “construtivismo 

artístico” (SANT’ANNA, 2000, p. 92) que aproxima o texto de um caráter pictórico, e se 

constitui em amálgamas que são ora poéticos, ora soturnos, ora escatológicos, mas sempre 

capazes de gerar um efeito impressivo considerável sobre o leitor: “Descobri que a solidão, 

disse ele alto para si mesmo no carro vazio, a caminho da serra, é uma pistola de criança num 

saco de plástico na mão de uma mulher apavorada” (p. 63); “O carro parecia vogar, a caminho 

de Lisboa, em qualquer coisa de morno, de comovente, de nu, como através de um corpo de 

mulher que dorme, estendido de bruços, no lençol de silêncio e árvores da noite” (p. 135); “e 

por isso Alcácer é uma vila à deriva, nunca ancorada, eternamente móvel como um navio 

enorme” (p. 159); “O orgasmo subia como uma onda, uma onda de merda, e recuava 

abandonando na areia das coxas uma espumazinha amarelada de esperma” (p. 164); “quando a 

cabeça se deslocava de mm e se elevava verticalmente no quarto como um balão de papel 

soprado pela chama oblíqua da estearina, quando os membros se me espalhavam no colchão 

em reputações moles de lagartos” (p. 165). Por vezes, algum elemento da paisagem externa 

convoca a lembrança de um instante passado: “o rumor da espuma das ondas no sifão das rochas 

parecido com o das internadas do Clube das Marias, na 5ª enfermaria de senhoras do Hospital 

Miguel Bombarda, antes da chegada dos médicos” (p. 74). Entretanto, não apenas as 

comparações e similitudes funcionam para dotar o texto de aproximações com o trabalho 

imagético, mas o próprio método narrativo adotado pelo autor se aproxima dos preceitos que 

guiavam a pintura barroca, tanto por estratégias estilísticas, quanto por abordagens temáticas. 

Em linhas gerais, o que se observa é esse impulso para a desmistificação de determinadas 

certezas, sejam aquelas relacionadas à sanidade, sejam aquelas relacionadas ao fator bélico, que 

trazem à tona o jogo do ser e do parecer, evidenciando certa “contraposição e confusão entre 

verdade e mentira, sombra e realidade” (MARAVALL, 1997, p. 315), tema bastante caro ao 

universo barroco. Ao abordar e relativizar determinadas questões, “O livro é uma fabulosa 
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síntese da técnica (...) de fazer o ser parecer e aparecer” (SANT’ANNA, 2000, p. 191). Nisso, 

a obra se alinha ao preceito barroco de desestabilizar convicções estabelecidas e, por 

conseguinte, extrair o olhar de sua posição fixa e levá-lo a um ponto descentralizador, a tal 

ponto que “o olho do pintor ou do espectador” – e, neste caso, também o olho do narrador – 

“parece estar às vezes em estado alucinatório” (Idem, p. 43). Para falarmos de como 

Conhecimento do inferno se aproxima do elemento pictórico, veremos como os dois planos 

mais evocados pelo texto são abordados: o olhar lançado sobre as experiências vivenciadas no 

hospital Miguel Bombarda e o olhar lançado sobre as memórias da guerra colonial. 

 

4.2.1.1 Imagens do sanatório 

 

 A primeira referência que temos do local de trabalho do protagonista, no livro, nos é 

apresentada no último parágrafo do primeiro capítulo, o qual assim se inicia: “E só em 1973, 

quando cheguei ao Hospital Miguel Bombarda para iniciar a longa travessia do inferno, 

verifiquei que a noite desaparece de facto da cidade (...) para se refugiar nos ângulos das 

enfermarias, como os morcegos” (p. 21). A frase serve para introduzir, juntamente com o 

referencial hospitalar, “a imagística do inferno, correlacionada explicitamente com a doença e 

com a forma de a tratar, e composta de semas inumeráveis como a condenação, a 

irremissibilidade, o sofrimento, a destruição, a maldade sinistra e a intolerabilidade” (SEIXO, 

2002, p. 69). Todos esses aspectos se veem representados em cenas nas quais as fronteiras entre 

loucura e sanidade se diluem, ao mesmo tempo em que a psiquiatria é vista com cada vez maior 

ceticismo: “se soubesse o que sei hoje tinha seguido dentista” (p. 62). As angústias provenientes 

do exercício da profissão médica fazem com que o narrador deseje distanciar-se “da profunda 

miséria interior das pessoas, da sua fragilidade e do seu medo, apetecia-me adormecer como o 

bombeiro um sono sem remorsos de menino, e lavar os dentes de manhã num copo plástico cor-
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de-rosa com o rato Mickey estampado, sem nenhuma promessa de inferno à minha espera” (p. 

71). Diante da perspectiva da ocupação atual, o homem sente-se compelido a ter “quase 

saudades da guerra porque na guerra, ao menos, as coisas são simples: trata-se de tentar não 

morrer, de tentar durar, e achamo-nos de tal modo ocupados por essa enorme, desesperante, 

trágica tarefa, que não nos sobra tempo para perversidades e pulhices” (p. 76). Será, portanto, 

o Miguel Bombarda a presentificação desse inferno que, conforme diz o narrador ao final do 

primeiro capítulo, ainda não lhe fora completamente revelado até que ali trabalhasse, mesmo 

tendo já consigo o conhecimento “de feridos, do latir de gemidos na picada, de explosões, de 

tiros, de minas, de ventres esquartejados pela explosão das armadilhas” (p. 22), observações 

adquiridas na vivência em Angola. Ainda na esteira das analogias no campo do figurismo, a 5ª 

enfermaria do sanatório, ocupada só por mulheres, compunha-se como “um triste purgatório 

que os psiquiatras se esforçavam em vão por alegrar, enchendo as paredes de espelhos que 

multiplicavam e devolviam os vultos pardos dos doentes, a sua miserável condição de 

prisioneiras” (p. 75). É interessante observar, nesse trecho, a presença do espelho enquanto 

elemento replicador do ambiente, a agregar ao texto um componente de visualidade que aparece 

em outros momentos, em correlações semelhantes, como em: “Na sala dos espelhos, milhões 

de rostos fitavam-se, intrigados” (p. 118). A justificativa para a presença dos espelhos, a 

propósito, é dada no quarto capítulo do texto, o qual retrata o encontro semanal mantido pelos 

psiquiatras para discutirem tratamentos clínicos testados a esmo no clube das senhoras, as quais 

funcionam como cobaias para experimentações variadas sem subsidiação teórica – o episódio 

mostra “como os médicos estão cheios de pretensas certezas quanto ao conhecimento científico 

dos seus casos de terapia” (SEIXO, 2002, p. 79). Todo o trecho, a propósito, está repleto de 

alusões que nos fazem remeter a questões acerca da múltipla perspectivação e da visualidade: 

 

Uma psiquiatra tipo égua normanda, de grande tronco, grandes 

membros, grande queixo cavalar pesado e estúpido a mastigar o freio 
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de uma pastilha elástica de balão, dissertou longamente, consultando 

apontamentos e notas, sobre os espelhos que forravam a sala-de-estar, 

e em que nos achávamos, qualquer que fosse o ponto onde 

estivéssemos, malignamente confrontados com múltiplas imagens de 

nós mesmos, como no alfaiate em que nos marcam a giz, nos 

enchumaços dos ombros, o esboço de asas que não temos. Aquela 

teimosa perseguição de si a si próprio, dos seus olhos buscando sem 

cessar, ansiosamente, uma aprovação ou um sorriso, aquela constante 

presença do perfil que habitava e entendia mal, dominava mal, de que 

mal percebia as reacções, os gostos, os impulsos, produzia nele uma 

espécie de tontura, de vertigem, de enjoo, como se o sobrado oscilasse, 

para um e outro lado, balanceios hesitantes de barco, obrigando-o a um 

equilíbrio difícil por entre os móveis desassossegados. Os médicos 

haviam decidido que os espelhos reconduziam as doentes a um 

necessário contacto com a realidade exterior, de modo que as cercavam 

de uma abracadabrante galeria de reflexos, de cintilações, de metálicos 

brilhos verticais, à superfície da qual os gestos adquiriam esquisitas 

texturas de bailado, de estranha dança imaterial, de adeus de 

serpentinas, de espirais de fumo que se diluíam e se espessavam, no 

ritmo sem ritmo de uma brisa obnóxia. A égua normanda atacava um 

prolixo relatório acerca dos efeitos terapêuticos dessa insólita invenção, 

garantido que se inundassem o asilo, a cidade, o país, o universo inteiro 

de centenas de milhares de milhões de espelhos, as doenças mentais 

seriam em breve uma entidade tão ultrapassada e histórica como os 

esticadores de colarindo, e as pessoas, libertas da homossexualidade, do 

fetichismo, da esquizofrenia, dos complexos de Édipo e das depressões 

durariam duzentos anos numa apatetada felicidade de paraíso, à 

maneira dos mongoloides e dos comendadores. As internadas 

escutavam em silêncio o comprido discurso, tossindo, tossindo de 

quando em quando achaques abafados de múmias. (...) 

– A colega passe isso a limpo o mais depressa possível – decidiu 

solenemente a perna –, a fim de ser apresentado às autoridades 

competentes. 

– Ao Ministério dos Assuntos Sociais – sugeriu um psiquiatra de 

sapatos de ténis estilo mendigo lúcido, que saltitava de entusiasmo na 

cadeira a favor do projecto mirífico de um planeta estanhado. 

– Às Obras Públicas – adiantou timidamente o La Fontaine, no tom 

convidativo com que a raposa se deve ter dirigido ao corvo do queijo. – 

Se começássemos pela fachada do hospital talvez nem fosse necessário 

internar os doentes: as pessoas descobriam-se a si mesmas à entrada do 

portão e curavam-se automaticamente. 

A égua normanda ergueu o punho inquieto: 

– É necessário cautela. Foi publicado há pouco tempo um trabalho 

americano sobre os perigos do excesso de espelhos. Há inclusive quem 

se tente suicidar lançando-se de braços abertos para a sua imagem. 

– Sandford e seus colaboradores – recordou a revista Colóquio a quem 

o êxito da égua vexava – descrevem o caso de um angariador de seguros 

que cortou os pulsos com o pedaço de vidro que lhe reflectia o rosto: 

era como se uma parte sua assassinasse cruelmente a outra metade. (p. 

81 – 83) 
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Inúmeros pontos do excerto acima se destacam como interessantes na abordagem entre 

o visual e o texto que aqui fazemos. Dentro da sala onde debatiam, diante das pacientes que 

ouviam em silêncio, os psiquiatras se viam “malignamente confrontados com múltiplas 

imagens” que os espelhos produziam. Não só a temática do espelho é bastante cara à pintura 

barroca, como denotam os exemplos de telas citadas ao longo deste capítulo, como também a 

possibilidade de versatilização do olhar, além da simbologia inerente a tal objeto, são evocadas 

em obras variadas do período, de modo que se pode encontrar pontos de contato entre “a 

teatralização da vida, a retórica, as dobras nas anamorfoses, os labirintos, o jogo de ser e 

parecer” (SANT’ANNA, 2000, p. 183): são expressões artísticas que caminham na direção da 

“perversão da perspectiva e do seu código – apresentar de frente, ver de frente –; a alegoria é 

degradação da narração natural” (SARDUY, 1989, p. 52). O olhar enviesado proporcionado  

pelos multíplices reflexos gera vertigem e, ao mesmo tempo, dá aos gestos e ações um contorno 

impreciso, tornando diáfanos os movimentos – e podemos aludir, por exemplo, aos trabalhos 

de Goya, nos quais os limites entre figura e fundo não eram tão nítidos quanto na arte 

renascentista, permitindo pontos de difusão no jogo entre luz e sombra. Nesta descrição feita 

em Conhecimento do inferno, assim como na pintura barroca, “O contorno não é mais uma 

linha contínua. Não se quer fazer a vista seguir pelos traçados laterais e deslizar para baixo, 

como figura de superfície delimitada, mas levá-la sempre mais para o fundo” (WÖLFFLIN, 

2010, p. 45). A opção por esse tipo de construção, além de remeter ao ideal seiscentista de que 

“não é apenas a simples, piedosa e reverente objetividade da representação (...) o que dá a essa 

pintura a qualidade especial de verdade, mas a experiência pessoal implícita em sua visão das 

coisas” (HAUSER, 1998, p. 483), aproxima-se bastante do efeito visual desejado em telas 

diante das quais, “devido à impossibilidade de apreender tudo, tem-se a impressão de uma 

riqueza inesgotável, a imaginação permanece em atividade contínua, e é precisamente isso que 
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o pintor procura” (WÖLFFLIN, 2010, p. 44). No decurso do debate empreendido entre os 

médicos, cogita-se a ideia de estender a “abracadabrante galeria de reflexos” a todo o globo, 

envolvendo os cidadãos em uma “apatetada felicidade de paraíso”, artificialmente construída e, 

portanto, fatalmente enganosa. A relação ambígua entre realidade e ilusão se compõe, desse 

modo, como um jogo entre aparência e essência, cuja concretização esbarra em uma 

impossibilidade de cura pela imagem: na direção contrária, é relembrado o caso de um homem 

que usou o vidro em que se vira refletido para cortar os pulsos, em um assassínio de si próprio 

indiretamente causado pela imagem projetada. A multiplicidade de olhares proporcionada pela 

sala repleta de espelhos alia-se, assim, ao questionamento da imagem enquanto reflexo exato 

da realidade. Conforme afirma José Antonio Maravall, “o escritor barroco não deixa de reiterar, 

às vezes com insuportável e obstinada insistência, sobre o caráter aparencial, portanto, 

passageiro, tornadiço, do mundo, que menospreza por ilusório” (1997, p. 315) – Lobo Antunes 

acerca-se desse preceito não só por apontar o traço enganoso da vivência, mas também porque 

ele, assim como o artista barroco, “conhece a condição aparencial da realidade e joga com ela” 

(Idem, p. 315). Nesse ínterim, não nos esqueçamos das correspondências evocadas pela 

presença do espelho: “a identidade e a indivisibilidade da figura refletida tanto no espelho 

inteiro como em suas partes; a multiplicação das presenças pela multiplicação dos fragmentos 

do todo; a divisão que não afeta a integridade; o fato de qualquer parte conter o todo, etc.” 

(SARAIVA, 1980, p. 48). 

No hospital Miguel Bombarda, durar “é praticamente uma condenação: para os doentes, 

que, em vez de melhorarem, pioram e apodrecem, e para o médico, que desenvolve a má 

consciência de pactuar com uma situação intolerável” (SEIXO, 2002, p. 77). Tem-se a 

percepção de que os hospitalizados “não soluçam, não protestam, não choram: são cadáveres 

cinzentos, pobres cadáveres castrados que respiram de leve, entontecidos de calmantes, 

gordurosos de comprimidos e cápsulas, movendo-se em lentos acenos de algas de 
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compartimento em compartimento” (p. 79). Ao mesmo tempo, na inversão que pouco a pouco 

começa a tomar as páginas do romance, subvertendo os papéis dos doutores e dos clinicados 

em uma construção bem próxima ao pendor barroco pela “contradição aparência-substância 

ou maneira-ser” (MARAVALL, 1997, p. 310), tem-se que os psiquiatras falavam “em tom 

falsamente afectuoso dos outros, do sofrimento dos outros, da angústia dos outros, da 

perplexidade dos outros, sem perceberem que estavam mortos, Joana, definitivamente mortos, 

dissertando sobre os vivos com inveja que anima os gestos fosforescentes e moles dos defuntos” 

(p. 106). Diante desse cenário, o narrador propõe que é necessário “quebrar os espelhos”, antes 

que estivessem todos reduzidos ao jugo informe da automatização que os desumaniza, deixando 

os seres em função apenas da espera da morte, este “imenso morcego da noite”. Na passagem, 

em que recordações de Angola se sobrepõem ao fato presente – a reunião dos psicanalistas –, 

vemos diferentes remissões à artificialidade do mundo, aspecto tão abordado ao longo do 

romance, transparecendo, por exemplo, na alusão ao céu de gesso, tão aprisionador quanto os 

reflexos multifacetados dos espelhos: 

 

O fumo da Outra Banda assemelhava-se a trapos ensanguentados que 

aderissem ao rugoso muro de gesso do céu, erguido verticalmente 

diante de nós para impedir a fuga das gaivotas: aprisionava-nos na sua 

campânula branca, enodoada de nuvens, gretada de fissuras, dessa 

misteriosa rede de pequeninas pregas que pousa como uma teia nas 

misteriosas, alarmantes feições dos quadros antigos. O céu aprisionava-

nos como os espelhos aprisionavam as doentes e transformava-nos 

também em criaturas lúgubres e tristes, conversando umas com as 

outras, sobre as chávenas de café, suaves e imbecis relinchos de cavalo. 

Cheirávamos a bichos empalhados, Joana, cheirávamos a médico, ao 

aroma inconfundível dos médicos, que me trazia à lembrança o dos 

carcereiros da PIDE em Angola, repelente e imundo, fumando cigarros 

raivosos na claridade carbonizada da manhã. A perna perguntou-me 

amavelmente, extraindo a boquilha do estojo 

– As suas filhas, bem? 

e eu percebi, ao fitar-lhe o rosto intumescido e porcino, os dedos gordos, 

o sorriso de borracha desdobrado nas bochechas como um acordeão, 

um sorriso que guinchava, desafinado, asmas de harmónio, ao fitar os 

doutores que discutiam, brandindo as colheres do café, diálogos azedos 

de Landrus, que devíamos tentar, como as gaivotas, furar o céu de gesso 
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que nos emparedava, quebrar os espelhos, recusar os cartuchos, e partir 

antes que nos medicassem, nos condicionassem, nos psicanalisassem, 

nos medissem a inteligência, o raciocínio, a memória, a vontade, as 

emoções, nos catalogassem e nos atirassem por fim, rotulados, para a 

escura gaveta de uma enfermaria, aguardando, aterrados, o imenso 

morcego da noite. (p. 84 – 85) 

 

Esse jogo entre sanidade e doença encontra a sua reversão total na cena, já citada por 

nós no primeiro capítulo desta tese, em que o protagonista é confundido com um de seus 

clinicados e recebe uma prescrição médica de um doutor seu semelhante, sem ser reconhecido 

nem pelo médico, nem pelos outros pacientes. A passagem constitui, em verdade, um arremate 

de certa perspectiva relativizadora visível em diferentes momentos do livro nos quais a 

psiquiatria, enquanto ciência, é questionada. Logo ao segundo capítulo, o diretor do hospital 

postula: “A Psiquiatria é a mais nobre das especialidades médicas” (p. 38), preceito que logo 

adiante, embora repetido no pensamento do protagonista, já é questionado ao se estabelecer a 

seguinte linha de raciocínio: “a Psiquiatria é a mais nobre das especialidades médicas e é 

necessário que existam prisões a fim de se possuir a ilusão imbecil de ser livre, de poder circular 

na praça de Albufeira esporeado por uma esposa autoritária” (p. 38). Em outra passagem, o 

narrador afirma: “devíamos todos ser dentistas, consertar molares em minúcias de relojoeiro, 

conviver sem pânico com incisivos e caninos, dizer Bocheche e sentirmo-nos em paz, percebe, 

desprovidos de inquietação e de remorsos” (p. 49), e considera que “se não vou para dentista 

na mecha fico um maluco tão sórdido e tão sem graça como eles” – o pronome, aqui, referindo-

se aos colegas psiquiatras. A área clínica é classificada, por fim, como “uma treta”, pois “Não 

tem bases científicas, o diagnóstico não interessa e o tratamento é sempre o mesmo” (p. 50), e, 

quanto ao protagonista, “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” (p. 51). Após essa constatação, é dito que “Os psiquiatras são 
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malucos sem graça (...), palhaços ricos tiranizando os palhaços pobres dos pacientes com 

bofetadas de psicoterapias e pastilhas” (p. 52), que “éramos os modernos, os sofisticados 

polícias de agora, e também um pouco os padres, os confessores, o Santo Ofício de agora” (p. 

103), e que o inferno “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” (p. 52). Essas passagens, assim como muitas outras do livro, encontram eco na 

ideia de mundo às avessas, e as páginas começam a apresentar uma “literal disrupção da 

continuidade clínica pretensamente cogniscível (...) para uma descontinuidade mágica e 

aleatória que, a partir daqui, se apresenta em aberto, e rebarbativa às finitudes de interpretação 

conclusiva” (SEIXO, 2002, p. 79). No mote do romance, “a proposta bizarra e louca de uma 

resolução pelo avesso faz avultar o sem sentido inelutável das coisas” (Idem, p. 90). Por fim, o  

reconhecimento da posição do protagonista enquanto médico também se dá por intermédio do 

recurso especular – “É a altura de fugir daqui olhando o reflexo no vidro do armário como se 

via, minúsculo, nas pupilas das mulheres quando se aproximava delas para lhes tocar, 

minúsculo e convexo nas pupilas das mulheres como numa pele de prata” (p. 59) –, 

desvendando, mais uma vez, a importância do componente de visualidade para a redação 

característica de Lobo Antunes. 

Os pacientes são retratados, em variados momentos, como mortos ou como moribundos, 

putrefatos, destituídos da condição humanizadora, habitantes deste inferno psiquiátrico 

instaurado em vida: “são cadáveres cinzentos, pobres cadáveres castrados que respiram de leve, 

entontecidos de calmantes, gordurosos de comprimidos e cápsulas, movendo-se em lentos 

acenos de algas de compartimento em compartimento” (p. 79); “animais indiferentes, de boca 

oca, de íris ocas, de peito oco, durando vegetalmente na manhã de Verão ampliada de 

fulgurações azuis” (p. 84); “hortas de repolhos humanos, de miseráveis, grotescos, repugnantes 

repolhos humanos, regados de um adubo de injecções” (p. 123). Os internos são “vacas nos 
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estábulos, presos por argolas que se não viam aos azulejos da parede, entornados nos pijamas à 

maneira de bonecos de cera em rígidos moldes de cotão” (p. 137); são “homens destruídos pelas 

pastilhas, pela miséria, pelos seus tristes fantasmas, homens que a pouco e pouco se parecem 

com esquisitos bichos, com desesperados, obedientes, estranhos bichos girando na cerca à laia 

dos animais nas grades do Jardim” (p. 137). Quanto aos doutores, são descritos como 

“carrascos, carrascos de cadáveres, carrascos destes cadáveres inertes e moles, destes cadáveres 

calados, abstractos, indefesos, imóveis nos quartos na leveza das estátuas” (p. 81), bem como 

“loucos tristes, melancólicos, azedos, moídos por um fundo caruncho de amargura, instalados 

às secretárias, de órbitas ocas, mirando a parede fronteira numa indiferença ausente” (p. 149). 

A correlação entre humano e animal estende-se, nas referências aos pacientes, ao ponto de, na 

descrição de um jantar no hospital, ser feita uma substituição que contém uma analogia 

embutida: “Os empregados iam e vinham transportando pedaços de doente afogados em batatas 

coradas e salada” (p. 144). Na analogia entre o corpo e a carne, tem-se que são “duas coisas 

distintas, que, no entanto, têm entre si uma relação tal que o que é verdadeiro para uma também 

o é para a outra” (SARAIVA, 1980, p. 47). Outro efeito de visualidade ligado ao mote do jantar 

pode ser vislumbrado na passagem em que, diante da refeição servida no restaurante Canal-

Caveira, em Grândola, no qual o protagonista parou para se alimentar antes de continuar o 

trajeto até Lisboa, são trazidos à memória “outros jantares, noutros lugares, noutros anos”: toda 

a passagem deslinda a sobreposição espacial e temporal, elemento bastante característico da 

ficção antuniana, em um processo de sobreposição de imagens que muito remete ao primado 

visual das obras barrocas, nas quais “o sentido da vista passou a prevalecer como fator 

fundamental a ser explorado no processo de expansão e comunicação não só das formas 

criativas da arte, como igualmente de ideias ou mensagens” (ÁVILA, 1994, p. 186). Note-se 

que permanecem alusões ao mundo externo como cenário, composto por uma artificialidade 

verificada, por exemplo, nos contornos da “vila de cartão”: 
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Sentado no restaurante do Canal-Caveira, de cara nas mãos, afogava 

cigarro após cigarro no resto de café do cliente anterior, na pasta escura, 

amarelada de açúcar, do cliente anterior, a ouvir sem entender o ruído 

gritado das vozes, das pequenas discussões, das conversas. Tinha 

passado os campos de Grândola talhados nas trevas como órbitas ocas 

em cujo bojo as árvores e os insectos invisíveis se agitavam com 

misterioso furor, e onde o céu se aparentava a um largo, ilimitado 

estuário ao mesmo tempo turbulento e imóvel, tinha passado a vila de 

cartão que os faróis obrigavam à rigidez de cenário de uma peça 

acabada, e achava-me no refeitório do asilo, de pé no meio das mesas, 

observando com alheada indulgência o meu rebanho de condenados, 

enquanto outros jantares, noutros lugares, noutros anos, me apareciam 

e desapareciam, confundidos, na memória, tal a sobreposição de 

imagens num filme que houvesse abolido, de súbito, o tempo e as 

distâncias: um luxo que os asilados se não podem consentir porque os 

amputámos do passado e do futuro e os reduzimos, por meio de 

injecções, de electrochoques, de comas de insulina, a bichos obedientes 

de expressões trituradas pelo desinteresse e pelo medo. (p. 137 – 138) 

 

A visualidade, evocada aqui pela alusão à estrutura fílmica, é assimilada como 

sobreposição de cenas, épocas e lugares: remete, portanto, à multiplicidade de situações e de 

perspectivas, em sintonia com “a fórmula definidora do gosto barroco”, a qual “poderia ser 

tomada a uma frase de André Alciati, o autor do Livro dos Emblemas: ‘entregar à mente 

entregando ante os olhos’” (ÁVILA, 2012, p. 183). Trata-se de um fragmento no qual se tem 

explicitado, de maneira mais detalhada, o processo de “narrativa ‘desarrumada’, porque 

submetida à ordem do sentir que a fragmenta na sua sucessão no tempo” (SEIXO, 2010, p. 199) 

que será amplamente explorado e aprofundado em obras posteriores. Nesta passagem, bem 

como em muitos outros momentos e obras de António Lobo Antunes, é o olhar o elemento 

preponderante para a superposição de fatos. Conforme aponta Alberto Manguel, “as imagens, 

assim como as palavras, são a matéria de que somos feitos” (2011, p. 21); para que sejam 

transmitidas impressões e sentimentalidades variadas, o manejo da linguagem é feito de 

maneira aproximada às técnicas picturais, permanecendo sempre o impulso de registrar a 

“digressão imaginária por labirínticos espaços da subjetividade” (CALVÃO, 2013, p. 64). 
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Analogias e correlações variadas permitem que percebamos o Hospital Miguel Bombarda como 

“a entrada num novo combate”, de maneira que se vê “a duplicação dos absurdos destrutivos 

presenciados, tanto mais absurdos e perturbadores quanto ele próprio deles participa: as 

monstruosidades praticadas na guerra, as monstruosidades praticadas nos tratamentos 

hospitalares” (SEIXO, 2010, p. 30 – 31). Uma vez que já falamos das figurações do sanatório 

no romance, cumpre agora falar de como os episódios ligados à guerra são retratados em 

Conhecimento do inferno, considerando como as descrições e os relatos apresentam uma forte 

tendência ao apelo visual. 

 

4.2.1.2 Imagens da guerra 

 

 Ao longo de seus doze capítulos, Conhecimento do inferno evoca recordações da guerra 

colonial, por meio das quais, muitas vezes, relacionam-se a posição de médico de combate 

experenciada em Angola e a posição enquanto psicanalista do Miguel Bombarda vivida no 

plano atual da narrativa. Entre um e outro espaço, vê-se um mesmo elemento comum, que é a 

“combinatória de registos que Lobo Antunes desenvolve de uma maneira muito sua: com 

gravidade e simultaneamente com humor, com repulsa e ternura, com tragédia e farsa, em som 

e em sentido” (SEIXO, 2010, p. 41). Se fora poupado, até a prática da psiquiatria em Lisboa, 

do desvendamento do verdadeiro inferno, o protagonista já conhecera, em Elvas, “os futuros 

heróis, os futuros mutilados, os futuros cadáveres” (p. 34), e tivera, também em Elvas, contato 

com grupos de doentes moribundos, “aguardando que os observasse, os medisse, os aprovasse 

para a morte” (p. 34), os quais se lhe afiguravam metonimicamente como “dezenas e dezenas 

de enormes pénis murchos que se haviam acumulado ali na minha ausência, de testículos 

pendentes, de repulsivos pelos escuros e compridos” (p. 34). Relata-nos o narrador, acerca dos 

homens em Angola: “– Um cigarro um cigarro um cigarro / ganiam implorativamente os 
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pijamas pulando à sua roda como caniches sequiosos” (p. 34); e algumas páginas adiante, 

quando se menciona a chegada de “um perfil amarrado de mulher” (p. 38) ao hospital lisboeta, 

vemos, em uma explícita correlação, que “os pijamas cercaram de imediato, de braço estendido, 

latindo / – Um cigarro um cigarro um cigarro / pelas grandes bocas peludas e moles, de raros 

dentes castanhos plantados ao acaso na esponja podre das gengivas” (p. 38). A ligação entre os 

indivíduos acamados de um e de outro tempo se dá não só pela alusão ao pijama como elemento 

visual que permite a identificação de um e de outro grupo, mas também pela descrição que lhes 

escancara, em uma seleção vocabular de forte impacto, a condição nauseante e desumana. Os 

convalescentes de Angola são como cães, e ganem diante da figura do médico; os pacientes de 

Lisboa, também animalizados, latem por entre as gengivas apodrecidas. O autor opta, assim, 

por explorar o campo semântico ligado a bichos, e não a humanos, de maneira que, como ocorria 

no discurso engenhoso, “a identidade entre imagem e conceito é espontânea, quase automática” 

(SARAIVA, 1980, p. 45): o que se objetiva é mesmo explicitar a depreciação dessas figuras 

retratadas. Outras conexões são feitas: por exemplo, o grito de um homem na enfermaria do 

Miguel Bombarda, “um gemido rouco, persistente, monótono, semelhante ao do mar nas fendas 

das grutas ou ao do vento nas cristas aguçadas dos penedos” (p. 47), afigura-se como “carregado 

das misteriosas ressonâncias e dos impalpáveis ecos das trevas, essa amêndoa de sombra na luz 

poeirenta, excessiva, da manhã, com a mesma expectativa dolorosa, o mesmo indizível pavor 

com que sentia aproximarem-se de si as trovoadas de África” (p. 47). O produto final da guerra 

se assemelhava ao produto final do hospital: resultavam dessas circunstâncias indivíduos que 

apresentavam “alterações do conteúdo normalizado, em mutações, aberturas de casos, 

disrupções na lógica dos comportamentos, assim como em infinitudes de expressão 

proporcionando interpretações problemáticas, aleatórias ou mesmo de construção inteiramente 

falível” (SEIXO, 2002, p. 75). As descrições, próximas dos “recursos barrocos de figuração e 

dimensionamento espacial” (ÁVILA, 2012, p. 184), procedem de modo a que se entrelacem as 
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representações ligadas a esses dois ambientes, ambos habitados por “homens distorcidos como 

os que nos visitam em sonhos” (p. 14). Os efeitos do conflito bélico, por sua vez, faziam-se 

sentir também sobre aqueles que, diante do terror, sucumbiam. Em Mangando, um homem 

dispara contra a própria cabeça e vem a óbito “depois de muito tempo de desesperadas 

convulsões diante dos nossos olhos espantados” (p. 199). A descrição da cena que se dá a seguir, 

envolvendo o narrador, o alferes, o furriel e o cadáver estendido a um canto, “tapado com um 

lençol, num cubículo vizinho, entre grades de cerveja vazias e caixotes de latas de conservas 

que prolongavam, se as cheirávamos, um estranho, denso, concentrado aroma de mar” (p. 199), 

apresenta uma íntima relação com o elemento visual, explicitada por uma alusão ao pintor 

barroco Goya. Curiosamente, um espelho também se fará presente na cena, replicando o 

ambiente a partir de uma perspectiva outra, em um jogo que, conforme já citamos, afina-se com 

o interesse seiscentista em permitir que “nosso olhar desdobrasse as imagens” (SANT’ANNA, 

2000, p. 50): 

 

Estávamos no quartel de Mangando, sentados à mesa, o alferes, o furriel 

enfermeiro e eu, de garrafa de cerveja na mão, e os nossos rostos 

traduziam em cada ruga, em cada traço, em cada vinco das sobrancelhas 

ou da boca, meses e meses de perplexidade e sofrimento. Uma nuvem 

de mosquitos enfurecia-se ao redor da luz, idêntica a uma chuva de 

palhetas prateadas que de quando em quando se esmagavam contra a 

rede em brasa numa crepitaçãozinha de fritura. Alguns pratos e copos 

empilhavam-se numa prateleira. As viaturas lá fora adquiriam a 

configuração fantasmagórica dos sonhos, e a sombra das palmeiras, da 

casa do chefe do posto, da mata em volta, possuía a profundidade sem 

limites da tristeza. O olhar do suicida, cheio de indiferença e de rancor, 

perfurava o tabique da parede e poisava em nós como o passo leve, 

oblíquo, atento, de um gato. 

Talvez que tivéssemos bebido de mais (havia várias garrafas vazias ao 

alcance do braço), talvez que a demorada agonia do soldado e o seu 

trágico acompanhamento de estertores e de vómitos ascendesse em nós 

a secreta, febril angústia que diariamente escondíamos, talvez que 

tantos meses de guerra nos transformassem em criaturas indecisas e 

inúteis, em pobres bêbados sem préstimo aguardando a palidez da 

manhã, para depois aguardarem a tarde e a noite na mesma renúncia 

desinteressada. O alferes encontrava-se nu da cintura para cima, em 

calções e sapatilhas, e as suas mamas amarelas e pendentes de gordo 
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assemelhavam-no a uma dessas velhas de Goya que o pintor desenhava, 

no fim da vida, numa repugnância apaixonada e furiosa. O furriel 

enfermeiro e eu havíamos chegado ao crepúsculo, no jipe da PIDE (o 

agente que nos conduzira ressonava num canto, de boca aberta) e 

trazíamos ainda na lembrança as corujas imóveis na picada, a fixarem 

os faróis com os carvões gigantescos e vermelhos das órbitas. O odor 

gorduroso do petróleo e da comida fria pairava na sala. 

(...) 

O alferes levantou-se (a cadeira tombou para trás e o pide, aflito, 

estremeceu no seu sono), retirou um espelho oval do prego da parede, 

um desses pequenos espelhos de barda com cercadura metálica, e 

examinou-se passando a mão desiludida nas bochechas moles: 

– Já estou morto – disse ele. – Morri no Mussuma, no Leste, quando 

encostei à cabeça o indicador direito e disparei. Vocês não calculam o 

estampido de um dedo ao disparar. 

(...) 

Sem querer levantei a cabeça e contemplei o espelho: reflectia a manhã 

doente, a manhã miserável, a manhã parda de Mangando, o véu do 

cachimbo que se enleava nas árvores como uma teia de água. Reflectia 

as cubatas da sanzala de cujo interior surgiam, uma a uma, as 

insignificantes galinhas de África, magras e pernaltas, de que as patas 

hesitam um segundo antes de tocar o chão como se um perigo qualquer 

as ameaçasse. Reflectia talvez o suicida estendido no compartimento ao 

lado, entre as caixas de latas de sardinhas que desprendiam o perfume 

ácido e violento do mar, o mar parado acima das palmeiras, suspenso 

sobre as nossas cabeças como a lisa toalha de água do Outono, sem 

vazantes nem enchentes, deslizando no céu à maneira de uma nuvem de 

leite. Um soldado pousara a arma contra um banco para se lavar de um 

balde de água na parada, e três, quatro, cinco, seis cães famélicos, seis 

cães ferrugentos e coxos, sentados nas patas traseiras, seguiam-lhe os 

mínimos gestos numa admiração humilde. A tangerina fria, de papel 

pintado, do sol, não iria lograr romper a cortina de gesso baço da bruma. 

(p. 200 – 204) 

 

 Nota-se que a passagem acima contém uma descrição do ambiente e dos indivíduos 

participantes da cena feita de modo a agregar ainda mais expressividade. São detalhados, por 

exemplo, os vincos das rugas, gerados por “meses e meses” de angústia passados em uma 

realidade bélica hostil. Os elementos convocados para compor o cenário descrito também 

transmitem certa impressão soturna, visível, por exemplo, na “configuração fantasmagórica” 

das viaturas e na “profundidade sem limites da tristeza” ligada ao cenário visto fora da casa 

onde o grupo se encontrava. A alusão a Goya apenas vem confirmar a aproximação possível 

entre a ambientação sugerida e as telas deste pintor, marcadas pela paleta de cores sombria e 
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pelo teor lúgubre das temáticas abordadas. De tal maneira, “Não há velhas de Goya neste 

capítulo nem em torno deste episódio; mas há descentramentos do horror que esta referência 

pressupõe (...) e que participa dessa atmosfera de distorção das coisas e de esgar pelo 

sofrimento” (SEIXO, 2010, p. 293). A linguagem adotada para veicular esse horror, portanto, 

trará “uma bem definida sensibilidade ótica, esta condicionada, sem dúvida, pelo peculiar modo 

de ver barroco” (ÁVILA, 1994, p. 187), e essa inclinação se traduz em uma escrita que, assim 

como faziam os pintores barrocos, “procura arredondar tudo o que é plano e obter em toda parte 

modelado, luz e sombra” (WÖLFFLIN, 2010, p. 41). Dessa maneira, a impressão meio fugidia 

dos lugares e das coisas é visível na enumeração das figuras e do local da ação, sem que com 

isso se perca o caráter impactante ligado à impressão que toda a cena comunica ao leitor. Este 

se vê diante de uma disposição que captura a atenção para diversos pontos, assim como, nas 

telas, o olhar se via dispersado diante de distintas informações que capturavam a atenção, 

descentralizando-a: há os três homens a confabular – o narrador, o furriel e o alferes –, o corpo 

do suicida estirado a um canto, mas cuja presença se fazia sentir de maneira bastante impressiva, 

e o agente do PIDE dormindo em outro canto do cômodo; há uma “nuvem de mosquitos”; há 

objetos posicionados dentro da sala, tais como as prateleiras, as garrafas vazias e os copos, e 

objetos externos ao ambiente, provavelmente tornados visíveis para além das janelas, como as 

viaturas e as palmeiras. O espelho pendurado pelo alferes contribui para uma nova 

perspectivação sobre o lugar, refletindo “a manhã doente, a manhã miserável, a manhã parda 

de Mangando”, e trazendo novos elementos à cena que não haviam sido identificados antes, 

como, por exemplo, as cubatas da senzala e suas galinhas. Aqui, portanto, assim como ocorreu 

na representação do espelho em As meninas, de Velásquez, o reflexo especular revelará algo 

que não pudera ser apreendido somente com o ângulo único de contemplação, em “um sistema 

sutil de evasivas” (FOUCAULT, 2000, p. 18). Nota-se que, “Entre todos esses elementos 

destinados a oferecer representações, mas que as contestam, as recusam, as esquivam por sua  
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posição ou sua distância, esse [o espelho] é o único que funciona com toda a honestidade e que 

dá a ver o que deve mostrar” (Idem, p. 22): a noção definitiva da degradação e da miséria do 

ambiente e dos homens. O espelho funcionará, também, como um fator para a problematização 

acerca da própria identidade e do limiar entre vida e morte, que é, conforme vimos, 

metaforicamente explorado ao longo de todo o romance: o alferes examina o próprio reflexo e 

conclui que já está morto há tempos, concepção na qual é acompanhado pelo protagonista, e 

que é endossada em algumas passagens: “Nós os mortos somos muito estranhos” (p. 202); 

“Somos os mais nojentos, os mais rascas, os mais miseráveis dos espectros” (p. 216). 

A guerra possui, também, o potencial para revelar aspectos soturnos da psiquê humana, 

desvendando nuances que poderiam não ser observadas nunca, não fosse a situação contínua de 

extremo estresse. Acompanhados por guias nativos que lhes iam indicando o melhor trajeto em 

território angolano, os homens da tropa seguiam “de metralhadora em riste, e chamamos-lhes 

irmãos enquanto lhes comemos as mulheres nas esteiras deles, e os tipos esperam lá fora, 

encostados às estacas das lavras, a esconderem na mão o cigarro de palha” (p. 161). Ao final, o 

guia cumprimenta o outro homem, sem desconfiar das ações – “Boa noite, nosso tropa – disse 

o negro roçando-me o hálito no ombro. A mulher jazia estendida lá dentro, embrulhada no nojo 

do meu cheiro” (p. 162) –, e o relato deixa “o leitor interdito e sufocado perante o desacerto, 

não apenas ideológico mas também narrativo-diegético, da situação descrita” (SEIXO, 2002, p. 

84). Na perspectiva da crueldade suscitada em períodos de conflito, uma forte cena do romance 

se destaca: a menção à tortura a que são submetidos três homens negros flagrados enquanto 

praticavam o furto de alguns materiais dos alferes. O impacto da passagem sobre o protagonista 

se evidencia pelo fato de ele registrar o dia exato em que a descoberta se deu – 13 de outubro 

de 1972 –, mas também pela constatação, evidenciada pelo episódio, de que “aqueles meses de 

guerra haviam-nos transformado em pessoas que não éramos antes, que nunca tínhamos sido, 

em pobres animais acuados repletos de maldade e de terror” (p. 171). A animalização dos 
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indivíduos, já explorada nos momentos em que se falava acerca dos internos do hospital Miguel 

Bombarda, recai igualmente sobre aqueles que, tendo experienciado os meses em Angola, já 

não poderiam ser totalmente humanizados. A situação de tortura relatada impacta não só por 

revelar “a brutalidade, a selvajaria, a criminosa destruição de vidas em requinte de crueldade e 

maldade incomparável” (SEIXO, 2002, p. 85), mas também por promover uma cisão 

irreversível entre o médico e a sua visão acerca de si próprio, de maneira que “entre essa relação 

a si (este Si, esta ipseidade) e o eu do ‘eu penso’ existe, parece um abismo” (DERRIDA, 2002, 

p. 91). Esse transmutar-se do homem em animal pela inflição de dor a um ser seu semelhante é 

apresentado em uma cena que contém um forte apelo à visualidade: 

 

Recebeu o estetoscópio do enfermeiro, introduziu as olivas nos 

ouvidos, experimentou o diafragma raspando-o com a unha do 

indicador, e ao aplicá-lo no peito do doente veio-lhe de súbito à 

memória o dia 13 de Outubro de 1972, em Marimba, na Baixa do 

Cassanje, Angola, quando os oficiais empurraram os três negros para o 

posto de socorros e os obrigaram a estender-se no chão, lado a lado, no 

exíguo espaço entre a marquesa e a parede. Eram os três negros que 

roubavam a roupa, o dinheiro, os objectos pessoais dos alferes ao longo 

desse comprido segundo ano de guerra, durante o qual as chuvas 

destruíram as picadas, cortaram as comunicações, abriram fundas valas 

nas estradas, tombando raivosamente, em espessas faixas de cotão, na 

terra saturada. Os relâmpagos estalavam de contínuo num fedor acre de 

enxofre. O novo administrador observava pela janela o lago de alumínio 

em que o campo de futebol se transformara, e para onde as mangueiras 

debruçavam os altos ombros musculosos das copas, em que 

espreitavam as pupilas míopes dos morcegos. Os três negros levavam 

porrada desde há horas por roubarem a roupa, o dinheiro, os objectos 

pessoais dos alferes, murros, chibatadas, insultos da companhia inteira, 

exausta por muitos meses de guerra, dos soldados a quem se haviam 

tirado as armas para que se não assassinassem uns aos outros na caserna, 

depois das últimas cervejas, lá em baixo, num toldo de bambus, junto 

ao canhão protegido por uma gabardina de oleado. Faltava dinheiro, 

faltavam calças, faltavam camisas, apodrecíamos de parasitas, de 

paludismo, de água choca, de medo, e os três negros, com as feições 

irreconhecíveis pelos inchaços das pauladas, eram os culpados dos tiros, 

da angústia, da injustiça, da estupidez da guerra, e como tal desatámos 

a deixar tombar sobre os seus peitos, sobre os ventres, sobre as coxas, 

pontas acesas de cigarro, fósforos a arder, morrões de cinza, que 

pregueavam a pele de bolhas translúcidas que se elevavam e estalavam. 

As nuvens acumulavam-se a norte, muito longe, como os muros de uma 
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aldeia devastada, de uma aldeia de granito e de basalto cujas paredes se 

afastavam por vezes, inesperadamente, deixando ver os degraus, os 

vãos, as varandas azuis do céu sem fim. Fechei à força o posto de 

socorros (todos os homens queriam participar no massacre, vingar a sua 

angústia, a sua raiva, o seu medo nos três negros que uivavam de pânico 

e de dor a torcerem-se nas tábuas do soalho). 

– Quietos – gritávamos-lhes aos pontapés, e pousei o estetoscópio nas 

costelas do cadáver como apagara anos antes o cigarro num umbigo 

apavorado. (...) 

– Vocês deviam ter tido mais cuidado – aconselhou amigavelmente o 

pide examinando os corpos em úlcera dos negros. – Há maneiras de 

fazer as coisas sem se deixar marcas. 

Sorria da nossa ingenuidade, da nossa inexperiência: há maneiras de se 

fazer as coisas sem deixar marcas. Um electrochoque, por exemplo, não 

deixa marcas. Um coma de insulina não deixa marcas. Dez anos de 

psicanálise não deixam marcas: são formas educadas de matar as 

pessoas, formas decentes, aceitáveis. Nem uma cicatriz e os cadáveres 

continuam a falar, a trabalhar, a produzir filhos, definitivamente 

assassinados mas completamente bons. (p. 168 – 173) 

 

A cena acima transcrita constitui, para Maria Alzira Seixo, “um dos mais sinistros textos  

de António Lobo Antunes sobre o colonialismo” (2002, p. 85), e mostra o quanto, na punição 

desmedida aplicada ao furto, os soldados expressavam, também, as frustrações e angústias 

ligadas ao longo período que já passavam em Angola: a violência aplicada àqueles três negros 

endossava o ódio à guerra, ao mesmo tempo que, por meio da dominação sobre aquelas três 

figuras, os militares sentiam-se dominantes de seus próprios destinos, em uma afirmação de 

supremacia e força efetivada por intermédio de uma brutalidade feroz, que bestializa os homens 

que a executam. O ato de levar o estetoscópio ao peito de um cadáver que está sendo examinado 

é o que evoca, para o narrador, a lembrança do dia em Marimba, interligando-se o contato do 

equipamento com a pele do morto ao contato do cigarro aceso com a pele de um dos torturados. 

Nessa passagem, em que “recordam-se os tormentos sofridos, assim como os infligidos a 

outrem, no que se entende como uma reacção animal instintiva, de desforra e defesa 

compensatória, e que mais não faz que aumentar o horror e a humilhação” (SEIXO , 2010, p. 

105), toda a descrição do acontecimento dá-se em uma ênfase visual, com o foco nos homens 

afligidos e nos seus carrascos. Quanto a essa imagem, vemos que “o autor agarra -a e se apossa 
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dela para descobrir-lhe o íntimo. Vale sobretudo pela contextura, pelo travejamento” 

(SARAIVA, 1980, p. 42). No manejo da linguagem, Lobo Antunes, assim como Vieira o faz, 

deseja, “ao invés de esconder, velar, sutilizar alguma coisa, trazê-la antes a uma 

referencialidade translúcida, meridiana, apreensível a pleno entendimento, numa impostação 

em que as próprias imagens de adorno acabam também por clarificar a realidade posta em 

questão” (ÁVILA, 2012, p. 111). Pintor da palavra, o romancista contemporâneo usa cores 

fortes para enfatizar a condição dos vivos enquanto ligados “a esta miséria, a este nojo, a esta 

crueldade sem razão” (p. 174). Para o protagonista de Conhecimento do inferno, “a perspectiva 

que lhe apresenta o mundo distorcido (...) provém, não tanto de observar o modo como os loucos 

encaram o mundo, mas, e sobretudo, da distorção das coisas tacitamente aprovada pela 

convenção social, e que leva as pessoas a enlouquecer” (SEIXO, 2010, p. 105). Nesse sentido, 

os efeitos da guerra e da loucura são equiparados no trecho final da citação do romance feita: 

se a tortura por espancamento é uma forma severa de assassinar, deixando marcas indesejáveis 

– e aí são elencados o eletrochoque e a superdosagem de insulina como maneiras silenciosas de 

execução –, a psicanálise é uma forma branda, mas igualmente eficaz, que cumpre o efeito 

esperado sem deixar vestígios; resultam dela cadáveres vivos, que “continuam a falar, a 

trabalhar, a produzir filhos, definitivamente assassinados mas completamente bons”. Ora a 

morte, ora a animalização, são consequências produzidas pelos ambientes nos quais os 

indivíduos estão inseridos. A representação dessas passagens, filiadas ao gosto autoral por uma 

“precipitação de expressão, manifesta na frase longa e desdobrada, com predomínio da parataxe 

e da adjectivação de índole metafórica, e de conclusão habitualmente adventícia que integra 

consequentemente a convocação de um outro lugar e/ou de um outro tempo” (SEIXO, 2010, p. 

535), conecta-se ao componente da visualidade na medida em que “os fios narrativos que levam 

às imagens não param de se entrecruzar: a história sugerida pelo título da obra, a história de 

como a obra veio a existir, a história de seu criador” (MANGUEL, 2011, p. 225). Por esse vetor, 
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o impacto do leitor é alcançado, em mais um procedimento que se alinha ao impulso barroco 

de representar “um furor passivo e que busca efeitos de extrema eficácia em quem contempla 

uma obra” (MARAVALL, 1997, p. 339): sentimo-nos horrorizados diante de certas figurações 

que fazem com que nós também tenhamos, ainda que indiretamente, o conhecimento do inferno 

apresentado na narrativa. 

 

4.2.2 O esplendor de Portugal 

 

 Ao apresentar a trajetória de uma família por meio dos discursos de quatro integrantes 

– mãe e três filhos –, O esplendor de Portugal harmoniza discursos e perspectivas, de maneira 

que se verifica “a subordinação dos elementos à hegemonia absoluta da unidade (...), processo 

que se generalizou na arte barroca, feita de partes concatenadas, de estruturas significantemente 

combinadas” (ÁVILA, 2012, p. 31). A geométrica estrutura do romance, já por nós analisada 

no capítulo anterior, faz com que os discursos de Carlos, Rui e Clarisse, todos datados do Natal 

de 1995, sejam enfim alcançados temporalmente pelos capítulos narrados por Isilda, “em 

redobro de encontro (desencontrado) no final” (SEIXO, 2002, p. 611). A data sela o 

esfacelamento simbólico do grupo familiar mediante o destino encontrado por cada 

personagem: Carlos é abandonado pela esposa, após esperar os outros por horas; Rui parte da 

clínica de repouso rumo a um destino desconhecido; Clarisse toma um remédio para adormecer 

em seu apartamento no Estoril; Isilda é fuzilada na casa da família em Angola. Tem-se um 

“desencontro definitivo da mãe e dos filhos, que nem a ficção consegue impedir de se 

desconjuntarem” (Idem, p. 323); porém, até que as personagens encontrem seu fim, elas nos 

oferecem visões acerca tanto das cisões no relacionamento interpessoal quanto da África em 

que, em um determinado momento, todos moravam juntos – depois, fica apenas a matriarca, 

enquanto os filhos partem para Portugal. Neste livro, profícuo em descrições vívidas de 
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situações e de lugares, certos objetos ganham status simbólico diante da narrativa. É o caso, por 

exemplo, das cartas enviadas por Isilda, ignoradas pelo filho mais velho – que supostamente 

assumira a responsabilidade maior pela família em Lisboa –, mas imaginadas lidas pela mãe, 

em uma criação fantasiosa de um cuidado que não é verídico, mas cuja inexistência não é 

conhecida, evidentemente, pela figura materna. Dessa maneira, o “afastamento mantido (...) se 

alicerçou no silêncio que rodeia as cartas da mãe, que Carlos recebe e guarda sem abrir, e às 

quais portanto nunca responde, para além de que nenhum outro dos filhos entra em contacto 

com ela” (Idem, p. 323). 

 

(Carlos o meu filho Carlos com os irmãos na Ajuda a perguntar ao 

empregado dos Correios pelas minhas cartas a rasgar os envelopes a 

ler no patamar a subir as escadas devagarinho lendo em voz alta para 

a Clarisse e o Rui a tornar a lê-las inquieto sem poder telefonar-me 

sem poder escrever-me sem saber de mim se o meu filho Carlos 

continuasse em Angola estou certa que não perdíamos a fazenda nem 

a casa estou certa que os americanos e os russos lhe pediam desculpa 

nos deslocavam militares para aqui a segurarem os contratados a 

comprarem-nos o girassol e o algodão) (p. 129) 

 

 A perda da fazenda, no trecho acima relacionada por Isilda à partida do primogênito, e 

à consequente ausência de uma figura masculina na casa, solidifica-se, no último capítulo, com 

a chegada dos tropas “equilibrados nos pára-lamas, nos capôs, nos estribos, óculos escuros de 

armação metálica como se fossem prata” (p. 380) e com a consequente execução de Isilda, 

proprietária e último bastião do local. A cena da morte, que fecha o livro, é apresentada em uma 

descrição que mescla o presente trágico a um passado pueril – fundem-se, assim, o instante do 

disparo e a memória afetiva ligada à infância, em uma composição imagética que pretende, de 

certa forma, suavizar a brutalidade do episódio narrado e ao mesmo tempo enfatizá-la por 

contraste: “erguiam as metralhadoras, fixavam-me com a mira, desapareciam atrás das armas, 

o modo como os músculos endureceram, o modo como as bocas se cerraram e eu a trotar na 

areia na direção dos meus pais (...) sem precisar de perguntar-lhes se gostavam de mim” (p. 
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381). Apesar disso, no seu fim, Isilda por vezes resvala para a negação dos fatos que cercaram 

sua trajetória: “a tropa do Governo e os estrangeiros da Unita nunca estiveram aqui, os 

bailundos nunca escaparam para a mata, nunca deixei os meus filhos no cais para Lisboa, nem 

um só cadáver nas ruas de Luanda” (p. 373). Aqui, como na passagem acerca da carta outrora 

citada, o recurso do itálico é empregado para inserir uma realidade virtual, posto que imaginária 

e não condizente com os acontecimentos efetivamente vividos. 

 O esplendor de Portugal fala da dissolução do império português e do projeto colonial; 

entretanto, falará também do definitivo rompimento das relações interpessoais, estando os seres 

marcados pelo signo da incomunicabilidade e da estigmatização desde a infância. Carlos é 

confrontado continuamente com sua velada origem bastarda – “o comandante da polícia 

agarrava-me o pescoço / – Desanda rapaz / nunca Carlos, rapaz, a Clarisse era Clarisse, o Rui 

era Rui, eu (...) era rapaz por a Maria da Boa Morte dizer / – Tu és preto” (p. 96); Rui tem sobre 

si o diagnóstico da epilepsia a marcá-lo  - “a consulta de epilepsia do hospital / (Urina quando 

perde os sentidos?) / em que me receitam comprimidos que não tomo porque o diretos os acha 

caros demais” (p. 144); Clarisse é vista como “leviana e generosa” (SEIXO, 2002, p. 611) em 

suas associações com figuras masculinas – “Uma puta não encontro outra palavra para te 

definir a não ser puta não tolero uma puta reles a transformar-me a casa num bordel” (p. 143). 

Dos três netos, diz a mãe de Isilda: “um mestiço, um doente, uma moça que há-de acabar nas 

barracas da ilha a estender roupa com as outras desgraçadas enquanto os clientes não chegam, 

que sorte a doença ter-te poupado a isto, Eduardo” (p. 372). A questão da autoidentificação, 

bem como a da identificação de si pelo outro, permanecem em voga nas páginas da obra, 

trabalhadas de maneira que “as memórias e não-memórias (...) vão-se superpondo numa 

enumeração caótica de frases, cenas e figuras” (BYLAARDT, 2013, p. 48). Temos, portanto, 

duas questões centrais a serem analisadas quando falamos da vertente visual no romance em 

questão: a apresentação de fatos ligados ao continente africano e a apresentação de fatos ligados 
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à família que protagoniza o texto. Na nossa análise, portanto, falaremos separadamente desses 

dois aspectos, sempre procurando entender como o texto antuniano trabalha com a questão do 

elemento visual. Tencionamos verificar como, neste livro, assim como ocorre nos escritos 

barrocos marcados pelo signo do discurso engenhoso, “Tanto quanto a análise de um conceito, 

o desenvolvimento de uma imagem pode servir de base a um parágrafo, às partes de um discurso 

e até mesmo a um discurso inteiro” (SARAIVA, 1980, p. 50). 

 

4.2.2.1 Imagens de Angola 

 

 Acerca de O esplendor de Portugal, Maria Alzira Seixo sinaliza-nos que a obra 

“constitui uma experiência fundamental do lugar, e que a problemática deste romance parte 

desse lugar através da separação inicial da mãe e dos filhos, quando Isilda os embarca para 

Lisboa e a família se separa, ficando ela em Angola” (2002, p. 326). Nesta afirmação tem-se a 

perspectiva do lugar enquanto espaço do ser diante do mundo – e daí decorrem sucessivas 

reflexões acerca dos supracitados estigmas que acompanham as personagens –, mas também se 

considera o lugar enquanto espaço físico, local que replica e reproduz sensações, interagindo 

com quem habita; e, nesse sentido, “o lugar primeiro é indubitavelmente o espaço africano, 

mesmo se se pressupõe uma situação de colonização anterior, que a urdidura do texto aliás 

sublinha, mas que a narrativa dá muito mais como um ingrediente afectivo e sociológico” 

(Idem, p. 321). As memórias dos filhos acerca dessa África da qual se exilaram há dezoito anos 

ainda aparecem, vívidas, em muitos pontos de suas falas, como no trecho a seguir, narrado logo 

ao início do romance por Carlos, em que a recordação de um ataque feito a um comerciante 

mestiço sublinha o pressuposto de superioridade que havia na relação nós / eles (a qual soa 

ainda mais conflituosa e irônica quando comparada à revelação posterior, feita na obra, de que 

o próprio Carlos tem uma origem mestiça). Na passagem, os espectadores se divertem com a 
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possibilidade de assistir “uma segunda execução grátis mais divertida do que os filmes antigos”, 

em uma espetacularização da crueldade que nos faz remeter ao homo homini lupus de Thomas 

Hobbes, o qual se relaciona à “concepção do homem como sujeito em perene e constitutiva luta 

com seus semelhantes” (MARAVALL, 1997, p. 261), e a uma concepção trágica acerca da 

natureza humana, a qual também se via no período barroco: “O tremendismo, a violência, a 

crueldade, que com tanta frequência se manifestaram nas obras de arte do Barroco, decorrem 

dessa raiz de concepção pessimista do homem e do mundo que expusemos e, por sua vez, a 

reforçam” (Idem, p. 265). Na obra de Lobo Antunes, essa crueldade ainda mais se ressalta no 

contraste entre a postura acuada e amedrontada do comerciante e a sugestão de dominação do 

homem pelo homem, visível na frase de Carlos: não só o atacavam por ser uma espécie de 

concorrência de Isilda com a sua banca de peixe, faziam aquilo “para o ensinar a obedecer”: 

 

o chefe da polícia apontou-o com o pingalim 

– É no comércio da patroa que se compra peixe seco não é no comércio 

da vila 

mandou que os cipaios destruíssem os caixotes de peixe do comerciante 

mestiço que não se atrevia a um gesto, derramas sem gasolina e lhe 

atirassem fogo, queimou os cortes de sarja, os pacotes de tabaco, as 

prateleiras de botões, suspensórios, elásticos, cintos de cabedal e 

brinquedos de pau, o comerciante de filho às cavalitas veio pedir 

desculpa à minha mãe pronto a ajoelhar-se 

– Juro que nem sonhei que trabalham para vosselência eu não vendo 

nada aos empregados da fazenda só vendo ao povo da Chiquita 

a mentir com descaro dado que todo o povo da Chiquita trabalhava para 

nós e ele nos roubava a percentagem de lucro, a fazer-se de humilde, a 

tentar comover-nos com a criança, a mostrar-nos a barraca onde morava 

– Sou pobre 

a beijar a mão da minha mãe, a beijar-me a mão, pedi a palmatória ao 

cabo dos cipaios e o comerciante a proteger o filho, choramingando 

pelo beiço rasgado 

– Não me faça mal sou pobre não me faça mais mal 

para o ensinar a obedecer dividimos os leitões e os torresmos da loja 

pelos capatazes, um alcatruz de criaturas risonhas e felizes como são os 

africanos sempre que lucram com o azar dos outros para cá e para lá 

pilhando o mestiço, chocando com o enforcado na sofreguidão de se 

apoderarem de cinzas e lixo com a mulher do mestiço fitando-os em 

silêncio, uma indiana de chinelos que ensinava no cabano da escola a 

alunos sem tabuada nem livros a escreverem números e letras tortas em 
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papel de embrulho, os primeiros morcegos soltavam-se aos repelões na 

indecisão da noite, o chefe da polícia para a minha mãe, galanteador 

– Talvez devêssemos enforcar o mestiço 

o comerciante apavorado, de cabelo em desordem, uma crina lamacenta 

de cavalo idoso, os clientes à espera refastelados em pedras na mira de 

se alegrarem com uma segunda execução grátis mais divertida do que 

os filmes antigos que no Dia de Camões projetavam para eles na parede 

do posto (p. 14 – 15) 

 

 Toda a descrição da cena apela à comoção do leitor, que vê as figuras fragilizadas do 

homem e de sua família expostas pelos seus comportamentos – o comerciante a se ajoelhar 

diante de Isilda, o filho a choramingar e a esposa observando a cena em atitude passiva de 

submissão à ordem do destino – e que nota, em contraposição, o olhar irônico diante da cena 

tido por Carlos, ao crer que os gestos implorativos eram um falso estratagema do mestiço para 

afastar a culpabilidade de si, provocando a sensibilização do chefe de polícia. No entanto, nem 

o policial, nem os outros espectadores se predispõem a perdoar a suposta conduta equivocada 

do vendedor; esperam, ao contrário, por uma retaliação que se lhes afigura como entretenimento 

alegre e prazeroso. A passagem nos revela um forte componente visual na apresentação de todos 

os elementos que a compõem – o comerciante e sua família, Isilda e seu filho Carlos, o policial, 

os homens que depredam a banca do acusado e os que assistem a cena em antecipação da 

satisfação obtida na execução -, de maneira tal que, ao lermos, “somos levados a ver a cena 

como se esta se desenrolasse diante dos nossos olhos” (CALVINO, 1990, p. 99). As diferentes 

figuras envolvidas na cena também permitem uma alusão com os diferentes pontos para os 

quais nosso olhar poderia ser capturado diante das telas barrocas, tão caracterizadas pelo 

descentramento e profusas na exposição de diferentes componentes, postura sintomática que 

desvenda não só “o momento de tensão entre o quadrado e a elipse, mas o momento da 

metamorfose do quadrado e do círculo em formas espiraladas, ovais e oblongas” 

(SANT’ANNA, 2000, p. 26). A linguagem adotada por Lobo Antunes para  expor essa cena de 

contornos visuais é igualmente elíptica, feita de maneira tal que, assim como ocorria no discurso 
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engenhoso, “A palavra muda de sentido, o texto é invadido pela coisa, a coisa torna-se texto, o 

paralelo é também entrelaçamento e, apesar disso, mantém-se paralelo” (SARAIVA, 1980, p. 

88): tem-se o apelo a “uma retórica mais sensual, que não despreza mais nem o elemento 

material da poesia e da pintura nem o receptor das obras” (SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 19), 

em um método artístico afim ao do barroco. 

 A Angola retratada no romance é vista pelo prisma de Carlos, Rui, Clarisse e, 

principalmente, de Isilda, que é a personagem que mais se debruça sobre o tópico, e também a 

que, por ter permanecido no território, pode fornecer um panorama mais completo e diacrônico 

acerca dos “cambiantes diferenciados de ingenuidade, ternura, incultura, apego à terra, 

exploração consciente, cobiça, ganância, reaccionarismo, ou simples continuidade de uma 

existência que alguém começou ali e que os descendentes se habituaram a considerar legítima 

e adequada” (SEIXO, 2002, p. 325). O fato de seus capítulos apresentarem um atravessamento 

temporal que vai desde 1978 até 1995 também permite que observemos, em sua narrativa, 

acontecimentos relacionados à guerra civil angolana e à maneira como a qual o cenário do país 

atinge a personagem, em uma sucessão de acontecimentos que culmina em sua já citada 

execução ao final do romance. Isilda flutua entre a resignação e a revolta diante dos fatos 

trazidos pela passagem do tempo, e a depredação da casa denuncia o declínio também 

acompanhado pela partida dos membros da família: “entendi que os mortos começaram a 

morrer e a casa com eles, o esqueleto da casa com pedaços de cartilagens de reposteiros e de 

quadros suspensos dos ossos, o esqueleto da casa sem ninguém exceto eu, as criadas e a 

trepadeira da varanda” (p. 75). Diante dos ataques da Unita, a postura revelada é de 

incredulidade e inconformismo e, eventualmente, de negação: “não é verdade não pode ser 

verdade que (...) isso esteja a acontecer, a tropa do Governo deixando à pressa a Chiquita com 

as suas espingardas e os seus canhões num reboliço de fuga, esquecendo os mapas, as bússolas” 

(p. 172); “os mercenários dispararam granadas de morteiro na direção da mata (...) sem se 
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preocuparem conosco ou nos olharem da mesma forma que não nos tinha olhado até então ou 

era impossível saber se nos olhavam devido aos óculos escuros” (p. 175); “não pode ser verdade 

que isto esteja a acontecer: continuo no terraço da fazenda agora não com o meu marido e os 

meus filhos, com os meus pais” (p. 173). Nesse último exemplo, fica claro como Isilda 

contrapõe a realidade opressiva a uma rememoração imagética que lhe permite superpor o plano 

atual ao imaginário, de maneira que as impressões da personagem acerca do momento vivido 

“se figuram, refiguram, desfiguram e reconfiguram, progressivamente e recorrentemente, na 

expressão dessa anamorfose da matéria narrada” (SEIXO, 2010, p. 314). A cena recordada pela 

personagem se torna ainda mais emblemática por, nela, aparecer o tio de Isilda, conhecido “por 

gastar dias a fio a convencer os africanos que eram iguais a nós e de quem os africanos 

troçavam numa desconfiança respeitosa / – Patrão gosta de brincar mentiras / e se apartavam 

dele com medo dos milícias” (p. 173). O jogo conflituoso entre nós e eles no espaço africano 

replica, também, a dualidade entre Angola e Portugal, considerando-se a maneira como a 

metrópole olhava para os retornados, outro mote explorado pelo livro. Isilda comenta:  

 

O meu pai costumava explicar que aquilo que tínhamos vindo procurar 

na África não era dinheiro nem poder mas pretos sem dinheiro e sem 

poder algum que nos dessem a ilusão do dinheiro e do poder que de fato 

ainda que o tivéssemos não tínhamos por não sermos mais que 

tolerados, aceitos com desprezo em Portugal, olhados como olhávamos 

os bailundos que trabalhavam para nós e portanto de certo modo éramos 

os pretos dos outros da mesma forma que os pretos possuíam os seus 

pretos e estes os seus pretos ainda em degraus sucessivos descendo ao 

fundo da miséria, aleijados, leprosos, escravos de escravos, cães, o meu 

pai costumava explicar que aquilo que tínhamos vindo procurar na 

África era transformar a vingança de mandar no que fingíamos ser a 

dignidade de mandar, morando em casas que macaqueavam casas 

europeias e qualquer europeu desprezaria considerando-as como 

considerávamos as cubatas em torno, numa idêntica repulsa e num 

idêntico desdém, compradas ou mandadas construir com dinheiro que 

valia menos que o dinheiro deles, um dinheiro sem préstimo não fora a 

crueldade da maneira de o ganhar e para todos os efeitos equivalente a 

conchas e contas coloridas, porque 

conforme o meu pai costumava explicar 
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olhavam para nós como criaturas primitivas e violentas que aceitavam 

o degredo em Angola a fim de cumprirem condenações obscuras longe 

da família, de uma aldeia qualquer sobre penhascos de onde vínhamos, 

habitando no meio dos pretos e quase como eles, reproduzindo-nos 

como eles na palha, nos desperdícios, nos dejetos para formarmos uma 

raça detestável e híbrida que aprisionavam por medo na África (...) 

explicava o meu pai 

acabamos por gostar da África na paixão do doente pela doença que o 

esquarteja ou do mendigo pelo asilo que o humilha, acabamos por 

gostar de ser os pretos dos outros e possuir pretos que sejam os pretos 

de nós (p. 243 – 244) 

 

 Na ressignificação da relação entre dominante e dominador, elementos visuais são 

convocados, sempre de modo a fazer uma diferenciação valorativa entre o molde europeu e o 

suposto comportamento africano, em uma superposição de perspectivas nas quais se vê “o 

desenvolvimento da instalação colonial e o absurdo humano que a situação revolucionária na 

metrópole e a atribuição da independência à ex-colônia motivaram, e que o romance configura” 

(SEIXO, 2002, p. 321). Assim, a imagem das casas ocupadas pelos brancos em África, que 

violentamente contrastavam com as cubatas dos negros, é posta, por sua vez, em oposição às 

casas europeias, diante das quais elas próprias (as moradias dos brancos em Angola) 

assemelham-se a construções decrépitas, sendo automaticamente inferiorizadas. Nessa 

construção relativa, “em torno de uma cada imagem escondem-se outras, forma-se um campo 

de analogias, simetrias e contraposições” (CALVINO, 1990, p. 104), em uma sugestão que nos 

lembra a prevalência, nas telas barrocas – e em toda a arte do período em geral –, de “uma perda 

de integridade, de globalidade, de sistematização ordenada, em troca de instabilidade, de 

polidimensionalidade e flexibilidade” (SCHØLLHAMMER, 2016, p. 55), bem como os efeitos 

contrastantes obtidos por uma “disposição elíptica do espaço” (WÖLFFLIN, 2010, p. 78). Um 

processo similar se dá na gradação decrescente feita para mostrar a escala da miséria que 

tornava homens superiores a outros homens, sendo pretos uns dos outros: “aleijados, leprosos, 

escravos de escravos, cães”: as palavras sequenciam-se em um pressuposto imagético que faz 

com que se possa passar “de um pensamento a outro como também de uma imagem a outra: no 
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encadeamento do discurso, imagem e conceito se equivalem” (SARAIVA, 1980, p. 48 – 49). 

Tem-se, por esse intermédio, “uma reflexão sobre a razão colonial, em termos deceptivos e 

disfemísticos, mas sobretudo convocando a reciprocidade dos olhares (...) na exacta medida em 

que o hibridismo é convocado de modo romanesco e encontra o seu lugar teórico na prática 

desta ficção” (SEIXO, 2002, p. 325). A perspectiva que Isilda traz acerca da realidade que a 

cerca é fundamentalmente marcada por essa percepção trágica da realidade, por ela assimilada 

apesar do pressuposto de ser mulher: “Porque sou mulher e me educaram para ser mulher, isto 

é para entender fingindo que não entendia / (bastava trocar as palavras por uma espécie de 

distração divertida) / a fraqueza dos homens e o avesso do mundo” (p. 102). Ressaltamos, mais 

uma vez, que o tema do mundo às avessas é bastante caro à arte barroca, justamente por ser o 

“produto da cultura de uma sociedade em via de mudança, na qual as alterações sofridas em sua 

posição e em sua função, por vários grupos, criam um sentimento que instabilidade que se 

traduz na visão de uma cambaleante desordem” (MARAVALL, 1007, p. 251 – 252), e por isso 

é sintomático que ele apareça com tanta força na obra de Lobo Antunes, não só no romance em 

questão, mas em muitos (talvez todos?) de seu cânone. No caso deste O esplendor de Portugal, 

Isilda é fruto de uma tal desordem que a destitui de seu privilegiado lugar na implícita 

estruturação social em Angola e a leva a perder certezas estabelecidas pouco a pouco, até que 

por fim se enxergue como “uma mulher idosa com mais duas mulheres idosas na cozinha 

comendo as mesmas conservas e os mesmos legumes que as lagartas desprezavam e bebendo a 

mesma água castanha do depósito ou seja a mesma chuva, a mesma ferrugem e os mesmos 

limos” (p. 75) – e, sendo assim, seu mundo é fatalmente desconcertado. Essa consciência acerca 

do lugar é também transmitida por um dos trechos nos quais emerge a voz da mãe de Isilda, 

recordando o quanto instava o marido para que a filha fosse viver na Europa e “esquecer a 

África”: é quase como se a mulher soubesse de antemão o destino a ser encontrado por sua filha 

ali e quisesse privá-la dos sofrimentos que dele adviriam. No entanto, Eduardo, o pai, “se queria 
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desforrar”, e as palavras do homem, já citadas por Isilda, encontrarão eco quando repetidas na 

voz de sua mãe, que salienta, em coro com o dito outrora, o quanto o esposo almejava “a 

vingança de mandar na dignidade de mandar”. Outros pontos de contato entre os discursos de 

mãe e filha emergem, tais como a referência aos leprosos e a oposição entre África e Europa, 

nós e eles: 

 

quantas vezes avisei o Eduardo, quantas vezes pedi que a afastasse da 

Baixa do Cassanje, a mandasse estudar para a Europa, esquecer a 

África, não voltar a Angola e o Eduardo 

– Pensas que não pertencemos a isto pensas que não sei que nos 

expulsarão disto? 

o Eduardo que se queria desforrar 

(e que a filha o desforrasse) 

não sei de quem não sei como, transformando 

dizia ele 

através da ilusão do dinheiro e do poder a vingança de mandar na 

dignidade de mandar, o desprezo numa espécie de orgulho ainda que 

patético, feito de conchas e contas coloridas, ainda que à custa da 

miséria dos leprosos que nos dariam a lepra e da escravidão dos 

bailundos que nos escravizariam um dia ou se limitavam a matar-nos, 

por falta de tempo e de malícia, por simples necessidade de espaço, 

quantas vezes pedi que a mandassem estudar para a Europa, viver na 

Europa, não voltar a Angola nem sequer a Moçâmedes onde as algas 

se moviam como as folhas no bule do chá mesmo que durante o resto 

dos meus dias a não tornasse a ver, condenada à Baixa do Cassanje, 

ao algodão, ao girassol (p. 249 – 250) 

 

 Ainda na seara das relações entre pintura e literatura, duas outras cenas bastante fortes 

na obra, as quais dizem respeito às passagens em que se descreve as mortes de dois empregados 

da casa: Fernando e Josélia. No caso da morte do homem, o tratamento dado a ele pelos policiais 

é ressaltado pelos sinais de espancamento e tortura visíveis nos hematomas flagrantes, e o corpo 

saltava diante dos tiros em uma impressão contínua de movimento que antecipa o descanso 

final, a efetiva chegada à terra. Já a mulher encontra seu fim ao ser atacada por um grupo de 

cães. Em ambos os casos, as personagens têm seus corpos despedaçados, em descrições que 

transmitem ao leitor a impressão forte e vívida da carne dilacerada, compondo um panorama 
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“incrementado diante das massas, da violência, da dor, do sangue, da morte” (MARAVALL, 

1997, p. 266). Poderiam as figuras de Fernando e Josélia serem integrantes de um quadro 

barroco, posto que as telas do período sempre continham elementos “que afrontam, 

atormentam, incomodam” (SANT’ANNA, 2000, p. 50), com feições e torções do corpo 

brutalmente enfatizadas: pensemos, por exemplo, no esgar das figuras de Goya. A propósito, 

os motivos do fuzilamento e do cão são presentes em duas das mais famosas obras do pintor 

espanhol: Os fuzilamentos de três de maio em Madri, no qual se retrata um acontecimento 

histórico – a repressão feita ao levante na capital espanhola em 1808 e a execução de pouco 

mais de quarenta revoltosos na assim chamada Colina do Príncipe Pio –, e O cão semiafundado, 

uma das telas integrantes das Pinturas Negras, produzidas já ao fim da vida do artista. No caso 

do primeiro quadro, temos a luz a incidir sobre uma figura que está prestes a ser alvejada, com 

os braços estendidos à maneira de mártir, enquanto podem ser vistos, próximo a si e atrás, outros 

condenados com as mãos sobre a face, a sofrer a agoniante espera da morte certa, e, a seus pés, 

os corpos daqueles que já haviam sido executados. Sangue borra o solo, mas a tropa francesa, 

encarregada do fuzilamento, evidentemente o ignora. Já no segundo quadro citado, vê-se apenas 

a cabeça do cão – o resto do corpo do animal encontra-se oculto pelo solo –, posicionada na 

parte inferior da tela, em uma estrutura verticalizada que parece fazer com que o bicho esteja 

oprimido pela atmosfera soturna, pintada em tons de dourado e cobre. O motivo do cão, que 

aparece em outras telas de Goya, aqui é representado não de maneira a ressaltar a condição 

animalesca; ao contrário, impressionam os traços e a expressão transmitida pelo olhar (para 

quem estaria o cão voltado?), passando-nos uma sensação de acuo muito vívida – e muito 

humana. No caso das duas telas citadas, bem como nas cenas narradas pelo romance, estamos 

diante de certo “cultivo literário e artístico da crueldade, (...) objetivo para o qual se orientava 

todo o delineamento patético e pessimista do barroco: a necessidade de pôr às claras a condição 

humana” (MARAVALL, 1997, p. 267 – 268). Em O esplendor de Portugal, “A visão 
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espectacular retorna na comunicação das mortes (...) inclinando-se de preferência para uma 

visão trágica das coisas que um certo tipo de comportamento humano convencionalmente 

transporta para a abjecção” (SEIXO, 2002, p. 351). Vejamos cada passagem: 

 

os soldados apanharam o Fernando na picada da Chiquita, trouxeram-

no de regresso à fazenda apertando-lhe os tornozelos com nós de cipó, 

de malares transformados em chagas azuis, uma pasta confusa no lugar 

da boca, as calças rasgadas até ao osso da perna, o Fernando de joelhos 

no terraço golpeado pelas botas da tropa, as coronhadas na cara, as 

fivelas de cinturão nos rins, o primeiro tiro e um estremeção, o segundo 

tiro e um bando de morcegos gritando o seu terror nos campos 

incapazes de sementes, tordos a embaterem nas tábuas do armazém em 

cujas trevas ratos do tamanho de perdizes iam soprando de fúria, um 

militar com divisas de cabo, as polainas do meu marido e um dos meus 

colares comprados na Europa, em Paris ou Bolonha, que eu pendurava 

na carrapeta do toucador, divididos entre eles numa guia de guinchos, 

o militar com divisas de cabo 

(...) 

o militar com divisas de cabo, duas aspas vermelhas furtadas a um 

colega europeu no desconchavo da partida quando os batalhões se 

acotovelavam para o interior dos navios, surgiu atrás de mim a arredar 

a Josélia, introduziu uma fita na metralhadora, manobrou a culatra, o 

Fernando desajeitado e elástico principiou a saltar e a saltar e a saltar, 

com círculos encarnados nos sovacos, na barriga, no peito, e continuou 

saltando no terraço à medida que os vasos se partiam sozinhos e 

pedaços do corrimão tombavam em silêncio até que o militar largou a 

metralhadora no rebordo do tanque, o Fernando finalmente em paz se 

chegava à terra como se a beijasse, os setters o observavam a meio 

caminho do medo e da fome, os abutres só maçã-de-adão e unhas 

caminhavam num andar cansado de perus espanejando o ar com o lodo 

das asas (p. 105 – 106) 

 

a felicidade da Josélia foi cair mal um cachorro lhe prendeu o tornozelo, 

um segundo cachorro lhe prendeu a coxa, foi continuar primeiro de 

joelhos e a seguir deitada a bater nos bichos com o ramo quebrado, foi 

desaparecer por fim sob uma confusão de latidos e uivos, uma confusão 

de unhas, patas, caudas fosforescentes, dorsos que pulavam, a felicidade 

da Josélia 

se me perguntarem acreditas 

foi os cachorros do mato abrirem-lhe caminho no interior da pele, das 

costelas, arrancando nacos de pulmão de músculos de fígado, olhando-

me 

em Deus não faço a menor ideia 

uma última vez como se quisesse dizer qualquer coisa que eu não 

entendia, que o barulho do rio não me deixava entender (p. 228) 
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 Note-se que Lobo Antunes privilegia descrições vívidas, as quais enfatizam a cena 

narrada de maneira a agregar visibilidade às mesmas. Nessa proposta, cores fortes são 

convocadas para mostrar a mutilação dos corpos das personagens: Fernando trazia “malares 

transformados em chagas azuis, uma pasta confusa no lugar da boca”, e em seu corpo 

despontam “círculos encarnados nos sovacos, na barriga, no peito” conforme a penetração das 

balas; Josélia tem os cães do mato a “abrirem-lhe caminho no interior da pele, das costelas, 

arrancando nacos de pulmão de músculos de fígado”. As duas passagens são bastante marcantes 

no romance – no caso do trecho designado a Josélia, seu posicionamento na trama gera grande 

impacto, pois a narração acerca de sua morte fecha o capítulo no qual Isilda relata todo o ciúme 

que sente da mulher por conta da relação desta com sua mãe, a qual desejou ser assistida, em 

suas horas finais, pela empregada e não pela filha: “e se me troca por uma mulherzinha de 

senzala o que sou eu afinal?” (p. 216). Em seu fim, é como se Josélia retornasse (assim como 

Fernando também retornou...), em termos brutais, porém definitivos, à terra a que ela pertencia, 

conforme Isilda julgava, ainda que em um olhar um tanto quarto parcial e influenciado por uma 

sentimentalidade pessoal. Há, também, uma simbologia implícita no fragmento: vemos que “Os 

cães morrem, mas matam também (...), como os colonizadores matam e são também mortos” 

(SEIXO, 2002, p. 351). Ambos os trechos ressaltam o jogo entre pintura e literatura tão 

característico da prosa antuniana, entendendo-se aqui a intersemioticidade “enquanto relação 

entretecida num texto verbal por diferentes campos de significação, que possuam um grau de 

sistematização organizada mais ou menos acentuado (...) em função do hibridismo de signos” 

(SEIXO, 2010, p. 281). Assim sendo, ocorrem não só as alusões diretas a quadros, mas o próprio 

seguimento da narrativa filia-se a um teor imagético, tornando-se o texto pintura para o ouvido, 

no esteio da tradição do ut pictura poesis; e é “desta prática tão antiga que, sobretudo, nos fala 

o romance de Lobo Antunes, deste poder da imaginação que funda a ficção, deste 
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desdobramento das visões do autor na das personagens, enfim, da condição ilusória, porque 

imaginária, do texto literário” (CALVÃO, 2013, p. 69). 

 

4.2.2.2 Imagens da família 

 

 Ao apresentar as rusgas provenientes do relacionamento familiar desgastado, O 

esplendor de Portugal lida com determinadas imagens que servem ao propósito narrativo da 

“sina de inventar um presente que cessou há anos de existir”, nas palavras de Isilda (p. 82). 

Conforme já dito, as características das personagens lançam-se sobre elas como estigmas 

indestrutíveis, a torná-las reféns de suas condições inatas. A perspectiva acerca de si próprio é 

marcada por essa tendência ao prisma negativizante, como se não fosse possível romper a 

destinação que se lhe fora imposta. Por outro lado, também é uma constante, em vários 

momentos do livro, especialmente nas partes narradas por Isilda, uma certa negação desse 

mesmo destino, uma crença em uma suposta prevalescência que contém em si o propósito de 

não querer enxergar determinados fatos a cada dia mais evidenciados. Isilda dirá, a certa altura: 

“como se houvesse / que mania / a morte, quando toda a gente sabe que só os pretos morrem, 

não nós, que a morte é uma tendência dos pretos como a carapinha e a pobreza” (p. 132). No 

entanto, não só a morte, mas também o declínio da anterior prosperidade acompanham a 

personagem na passagem de tempo vislumbrada ao longo da datação de seus capítulos – e a 

partida dos empregados sintomatiza essa ruína, estando associada, também, à solidão cada vez 

mais experienciada: “a Maria da Boa Morte idêntica à boneca a erguer a mão numa espécie de 

bênção despedindo-se para sempre de mim” (p. 254); “o Damião para mim baixinho numa 

confidência apiedada mostrando a miséria e a solidão em que eu morava / – Não posso continuar 

aqui porque esta casa está morta” (p. 87). Na casa da Baixa do Cassanje, “a gente revia episódios 

desfocados da felicidade antiga, beijos, passeios na praia, eles abraçados num táxi” (p.  269), 
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contrapondo-se às lembranças do passado à realidade esmagadora do presente. Sendo a 

personagem que permanece em Angola, e a única cujos capítulos são distribuídos por um longo 

espaço de tempo, Isilda acompanha de perto a progressão da casa – e também a de si própria. 

Em uma determinada passagem, a qual reproduzimos a seguir, o mote do espelho surge em um 

jogo acerca do olhar no qual a percepção de si não condiz com o reflexo que o vidro lhe 

transmite. A não admissão do envelhecimento se dá por meio da culpabilização do objeto – “foi 

o espelho que envelheceu” –, subterfúgio evidentemente malogrado em sua própria origem, 

mas no qual Isilda procura obter algum tipo de conforto. Acerca da presença do espelho em 

quadros barrocos, já citamos as Vênus de Velásquez e de Rubens, obras que permitem que a 

face da mulher, oculta para o espectador, seja revelada por meio do estratagema especular, o 

qual desvenda o semblante feminino e permite que se tenha ângulos diferentes acerca de uma 

única figura retratada: a parte frontal e o dorso. No entanto, também foi cara ao barroco a visão 

acerca do tempo como ladrão cristalino, e o artista do período tinha a percepção “do seu 

constante fluir, que conduz à meditação sobre a impermanência, sobre a mudança, em suma, 

sobre a instabilidade da vida humana, que a todo instante caminha para um fim irreversível” 

(HATHERLY, 1997, p. 93). Assim, se há obras que celebram o auge da beleza na representação 

da deusa que a simboliza, também há, no barroco, telas como Vanitas, de Bernardo Strozzi, 

obra que explora a questão da imagem feminina e do espelho a partir da representação de uma 

senhora idosa, a qual, ainda que bem trajada, traz um semblante melancólico, de quem atesta 

que a passagem inexorável dos anos é um movimento inevitável – e a rosa nas mãos da mulher 

torna-se mais um símbolo dentro dessa concepção: a flor, como a beleza, também fenece. Ao 

se ver diante do espelho, Isilda é confrontada com uma imagem que denuncia o avanço 

cronológico e, diante dela, assim como fazia o homem barroco, “resolve a sua neurose de 

angústia e abandono através duma espantosa acomodação” (Idem, p. 91). À exceção da 

presença das criadas no quadro de Strozzi, toda a cena reproduzida pelo pintor estabelece íntimo 
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contato com a passagem do romance de Lobo Antunes, e a visão da imagem denunciadora faz 

com que Isilda evoque rememorações de seu passado, as quais lhe parecem tão próximas do 

instante atual que, por esse motivo, ela não consiga crer que haja tanto tempo decorrido: 

 

e portanto é natural, dada a vida que tenho, que ao sentar-me ao 

toucador me pergunte se fui eu que envelheci ou o espelho do quarto, 

estas rugas e estas nódoas na pele serão manchas da idade ou o ácido 

do estanho a corroer o vidro, prefiro pensar que foi o espelho, foi de 

certeza o espelho porque ainda agora, há minutos se tanto, chegamos de 

jantar nos belgas, as luzes estavam acesas do portão à casa iluminando 

as hortênsias, a estátua do lago erguia os cotovelos num júbilo de balé, 

o Amadeu desfazia o laço, tirava o casaco, vi-o alongar-se para a 

mesinha-de-cabeceira, remexer aspirinas e xaropes, sorrir-me, ainda 

agora, há minutos se tanto, desci à senzala a fim de contar os 

camponeses que me enviaram do Huambo para a colheita do arroz e o 

administrador de lá, um aldrabão completo, me afiançou serem 

saudáveis, obedientes e de pouca alimentação como se alguma vez 

houvesse africanos assim, se neste momento for lá abaixo, decorrido 

este instantinho 

(foi o espelho que envelheceu claro que foi o espelho que envelheceu 

não há outra solução foi o espelho) 

e encontrar dez ou quinze criaturas que mal conseguem mexer-se no 

interior das palhoças, apalermadas pelo reumático e o paludismo, estou 

num dia de sorte, dez ou quinze criaturas mirrando nos seus panos e o 

que sobeja do algodão a desfolhar-se, o girassol por colher devorado 

pelos corvos, dez ou quinze criaturas tão idosas com o espelho 

(a mesma desistência as mesmas rugas os mesmos cabelos brancos que 

não são os meus) (p. 56 – 57) 

 

 Da visão dos personagens acerca de si próprios muito já falamos ao longo deste trabalho. 

Importa, agora, tecer algumas considerações acerca de como cada membro do corpo familiar 

observava os outros integrantes – e, por extensão, de como as imagens acerca da família são 

elaboradas ao longo do romance, em passagens que, além de deslindarem os processos que 

levaram ao distanciamento definitivo, comprovado neste Natal de 1995, mostram o quanto a 

questão da perspectiva é relevante para a composição da obra, narrada por personagens 

simultâneos: assim como, na pintura, “As unidades discretas (separadas) que constituem as 

figuras tornam-se em representações dos vários estados de espírito e de feito” (SEIXO, 2010, 



318 
 

p. 328), na obra literária, as vozes dos indivíduos apresentam-se como postos de ângulos 

diversos a partir dos quais um mesmo tema pode ser notado caleidoscopicamente, e “A narrativa 

faz-se, bem entendido, através das imagens” (Idem, p. 329). Diante da obra artística, e assim 

como ocorria com o público perante uma tela barroca, marcada pela multiplicidade de 

elementos e pelo duplo centro, o receptor é a figura que pode aglutinar, sob seu ponto de vista, 

as multíplices visões sobre os fatos. Além disso, um determinado integrante da história pode, 

por ter um olhar que se considerava diferenciado, ser uma fonte que revela, para o leitor, certos 

fatos da trama de uma maneira ainda mais interessante ou inesperada. Referimo-nos, aqui, mais 

especificamente aos capítulos narrados por Rui. Trata-se de uma personagem “que representa, 

neste romance, a doença (numa situação ficcional também frequente nos livros do autor), é 

quase comunicado como um hipocorístico ao contrário” (SEIXO, 2002, p. 339): marcado pelo 

diagnóstico da epilepsia e por sua associação ao louco e ao desvirtuado, o que faz com que seja, 

muitas vezes, desconsiderado até certo ponto quando tem as suas falas recordadas pelos irmãos, 

Rui manifestará, em vários momentos, uma lucidez flagrante acerca daquilo que observa: e essa 

potencialidade se revelará desde a infância. Rui está perfeitamente cônscio dos olhares de Luís 

Filipe sobre si, quando ele está visitando a irmã em Estoril: “um senhor da idade do meu pai 

que me olhava do sofá desesperado / – Como posso concentrar-me assim como pode alguém 

concentrar-se assim / que me olhava do sofá com o charuto da sua derrota aceso, suado, 

escarlate, furibundo, a desejar-me a morte” (p. 242). Ele também percebia, na infância, o 

tratamento diferenciado que Carlos recebia, e não estava alheio aos rumores sobre sua origem 

bastarda: “Então o Carlos não é nosso irmão Clarisse então o Carlos é irmão dos leprosos não 

é?” (p. 192). Diante do caso extraconjugal da mãe, ele é o único a reparar o cheiro denunciador, 

elemento em que nem o pai, nem os irmãos, nem a própria Isilda reparavam: “a minha mãe a 

procurar cabelos na roupa, a esfregar a palma no pescoço e a encostá-la à cara / – Qual cheiro 

Rui qual cheiro?” (p. 233). Aliás, a passagem na qual o filho narra a sua visão acerca da mãe a 
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ir ao encontro do amante, antes de pedir, “de olhar mudado”, que Rui a aguardasse no jipe, e o 

seu consequente retorno após algum tempo, é bastante marcada pelo fator visual, ao mesmo 

tempo em que é estabelecida uma dualidade entre a percepção acerca de Isilda como mulher e 

como mãe: a figura feminina sendo um mistério afligente, a figura materna sendo uma imagem 

confortante. O discurso se estabelece a partir de uma estranha relação, evidenciada pelo léxico 

empregado, em que “há muito mais que uma semelhança. São movimentos ou alterações de 

mesma natureza” (SARAIVA, 1980, p. 43). Vejamos o trecho: 

 

Quando a minha mãe me levava ao médio a Malanje e no fim da 

consulta me comprava um bolo de creme na pastelaria; em vez de 

regressarmos logo à fazenda pela estrada da Diamang conduzia o jipe a 

um bairrozito de vivendas todas iguais nos fundos do quartel, verificava 

a gola, compunha o cabelo, corrigia a pintura, passava a rolha do 

perfume no pescoço, pedia-me com uma festa na cara, de olhar mudado 

– Fica aqui quietinho e sem fazer asneiras que eu já venho 

atravessava a rua com um modo de caminhar diferente, mais bonito, 

mais vagaroso, que resultava dar conta de a minha mãe ser mulher, 

deixar de ser minha mãe para se tornar mulher de tal forma que me 

apetecia, como às bailundas, rondá-la, farejá-la, tocá-la, tratá-la mal, eu 

sentado no jipe com o bolo de creme a vê-la atravessar a rua numa dança 

que abandonava um rastro de homens suspenso e me mudava o ritmo 

do sangue, contornar uma das casas, voltar séculos mais tarde já não 

mulher, minha mãe outra vez mas de pintura fora do lugar e botões 

trocados, reparar na ausência de um brinco, guardar o que tinha na 

carteira, uma silhueta afastava a cortina mostrando o candeeiro do teto, 

parecia-me ver um braço acenar, parecia-me que a minha mãe ou seja a 

minha mãe tal qual a conhecia respondia ao braço erguendo a mão do 

volante, carregava na alavanca dos faróis por haver noite dentro e fora 

do jipe, dentro a claridade azul dos mostradores a fazer-nos mais 

solenes, fora a cidade substituída por campos e campos e cercas de gado 

que se prolongavam no escuro, o perfil da minha mãe franzia a boca 

como se guiar um jipe a trinta ou quarenta à hora numa estrada deserta 

requeresse a atenção e a minúcia de um relojoeiro 

– Fizeste asneiras Rui? 

comigo sem vontade de rondá-la, farejá-la, tocar-lhe, tratá-la mal 

porque não era nenhuma mulher a sério quer dizer como as da ilha de 

Luanda ou as sobrinhas do governador que estava ali comigo, era só a 

pessoa que me ralhava a torto e a direito, me mandava lavar os dentes, 

não ser malcriado para os meus irmãos, ir para a cama quando havia 

coisas interessantes na sala, moças, jogos de cartas, murros na mesa, 

discussões, a pessoa que me levava ao médico choramingando para o 

doutor a torcer o lenço nos dedos 
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– Ele cura-se não é verdade que se cura garanta-me que o meu filho se 

cura 

e assim que abandonávamos o consultório, após mais umas lágrimas e 

umas lamúrias e uns beijos dramáticos que me sufocavam 

eu a querer livrar-me dela e respirar e não podia 

virava como se nada fosse, esquecida das tristezas, ao bairrozito nos 

fundos do quartel enquanto eu me aborrecia de morte trancado no jipe 

sem nada que me distraísse nem uma simples mosca para tirar as asas 

(p. 229 – 230) 

 

 O movimento das passadas apressadas da mãe para ir ao encontro com quem quer que 

a esperasse é o primeiro elemento a despertar o jogo de oposições entre Isilda mulher e Isilda 

mãe. A mulher que retorna após o tempo de espera, embora ainda seja a mãe reconhecível, traz 

“pintura fora do lugar e botões trocados”, mas já não pode ser a mesma aos olhos do filho: Rui 

enxerga, pela sua perspectiva, uma espécie de hipocrisia presente na contradição que ele 

estabelece entre uma aflita preocupação – fingida, a seu ver – demonstrada durante as consultas 

médicas e o esquecimento acerca do que se passara tão logo estacionavam nas proximidades 

das vivendas. Essa representação dual acerca da mãe flerta com a “polissemia – fundamento do 

barroco” (SARDUY, 1989, p. 53), além de transmitir, assim como se via nos escritos barrocos, 

uma preocupação visualizadora a qual era “encantatória, buscava prender pelos olhos, (...) 

convencer o espectador através do exemplo feericamente visualizado” (ÁVILA, 2012, p. 28). 

Se um sermão de Vieira pretendia usar a imagem como estratégia para melhor enfatizar uma 

mensagem religiosa, o texto contemporâneo usa a imagem para melhor comunicar um 

determinado fato da narrativa, bem como a intensidade com que a personagem é atingida pela 

contemplação desse mesmo fato, e, tanto na obra do passado quanto na do presente, “predomina 

o dramático da expressão, na medida em que, com esta, se revelam casos de extrema tensão na 

experiência humana das coisas e dos outros homens” (MARAVALL, 1997, p. 334).  

Conseguimos efetivamente imaginar Isilda em uma espécie de antes e depois a partir da 

descrição que Rui faz do comportamento feminino, e o fragmento não deixa de configurar mais 

uma interpretação da dualidade entre ser e parecer, tão cara ao período barroco e tão presente 
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em muitos dos romances de António Lobo Antunes, nos quais também se vê “a questão dos 

labirintos, dos espelhos, da representação, da oposição entre o martírio e a glória” 

(SANT’ANNA, 2000, p. 195). 

Outra passagem presente nos capítulos narrados por Rui que nos chama a atenção quanto 

ao trabalho com o componente visual, bem como quanto à demonstração de sua percepção 

aguçada acerca da realidade que o cerca, diz respeito ao relato acerca do aborto feito por 

Clarisse em Luanda. A pretexto de fazer uma intervenção cirúrgica para extrair um cálculo 

renal, a irmã se dirige a um local obscuro do município, “não cidade nem musseque ou ambas 

as coisas ao mesmo tempo ou nenhuma delas”, e leva o irmão como acompanhante em uma 

espécie de auxílio velado: “sabendo que eu a levaria falando com ela, distraindo-a, mandando 

a morte embora” (p. 215). Rui também constituía a companhia ideal na medida em que, por sua 

suposta percepção cambiante do mundo exterior, permitiria a Clarisse manter o logro do 

discurso das dores nos rins. Quanto a isso, Rui não a confronta diretamente em momento algum 

do capítulo, mas aos leitores fica evidente que ele detecta os sintomas da motivação real da ida 

à clínica – “Clarisse a acordar pálida com os olhos saídos, a vomitar, a amparar-se às cadeiras, 

a engordar na cintura” – e percebe o absurdo do lugar para o qual é levado como acompanhante 

– “como se pudesse existir um consultório ou um médico ou um enfermeiro ou até um servente 

de hospital num armazém de sacos e arreios”. A palavra aborto não é mencionada em momento 

algum do capítulo, ou mesmo de todo o romance, em relação a este episódio; no entanto, a 

realidade da amblose ocorrida é perceptível para o leitor atento. Ao longo do discurso de Rui 

temos, mais uma vez, uma descrição minuciosa a pintar com palavras o cenário descrito, e 

podemos imaginar perfeitamente o local em sua degradação e em seu despropósito, 

coadunando-se, de certa forma, com a clandestinidade existente na ação velada cometida. 

 

A minha irmã Clarisse para mim 

– É ali 
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na parte de Luanda não cidade nem musseque ou ambas as coisas ao 

mesmo tempo ou nenhuma delas, vivendas e prédios ainda mas 

inacabados, barracas já embora com aparência e pretensão de prédios, 

edifícios metade tijolo metade madeira com jardinzitos empoeirados, 

celas bambas, roupa de operários pendurada de cordas, uma fila de 

pessoas diante do chafariz público isto é uma torneira de metal 

engastada num bloco de cimento pingando um fiozito de água avarenta, 

terrosa, que alastrava no chão endoidecendo as abelhas, edifícios 

metade tijolo metade madeira habitados por brancos mais pobres do que 

os outros brancos ou seja pobres e pretos mais ricos do que os outros 

pretos ou seja quase miseráveis, vivendas e prédios que os construtores 

deixaram sem terminar a fim de trabalharem em moradias de férias para 

os americanos do petróleo e os portugueses da cerveja, os bairros e 

monumentos apressados do Governo, companhias de seguros, bancos, 

hotéis, fábricas, trabalharem para as enfermarias e salões de oficiais e 

quartéis da tropa, vivendas e prédios sem chaminés nem telhado, de 

janelas esboçadas, portas oblíquas, ferros aproveitados pelas cegonhas 

no topo das colunas, a que se acrescentavam cabanas de pranchas e areia 

amassada completando corredores salas cozinhas quartos, a Clarisse 

para mim 

– É ali 

como se pudesse existir um consultório médico naqueles becos e 

travessas de varizes de baobá e velhos de canhangulo ameaçando a 

lonjura do mar, como se um doutor de doenças dos rins se estabelecesse 

no meio de misturadoras e tíbias de guindastes com uma cabra a farejar-

lhe os joelhos (...) 

e um ou dois meses depois de chegarmos a Luanda a Clarisse a acordar 

pálida com os olhos saídos, a vomitar, a amparar-se às cadeiras, a 

engordar na cintura, a apertar as costelas queixando-se dos rins 

(às vezes as luzinhas caminhavam no mar procurando-me e não eram 

insetos nem bichos nem gente era o meu pai se calhar 

pai 

eram a Josélia o Fernando o Damião preocupados comigo 

– Menino) 

a Clarisse na casa de Alvalade a apertar as costelas 

– Preciso de ir ao médico tenho dores nos rins 

de costas no sofá sem se interessar por nada nem responder a ninguém, 

atenta ao próprio corpo ou a qualquer coisa dentro do corpo como se os 

nervos e as veias conversassem com ela (...) 

– Amanhã vais comigo ao consultório Rui amanhã o médico tira-me a 

pedra e fico boa 

o médico na parte de Luanda não cidade nem musseque ou ambas as 

coisas ao mesmo tempo ou nenhuma delas, na parte de Luanda onde 

Luanda terminava, prédios ainda mas inacabados, barracas já embora 

com aparência e pretensão de prédios, edifícios metade tijolo metade 

madeira com jardinzinhos empoeirados, cancelas oblíquas, roupa 

operária pendurada de cordas, uma fila de pessoas diante da bica do 

chafariz, uma torneira engastada num bloco de cimento pingando um 

fiozito de água avarenta, terrosa, que alastrava no chão endoidecendo 

as abelhas, edifícios metade tijolo metade madeira habitados por 
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brancos mais pobres que os outros brancos ou seja pobres e pretos mais 

ricos que os outros pretos ou seja quase miseráveis, prédios a que se 

encostavam cabanas de tábuas e areia amassada completando 

corredores, salas, copas, quartos, a parte de Luanda onde Luanda 

terminava em tiras de cajueiro, cubatas sem inquilinos e ocres de baldio, 

um vagão de estrada de ferro e à esquerda do vagão o que fora uma 

mercearia, uma loja de indianos, uma cabana de guardar sementes ou 

carroças ou ferramentas ou gado no tempo em que Luanda era um lugar 

de pântanos e tendas e se passeavam as vacas na praia, um telhado sem 

pau de fileira, paredes desprovidas de pintura, o acrescento mais recente 

de uma varanda que as próximas chuvas, o próximo calor ou 

simplesmente a usura dos próximos meses acabariam por tombar, a 

minha irmã 

– É ali 

como se pudesse existir um consultório ou um médico ou um 

enfermeiro ou até um servente de hospital num armazém de sacos e 

arreios com as falhas do reboco disfarçadas com mantas, frangos a 

entrarem e saírem o buraco da porta, um segundo compartimento 

vedado com um lençol cheirando a petróleo, a creolina, uma espécie de 

pia, uma espécie de cama, uma espécie de lavatório de esmalte 

descascado com uma ponta de toalha, um pedaço de sabonete e um 

balde por baixo, uma criança com um sapo vivo na ponta de um 

barbante a afastar o lençol e a sumir-se de novo, arrastando o sapo no 

fedor da creolina, um assobio de gás, um ruído de alumínios, de tampas, 

a criança outra vez de carapinha espremida em duas tranças de arame e 

a seguir à criança uma mulher de avental usando o que fora uma touca 

de asilo a escorregar no sentido da orelha (p. 205 – 211) 

 

 Note-se que diversos elementos da descrição aparecem repetidos – as paredes feitas em 

madeira e tijolo, a torneira de água, a caraterização dos moradores como brancos pobres e pretos 

um degrau acima da miséria, entre outros –, em um processo de escrita elíptico marcado pela 

“avalanche verbal da composição” (SANT’ANNA, 2000, p. 97). É necessário considerar 

também que, nos moldes do discurso engenhoso, “Este processo de desenvolvimento possibilita 

não somente passar de uma imagem a outra, como também de uma imagem a um novo conceito” 

(SARAIVA, 1980, p. 35) – assim, a representação daquela região de Luanda se estende, no fim 

da citação, para a representação do próprio ambiente supostamente hospitalar, igualmente 

inverossímil, cujos objetos constituintes estabelecem-se em um tom falso, artificial: não há pia, 

cama ou lavatório, mas “uma espécie de pia, uma espécie de cama, uma espécie de lavatório de 

esmalte descascado com uma ponta de toalha”, e advém, desse acúmulo de imagens, a certeza, 
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cada vez mais evidente, do verdadeiro propósito da visita, jamais mencionado abertamente. 

Decrépito, anti-higiênico e isento de assepsias é o local para o qual Clarisse se dirige na 

companhia de Rui, e a identificação visual do ambiente e do seu arredor sugerirá as relações 

implícitas por fim constituídas. Dessa maneira, assim como, nos sermões de Vieira, “as próprias 

imagens de adorno acabam também por clarificar a realidade posta em questão pelo orador” 

(ÁVILA, 2012, p. 111), as imagens expostas por Rui evidenciam a realidade oculta do fato que 

se ia naquela clínica clandestina desenrolar. “O olhar barroco é aquele que percebe no visível 

algo inquietante e vai procurar além da sua própria possibilidade até atingir o ponto em que 

está, simultaneamente, vendo e não vendo” (SCHØLLHAMMER, 2016, p. 67): esse jogo dúbio 

entre dar a ver e ocultar ao mesmo tempo é bastante próprio da pictórica do período barroco, 

tão dada a ilusões de ótica, impressões e artifícios visuais que distorciam a visão exata e 

estabelecida das coisas, de maneira que se chega ao extremo da “antítese radical do sentimento 

plástico! Tudo o que é indeterminado, que se perde no infinito repugna ao gosto plástico, mas 

é exatamente nisso que o estilo pictórico encontra a sua essência verdadeira” (WÖLFFLIN, 

2010, p. 44). 

 O romance de Lobo Antunes, portanto, apresenta o impulso comum às obras barrocas, 

nas quais “o sentido da vista passou a prevalecer como fator fundamental a ser explorado no 

processo de expansão e comunicação não só das formas criativas da arte, como igualmente de 

ideias ou mensagens” (ÁVILA, 1994, p. 186). Apresentando um “efeito fabular juntivo (de 

longo alcance crítico e corrosivo, mas também de adesão compreensiva) de um movimento e 

de uma fixação, em sentido duplo e, até certo ponto, retroactivo” (SEIXO, 2002, p. 506 – 507), 

O esplendor de Portugal é elaborado de maneira a propor uma sugestão imagética em várias 

passagens, além de estar ele próprio, enquanto obra polifônica, intimamente ligado, por sua 

estrutura, ao preceito pictórico da perspectivação dupla, permitindo que se enxergue 

determinadas situações a partir de ângulos variados – conforme falamos, com mais vagar, no 
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capítulo anterior. Tem-se, dessa forma, uma ligação entre pintura e literatura constituída com 

base na presença não só de recursos que “dizem respeito à imaginação visual mas também todos 

os que se afirmam pela duração, como sejam todas as formas de repetição (...) que contribuem 

para criar, pela insistência, todo um clima emocional, um tempo psicológico sui generis, um 

tempo-espetáculo” (HATHERLY, 1997, p. 98). Rompendo fronteiras espaço-temporais a partir 

da evocação da memória, o texto explora imagens e repetições de uma forma que vai ao 

encontro do preceito barroco da elipse: dentro do romance, “O acontecimento produz-se em um 

caos, em uma multiplicidade caótica, com a condição de que intervenha uma espécie de crivo” 

(DELEUZE, 1991, p. 132). Sendo assim, “Ler um discurso elíptico, portanto, é extrair-lhe os 

significados, desvelar, lançar luz. Achar, enfim, aquela recém-nascida figura que se esconde na 

voluta que se expõe na fachada” (SANT’ANNA, 2000, p. 23). 

 

4.2.3 Sôbolos rios que vão 

 

 Mantendo a proposta da escrita romanesca vinculada a uma “técnica de 

experimentalismo ou procedimento de inovação (...) num modo de exprimir sentimentos 

humanos” (SEIXO, 2010, p. 196), Sôbolos rios que vão promove a “reversibilidade das 

situações narrativas e dos espaços ficcionais” (OLIVEIRA, 2013, p. 146) a partir de três 

principais oposições: infância e maturidade, nascimento e morte, hospital e hotel. As conexões 

estabelecidas pressupõem, portanto, um diálogo entre o tempo passado e o instante presente, de 

maneira que ontem e hoje se superpõem em uma narrativa intensamente aferroada à fusão 

espaço-temporal – algo que já acontecia em muitos dos romances antunianos, mas que aqui 

parece levado a uma espécie de apogeu possibilitado por uma escrita que traduz-se em 

“constantes movimentos retrospectivos, ora mesclando, ora (pessoanamente) interseccionando 

o passado relembrado e o presente vivido” (ARNAUT, 2011, p. 388). Assim, chega -se a se ter 
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momentos em que elementos de uma época intervêm em outra – como na passagem em que as 

empregadas a depenarem os frangos se metamorfoseiam em enfermeiras do hospital, vista no 

capítulo anterior, ou como quando a visão do enfermeiro a cuidar de si o faz evocar a frase dita 

pela mãe durante sua infância: “o enfermeiro esmagou o comprimido na colher para que 

lograsse engoli-lo e a mãe (...) / – Os meninos bonitos não cospem o remédio” (p. 142). A 

identidade do protagonista, seguindo o mesmo mote, permanece em tensão entre a criança 

recordada e o adulto enfermo: “um dos joelhos dobrou-se / – Antoninho / e não havia 

Antoninho, havia o senhor Antunes às voltas com o ouriço e os medicamentos incapazes de 

alterarem o sentido da dor” (p. 88); “és o senhor Antunes da cama onze e a dona Irene a 

interromper a harpa / – Antoninho / penteando com as pontas dos dedos um vazio sem cordas” 

(p. 16); “fico, mesmo que não respire, o sono parado e a linha do ecrã uniforme fico, a minha 

mãe a descobrir-me / – Antoninho / e por conseguinte fiquei, depois da casa vendida eu aqui, 

depois de outro doente no meu lugar eu aqui” (p. 49). Esse estratagema adotado pelo autor 

permite a ele explorar “a aparente velocidade com que as imagens se sucedem aos nossos 

olhos/consciência e, num perfeito prisma de interseções, apresentá-las já fundidas, por vezes de 

um modo aparentemente não-lógico, motivando e provocando quem as lê a encontrar lugares 

de sentido diversificados” (MARTINS apud VALADARES, 2012, p. 35). Dessa maneira, 

“Jogando com o passado e o presente, o autor monta um impressionante mosaico de situações, 

com recuos, adiantamentos, nos quais os streams of consciouness se sucedem em ondas 

vertiginosas, dando ao leitor a sensação de um grande delírio controlado” (NAVAS, 2007, p. 

49). A proposta do trabalho com o componente visual, portanto, se desenvolve tanto na 

apresentação de diversas situações em um mosaico, ou puzzle, vertiginoso, quanto na acelerada 

exposição das imagens responsáveis por compor, pela aglutinação, esse mesmo mosaico. Disso 

resultam passagens como o trecho abaixo, em que, em um curto fragmento, variados elementos 

emergem: temos a figura do avô, do empregado Virgílio, da cozinheira da casa (que 
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“reaparece”, na visão distorcida do protagonista, no hospital, a recomendar sua fuga, em uma 

replicação de uma cena que ocorrera na infância do adoentado), do brinquedo, do pai, da mãe, 

da carroça que avistara quando criança, da governanta, até que se retorne à imagem de si próprio 

no tempo presente. Trata-se de “um bom exemplo da propriedade, que tem a imagem, de 

integrar o discurso” (SARAIVA, 1980, p. 52). Todos os indivíduos, ao longo do romance, 

afiguram-se como “Formas que iam, vinham e tornavam a ir, se sobrepunham e afastavam, 

rodavam lentamente ou elevavam-se e caíam depressa, pareciam definir-se e em lugar de se 

definirem dissolviam-se, a ilusão que vozes e não vozes, presenças e não presenças” (p. 31) – 

a consciência e a percepção do doente, alteradas pela medicação ministrada e por seu quadro 

clínico debilitado, levam a narrativa ao ponto extremo da virtuose discursiva e imagética. 

 

o avô guardava o óculos e dali a pouco passos na vinha, o Virgílio 

decepou a corda com a foice, deitaram o camponês na carroça e o burro 

a girar o focinho nos varais, a cozinheira no hospital 

– Fuja 

e ele sem força de se levantar da cama, substituíam-lhe os lençóis 

rodando-o para a direita e para a esquerda e o coração o mecanismo do 

elefante de brinquedo que se desprendia ao trombar, a carroça afastou-

se com o camponês e ele a seguir os nimbos da serra que deslizavam 

para leste segundo as manias de julho, percebia-se uma aldeia, uma 

segunda aldeia, e se passava com o pai desertas embora uma fogueirita, 

panos ao acaso e um cabrito que balia amarrado a um pau, porque se 

ocultam da gente, quem são, o avô respondia-lhe se fosse capaz de 

comunicar com ele mas a mãe 

– Deixa-o 

vivia cercado de pasmos cujo sentido lhe proibiam e morreria 

ignorando-o, a governanta do senhor vigário ao oferecer-lhe um cacho 

na latada 

– Não percebes que nenhum de nós existe? 

e se nenhum de nós existe quem foi ele e ao lado de quem tinha crescido, 

visitavam-no no hospital com prendas em que não tocava, levantavam-

lhe a cabeceira da cama e não era a janela que via, eram botas e botas 

no portão (p. 62 – 63) 

 

 Todo o romance se baseia, portanto, sobre a questão da perspectivação enquanto 

ambígua e variada, uma vez que se dá mediante o olhar do convalescente. Sobre a concepção 
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acerca de si próprio, o protagonista atesta: “dei por mim que faleci há tantos anos ou não eu, 

tudo aquilo que era e não existe mais, a flutuar sobre a água para longe de vocês” (p. 30). Há, 

ao longo das páginas, uma permanente situação de incerteza, de posições não fixas, mutáveis, 

guiadas sempre pela incerteza quanto ao diagnóstico e às chances de recuperação. Mesmo no 

último capítulo, assim iniciado: “Agora sim, finalmente, agora sim, dúzias de andorinhas na 

janela do hospital, nenhuma chuva, o castanheiro intacto” (p. 177), quando o protagonista se vê 

no fim de sua trajetória hospitalar, há uma sensação de estranheza diante da saída do torpor: “a 

cabeça tem manias assim, quando não se espera seja o que for coisas tão nítidas” (p. 187). Em 

toda a obra, vê-se “um ânimo de desencanto, de desilusão” (MARAVALL, 1997, p. 248), 

intensamente transmitido por meio da superposição de imagens e de épocas, todas concorrendo 

para uma sensação conjunta de melancolia. Aqui, assim como ocorria nas telas barrocas, “não 

é a simples, piedosa e reverente objetividade da representação, o mero empenho em retratar a 

vida em seu imediatismo, nas formas familiares, que cada espectador pode confirmar por si 

mesmo (...), mas a experiência pessoal implícita em sua visão das coisas” (HAUSER, 1998, p. 

483). Esse toque de pessoalidade se dá, a nosso ver, em dois principais níveis: as imagens 

relativas aos acontecimentos da infância, enquanto tempo passado, e as imagens vinculadas ao 

motivo da doença, enquanto tempo presente. Considerando essa dupla perspectiva, iremos 

dividir a nossa análise do romance em duas partes, cada uma referente a um desses motes. 

 

4.2.3.1 Imagens da infância 

 

 Infiltrada desde o primeiro momento nas ações cotidianas do hospital descritas pelo 

romance – “não foi um enfermeiro quem lhe tirou o sangue, foi a dona Irene que tocava harpa 

ao serão e lhe chamava Antoninho” (p. 12) –, a infância do protagonista é evocada a todo o 

tempo, bem como as figuras pertencentes a esse tempo: os familiares, os empregados da casa, 
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a loira à beira da piscina. Nessa mescla entre passado e presente, pelo menos dois componentes 

despontam como elementos visuais a assinalarem a transição de tempo e espaço: a harpa de 

dona Irene, cuja execução, ora afinada, ora caótica, ecoa no quadro clínico do paciente, como 

se este fosse regido pelas cordas do instrumento, e as bolas de tênis que o menino Antoninho 

pegava, atuando como gandula, nas quadras esportivas do hotel, metamorfoseadas nos 

comprimidos ingeridos pelo homem adulto. Nesse ínterim, “A própria construção narrativa e 

linguística do livro deixa entrever uma confluência de imagens do passado com imagens do 

presente, imagens que corroboram com o real e imagens que parecem fruto de um delírio” 

(FUKS, 2013, p. 133 – 134). Esse trabalho com a perspectivação variada coaduna-se com o 

preceito barroco de “extremar os dados da perspectiva linear, variando ‘até ao limite’ o ponto 

de vista, de fuga, de distância (...) [n]a produção de uma série de outros modelos, nos quais a 

perspectiva se autodestrói, como o trompe l’oeil, o enquadramento, a anamorfose, o escorço” 

(CALABRESE, 1988, p. 64). Nas páginas do romance, “a existência se passa em um rolo de 

imagens que se desdobra continuamente, imagens capturadas pela visão e realçadas ou 

moderadas pelos outros sentidos, imagens cujo significado (ou suposição de significado) varia 

constantemente”, levando, assim, a uma “linguagem feita de imagens traduzidas em palavras e 

de palavras traduzidas em imagens” (MANGUEL, 2011, p. 21). As construções ligadas à 

infância permitem, desse modo, a ampla ressignificação do passado, permanecendo no presente 

mesmo contra qualquer possibilidade lógica: “o avô falecido há quarenta anos e como falecido 

há quarenta anos se ali” (p. 34). As figuras do passado do protagonista despontam como “formas 

também, formas que iam, vinham e tornavam a ir, se sobrepunham e afastavam, rodavam 

lentamente ou elevavam-se e caíam depressa, pareciam definir-se e em lugar de se definirem 

dissolviam-se, tentava dar-lhes um nome e não achava o nome” (p. 34) – a citação, bastante 

similar ao trecho com o qual o terceiro capítulo da obra é iniciado, reitera a sensação de se estar 
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inserido em um “tempo sem tempo. Um tempo que nunca é claro, datado, um presente ou um 

passado definitivo” (FUKS, 2013, p. 135). 

 Tendo isso em mente, veremos que determinados episódios da infância parecem 

despontar do variado e multíplice tecido textual, narrados de maneira a dar-lhes uma ênfase 

especial no meio da trama ondeante e elíptica. Um deles está relacionado à infidelidade do pai, 

flagrada por Antoninho: “o pai sem agitar as prateleiras da despensa para se arrumar no cinto, 

a introduzir-se no bolso que acabava nos tornozelos e a entregar dinheiro à empregada / – Não 

contes à minha mulher por favor” (p. 83). O fato constatado gera efeitos na relação entre pai e 

filho, percebidos pela mãe – a qual, embora ignorando o relacionamento extraconjugal, notava 

algo de inquietante no estremecido vínculo entre Antoninho e seu pai –, e faz com que a própria 

criança se torne incapaz de ver o genitor da mesma forma. Se, antes, havia uma admiração ao 

vê-lo “jogar tênis no hotel dos ingleses e ele orgulhoso do pai, apanho as bolas, entrego-lhas” 

(p. 77), agora, “já não podiam ser amigos nem conseguia orgulhar-se quando ele ganhava ao 

ténis”. Tem-se, de certa forma, uma estruturação similar à que vimos entre Rui e sua mãe em 

O esplendor de Portugal. Se, na obra de 1997, o ato sexual não é flagrado – mas evidentemente 

presumido por sinais tais como a roupa amarrotada, a falta de um brinco ou um botão, a sugestão 

de uma mão masculina a acenar da janela –, neste romance de 2010, a consumação é constatada 

sem que haja espaço para dúvidas. Por outro lado, há em comum, entre Rui e Antoninho, a 

problematização da visão acerca da figura familiar, a qual, destituída do único papel de mãe / 

pai, já não poderia corresponder a um pressuposto idealizador no olhar da criança: novamente, 

o ser e o parecer entram em jogo. 

 

o primeiro pelo da barba absurdo, duro, negro, não o cortou com a 

navalha ao espelho plano de um lado e côncavo do outro, cortou com a 

tesoura da costura e o pelo sob o dedo, duas ou três borbulhas, 

fragmentos até então sonâmbulos nos calções que inchavam, o que se 

passa comigo, o tio subiu-lhe o selim da bicicleta e os pedais diminutos 

nas solas, reparou de um modo diferente no peito da cozinheira, inchou 
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numa vontade esquisita de apertá-la e sentiu-se culpado, observava as 

camponesas às escondidas, alarmando-se consigo 

– O que se passa? 

uma terça-feira deu com o pai na despensa, de costas para ele, abraçado 

à empregada, a avançar a recuar idêntico à bomba do poço no meio das 

prateleiras de pacotes e frascos, a empregada enquanto os pacotes e os 

frascos tremiam 

– Nunca mais acaba senhor? 

uma embalagem de sal inclinou-se e tombou, não esqueceria nunca o 

dedo do pé livre do chinelo a que faltava a unha nem os ganchos do 

carrapito escorregando de banda, a empregada 

– Olhe o seu filho a ver-nos 

o pai um impulso fundo em que se tornou vários e à medida que se 

recompunha palavras onde até então suspiros 

– O meu filho? 

a cruzar-se com ele em silêncio arrebanhando os últimos pedaços seus, 

a camisa que ele conhecia e escuridões impossíveis de decifrar no 

interior do cinto, não voltaram à nascente do Mondego, não tornou a 

ouvir 

– Sabes? 

espiava-o à mesa sentindo que o espiava por seu turno 

– Aquele não é o meu pai 

já não podiam ser amigos nem conseguia orgulhar-se quando ele 

ganhava ao ténis e a expressão das estrangeiras do hotel dos ingleses 

parecida com a da empregada embora as unhas dos pés perfeitas, a mãe 

uma empregada na noite do quarto dado que os freixos 

– A tua mãe 

e a sua indignação a aumentar, o pai ia buscar as bolas sozinho a 

enganar-se no ponto onde caíam, não desciam o Mondego juntos, cada 

qual vinha de pedra em pedra separado do outro, a mãe a ascender do 

crochet 

– O que se passa entre ti e o teu pai? 

uma embalagem de sal a desfazer-se de imediato no chão e ele 

– Nada (p. 69 – 70) 

 

Diversas correlações entre o visual e o literário podem ser feitas a partir do fragmento 

acima, o qual é rico em descrições e analogias que valorizam e potencializam a compreensão 

dos acontecimentos que se deseja transmitir ao leitor. Em primeiro lugar, tem-se que o flagrante 

feito pelo filho torna-se ainda mais complexo, para o menino, devido ao fato de este se encontrar 

em uma fase difusa acerca da descoberta de sua própria sexualidade, sentindo o despertar da 

puberdade e de determinados desejos e “alarmando-se consigo”. Assim, “o primeiro pelo da 

barba”, identificado diante do espelho (objeto mais uma vez presente nos textos do autor), surge 
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como metonímia para uma mudança corporal em curso e ainda não muito bem assimilada. Logo 

em seguida, ocorre a visão do pai e da empregada juntos, e a descrição do ato sexual, uma vez 

que este não poderia ser completamente entendido pela personagem ainda pueril, só se pode 

dar por meio de uma analogia: o pai está “a avançar a recuar idêntico à bomba do poço”. Se a 

comparação feita já traz ao texto “a evocação pelas palavras de uma percepção sensorial, mais 

ou menos complexa, a fim de tornar sensível à imaginação um pensamento abstrato, ou de 

descrever, por comparação, um objeto concreto” (SARAIVA, 1980, p. 32), a visualidade se fará 

igualmente presente na imagem da empregada e da unha faltante no pé feminino. Essa 

representação será, em verdade, assimilada pelo protagonista como o equivalente ao exercício 

do flerte e do ato sexual: as estrangeiras do hotel tinham a expressão similar à da empregada, 

embora com “as unhas dos pés perfeitas”, e a mãe era “uma empregada na noite do quarto”. A 

imagem do sal a tombar no chão também é profundamente associada ao episódio, de maneira 

que, quando interrogado pela mãe acerca da ruptura no relacionamento paternal, Antoninho 

remete a “uma embalagem de sal a desfazer-se de imediato no chão” antes de responder que 

não havia nada. O trecho acima também revela um tema recorrente no romance, que é a 

presença do rio Mondego, funcionando não apenas como “um referente físico efectivo. Ele 

institui-se simbolicamente como o caminho retrospectivo para a sua infância, levando-o de 

volta nesse caminho às avessas que é a memória e onde (...) dilucida a sua própria condição 

humana” (ARNAUT, 2011, p. 393). Por outro lado, “a recordação da nascente do Mondego, 

que se torna em devaneio frequente no espírito do narrador, vem sempre afirmar a Vida ante a 

iminência da Morte que espreita e atemoriza” (SEIXO, 2017). As lembranças do rio, bem como 

as da descoberta da nascente, estão sempre ligadas à figura paterna, uma vez que o pai sempre 

acompanhava a criança nessas incursões: “apetecia-lhe regressar à nascente do Mondego, um 

fiozito entre penedos quase no alto da serra (...), o pai / – É aqui que nasce o Mondego / e não 

acreditou, uma humidade serra abaixo que nem as bochechas era capaz de molhar” (p. 11 – 12); 
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“o pai / – Já é um rio Antoninho / a espreitarem a água em que giravam galhos, um pai diferente 

daquele que conhecia a perguntar-lhe / – Sabes? / e a calar-se arrependido” (p. 43). Temos aqui, 

portanto, uma simbologia afiliada a uma sugestão de escrita que, de acordo com o preceito 

barroco do “tumulto intencional (...), produz verdadeiros labirintos verbais, jardins de espelhos 

deformados” (DANIEL, 2004, p. 17), promovendo o efeito “de um deslocamento contínuo de 

possibilidades, o de um curso incerto que se abre à infinitude das águas do mar” (BYLAARDT, 

2013, p. 271).  

Se a imagem do pai é conflituosa, a representação materna é apresentada, desde o 

primeiro momento, como uma referência carinhosa positiva, uma ancoragem para o filho, 

diante da qual nada de aflitivo sobreviria a ele: “tudo o que não teria importância se a mãe / – 

Antoninho / e o peito dela o sítio onde ancorar o seu medo do mundo” (p. 181). Não por acaso, 

o livro se encerra com a evocação de uma cena pueril, na qual Antoninho achega-se à mãe, 

envolta em trabalhos de costura, para desfrutar de uma proximidade que dispensava maiores 

palavras: “em vez de adormecer ao colo, encostado às rendas do peito, ele sentado no chão à 

medida que a mãe ajeitava a máquina de costura e a enrolar-se-lhe nas pernas para a ouvir 

cantar” (p. 189). A mãe também era o conforto para o senhor Antunes do tempo atual, em uma 

bela passagem, na qual, ainda que pintada como um ser frágil – “indefesa e minúscula na casa 

deserta” –, a mulher teria, pela emissão da palavra filho, a potência para exterminar todos os 

paradigmas relacionados à doença e ao espreitar da morte, e o homem seria livre para seguir o 

curso do rio “sem nada que o estorvasse”. Trata-se de um fragmento que, além de convocar a 

“nostalgia do ventre materno” (SEIXO, 2010, p. 65), e de nos desvendar “um adulto para quem, 

numa espécie de reconciliação afectiva, a memória do passado o leva a fazer sentido da palavra 

filho” (ARNAUT, 2011, p. 393), revela o quanto o termo “se destaca, então, do seu contexto e 

fica independente” (SARAIVA, 1980, p. 33), em uma espécie de autonomia da palavra bastante 

cara ao discurso engenhoso empreendido por Vieira. Algo semelhante também se dará, em 
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relação à palavra mãe, em outros momentos da narrativa: “sou seu filho e ao dizer mãe digo 

uma coisa verdadeira como a palavra chávena ou a palavra tecto, não a palavra morte” (p. 13); 

“e no fundo dele / – Mãe / apercebendo-se da palavra e tentando recolhê-la antes que alguém a 

visse, a suspeita que uma andorinha rente à janela, fugaz” (p. 143). Vejamos, porém, o primeiro 

trecho a que fizemos referência: 

anéis que pertenciam a avó de modo que a mãe talvez capaz de lhe 

explicar os comboios, o do meio-dia com o jornal do avô de óculos e 

dedos no bolso, o correio, o mercadorias, o rápido, a mãe indefesa e 

minúscula na casa deserta, se dissesse 

– Mãe 

um soslaio indeciso, no hospital a chuva, os castanheiros de certeza 

negros, o prato da parede com uma Nossa Senhora estampada a 

desprender-se e a cair, se a mãe encostasse a bochecha à dele, mesmo 

idosa, mesmo cega, a palavra filho a fazer sentido, não a palavra 

doença, não a palavra morte, enquanto ia caminhando com os rios sem 

nada que o estorvasse, acompanhado pelo pasodoble de um saxofone 

remoto na direcção do mar. (p. 19) 

 

Em Sôbolos rios que vão, vê-se que, para o protagonista, é a “sua dolorosa e variada 

experiência pessoal, dos demais homens e de si mesmo, que o levou a construir a visão de 

mundo diante da qual se instala” (MARAVALL, 1997, p. 260), sendo o relato produto e reflexo 

de tais vivências. A maneira como ele é referenciado – ora Antoninho, ora senhor Antunes – 

projeta não só a diferenciação verbal entre passado e presente, mas também o tópico da 

autoidentificação e da identificação de si diante dos outros, questão bastante cara aos romances 

de Lobo Antunes, marcados por “uma sintaxe do acontecer romanesco e do sentir da 

personagem” (SEIXO, 2002, p. 538). Assim, quando a mulher loira do hotel dos ingleses se 

dirige a ele, o vocábulo usado desperta certa incredulidade, atingindo diretamente o julgamento 

desta criança – “Tenho só oito anos senhora” (p. 41), diz o menino a ela. Antoninho se 

questiona: “como podia a estrangeira loira tratá-lo por / – Riqueza / se ele tão baixinho, tão 

fraco, incapaz de conduzir a carroça na vereda de amoras” (p. 40 – 41). A situação desperta 

passagens fortes em que, mais uma vez, certas imagens eclodem: “o seu reflexo desiludido na 
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superfície da piscina / – Nunca serei um homem / nunca pés esquisitos ou uma selha de vapor” 

(p. 40); “se a cozinheira do hotel o depenasse aceitava conformado” (p. 41). Em outras 

passagens, porém, o olhar de si enquanto criança é desfeito em favor de uma pretensão de 

maturidade: “desde que se lembrava considerou-se adulto, se lhe apetecesse lia o jornal, jogava 

ténis no hotel dos ingleses, casava com a estrangeira loira e arrependia-se de não ter casado” 

(p. 125). É natural que tenhamos tantas e tão contrastastes concepções do ser em uma obra na 

qual se vê “um adulto que, sem pudor, assume os seus medos, as suas contradições e, tantas 

vezes, a sua desmemória” (ARNAUT, 2011, p. 394). Em tudo isso, vê-se uma proximidade 

entre o texto e o pendor barroco para a “possibilidade mágica de revelar por meio da ocultação, 

de tomar um conceito ou uma forma e rodeá-lo com outras formas ou conceitos, de modo que, 

através de muitas camadas de lustre, movimento, imagem e contorção, poderíamos intuir, mas 

nunca compreender, a ideia central” (MANGUEL, 2011, p. 244). 

Acima de todas as outras concepções apresentadas no texto, a infância é, sobretudo, o 

espaço da imortalidade. Diz-nos o texto acerca de seu protagonista: “em criança tinha a certeza 

de não morrer nem se tornar um retrato que um suspiro emoldura” (p. 43). No tempo atual, resta 

ao senhor Antunes estar “ciente do penar das coisas” (p. 107). Pode-se considerar, então, que, 

“no impulso de revisitar o passado, de o fundir com o presente e na necessidade imperiosa de 

regressar à infância, trazendo-a em sucessivas deslocações rememorativas, como infusões 

vitais, ao presente” (VALADARES, 2012, p. 45), o narrador esteja tentando romper com o 

diagnóstico clínico que lhe traz a profunda consciência da finitude. As constantes 

representações da doença – e, por extensão, da morte – em Sôbolos rios que vão se intensificam 

ainda mais quando opostas ao registro infantil, conforme ocorre a todo o tempo no jogo 

virtuosístico da obra. Portanto, para encerrar a análise acerca do componente visual no romance 

em questão, cabe falar, ainda que brevemente, acerca de como as imagens ligadas à internação 

clínica e ao tumor descoberto são aqui exploradas. 
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4.2.3.2 Imagens da doença 

 

 Conforme já apontado, o elo entre passado e presente é explorado a todo o tempo em 

Sôbolos rios que vão, de maneira que é impossível dissociar totalmente as dimensões do plano 

referente à época da infância e do plano referente ao tempo presente da narrativa. Por esse 

prisma, determinadas imagens, que remontam a um acontecimento do período pueril, também 

se aplicam à realidade da maturidade, marcando a personagem de forma indelével. Pensamos 

aqui no já citado mote do rio, que ganha especial vulto diante do título da obra, extraído de um 

dos mais famosos poemas de Luís de Camões. É verdade que, enquanto pórtico da obra, o título 

nem sempre se liga de maneira explícita ao conteúdo do romance, “escondendo mais do que 

revelando, confundindo mais do que esclarecendo, frustrando expectativas de leitura mais do 

confirmando as inicialmente criadas. Não é exactamente este o caso, como veremos de seguida” 

(ARNAUT, 2011, p. 385). 

 Em sua Super flumina, Camões explora o jogo de contrastes explícito em pares 

opositores tais como ali/aqui, cantar/ chorar, tristeza/contentamento. Desponta, nos versos, o 

tom maneirista / barroco presente na voz desse eu-lírico que, ao comparar opostos, percebe o 

quanto o mundo é desconcertado, e, mediante essa angulação, lamenta a sua condição atual, 

vítima da mudança e subjugado pelo degredo; assim, “a ‘mudança’ traz o homem ‘de esperança 

em esperança, e de desejo em desejo’. Mas quem gozou alguma vez uma felicidade presente? 

Onde existe uma felicidade que não seja meramente uma lembrança de um passado?” 

(SARAIVA e LOPES, 1950, p. 315). Essa sensação de instabilidade permeia as páginas do 

romance contemporâneo, e se coaduna com um dos grandes temas barrocos, que é a ideia do 

mundo como estalagem: lugar de passagem, não estabelecido, temporário, onde, a despeito de 

qualquer conforto vivenciado, seria impossível sentir-se plenamente habituado – ou em casa, 

para utilizar uma expressão bastante popular. A partir de tal concepção, ocuparia o homem o 
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papel de peregrino: ele “se vê posto no mundo, tendo de haver-se com ele e tendo, ao mesmo 

tempo, de conseguir fazer do mundo um suporte seguro em que se apoiar” (MARAVALL, 

1997, p. 257); resta ao indivíduo acostumar-se a esse mundo adverso, não obstante a 

permanente sensação de não pertencimento pleno àquele local. Sem que entremos aqui nas 

questões teóricas que propõem as similitudes e as diferenciações entre maneirismo e barroco, e 

considerando a concepção dada por Jorge de Sena em estudo efetuado acerca das marcas 

daquele movimento em Camões – a de que “no vácuo aberto entre o medievalismo que vem 

morrer no Renascimento, e a idade moderna que nascerá, oculta, nas vascas curvilineamente 

geométricas do Barroco, o maneirismo é uma angustiada liberdade” (1980, p. 53) –, o 

pensamento camoniano transmite-nos certa sensação de mundo que se encontra muito próxima 

a um perfil marcado pelo maneirismo, com possível recaimento em uma visão barroca. Afinal, 

versos sobre as dubiedades e imprevisibilidades do destino – ou da fortuna, para usar a 

nomenclatura frequentemente adotada pelo poeta –, bem como sobre a efemeridade da vida 

humana, não são tão incomuns na produção lírica daquele que, em certo soneto, declarou que 

“mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” (2002, p. 102). 

Dessa forma, podemos estabelecer alguns pontos de contato entre o poema camoniano 

e o romance antuniano. Para o narrador de Sôbolos rios que vão, também há oposições, 

sobretudo baseadas nos pares saúde/doença e infância/maturidade, sistematização em que o 

período da inocência equivale a uma felicidade então desconhecida e só na maturidade 

entendida. Em contraponto, a vida adulta presente traz consigo a insegurança e o fim das ilusões 

desse indivíduo atormentado não só pela doença, como também por certa angústia existencial 

trazida pela enfermidade – mas não devida apenas a ela. O deslocamento de um lugar seguro e 

estabelecido para o permanente passo em falso do ambiente hospitalar submete a personagem 

a contínuos momentos reflexivos nos quais a dicotomia entre ontem e hoje é constantemente 

evocada, a exemplo do trecho a seguir, no qual a repetição anafórica da conjunção “e” frisa, a 



338 
 

princípio, a ironia do discurso do adoentado, e, logo a seguir, a recuperação das imagens do 

passado – e a conjunção assume “aquele que podemos designar como ‘papel de integração’ pois 

estrutura o arcabouço de uma exposição” (SARAIVA, 1980, p. 62): 

 

- Há-de correr tudo bem senhor Antunes 

e claro que há-de correr tudo bem amigo embora os cães me levem 

pedaço a pedaço, já corre tudo bem não vê, o coração e o fígado hesitam 

mas começam de novo, a dor fareja se me distraio mas não aborrece, 

desiste, é janeiro amigo, não março, os candeeiros acesos às quatro da 

tarde e em redor dos candeeiros a noite, o pingo no sapato a devolver-

lhe o ombro 

- Ao contrário do que possa pensar não estou desiludido 

e graças a Deus que nenhum de nós se desilude amigo, não é outubro 

como na vila e a água não assobia nos ossos da minha avó nem a hera 

começa a perder as gavinhas, os lobos abandonam a escola e eu no 

hospital sem sentir o corpo vazio, como você disse a olhar para outro 

lado não para mim 

- Hoje em dia temos mais recursos 

e temos a camioneta da carreira e o poço, a gente debruça-se e nem um 

brilho no lodo, um contorno de pedra primeiro e a seguir o escuro, o 

meu tio 

- Continuas a saber fazer oitos? 

e não existe um só pilar de granito a impedir-me de partir. (p. 114) 

 

 Aqui chegamos, enfim, à proposição essencial que o presente texto procura alcançar e 

afirmar: assim como o poema de Camões funda-se no tema da viagem para representar a figura 

do indivíduo exilado, que, forçado a viver longe de Sião, considerará sempre Babilónia um não-

lugar e será sempre diante desta cidade um estrangeiro, o protagonista de Sôbolos rios que vão 

é igualmente um homem em exílio; e, se sua viagem não é geográfica, há, ainda assim, a 

oposição entre dois locais de moradia diferentes (casa/hospital) e as sensações de tristeza e não-

pertencimento decorrentes da estadia estrangeira. 

Não se pode deixar de pensar na posição do doente como exilado sem considerar os 

variados aspectos que tal concepção implica. O protagonista deste romance está exilado de sua 

saúde, ao conviver com um tumor / ouriço crescente e inapelável, que lhe ameaça dominar a 

totalidade dos órgãos pouco a pouco. Está exilado também de sua rotina cotidiana, seja esta 
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qual for, e contido no confinamento padronizado e impessoal dos quartos hospitalares. Para 

tornar familiar o cenário, a personagem se cerca de figuras familiares – não visitantes reais, mas 

personificações imaginárias de pessoas que foram de seu convívio cotidiano durante a infância: 

“a avó que morreu há tantos anos ali viva com ele, o avô defunto há mais tempo a ler o jornal 

com o seu aparelho de surdo” (p. 7). O fato de essas pessoas serem já falecidas remonta, 

naturalmente, à ideia de uma comunhão receptiva, com os parentes a esperarem a entrada de 

mais um membro da família no mundo além-vida; mas, para além dos delírios ou das possíveis 

interpretações “sobrenaturais”, nos atemos simplesmente ao fato de que esses peculiares 

visitantes representam um elo possível com o passado desejado, trazendo Sião para perto 

daquele que, devido à enfermidade, ocupava Babilónia. Conforme se pode deduzir, Sião, esse 

“tempo passado” presente no romance em questão, residirá justamente na inocência e na 

puerilidade da infância. O narrador recuperará, nesse ínterim, imagens como a outrora citada, 

dos avós, mescladas a reminiscências variadas, tais como a casa por ele ocupada na infância e 

a vila na qual a mesma se inseria, além de um juvenil amor platônico por uma menina que 

ignorava suas cartas e a descoberta de conceitos novos, como já citada passagem em que o 

protagonista se dá conta do despertar do desejo sexual ao contemplar os seios da cozinheira. A 

memória, portanto, assim como foi para o eu-lírico de Camões (permitindo à pena que não se 

cansasse quando o assunto se voltava para a terra agora distante), funcionará, para o 

protagonista, como sustentação em seu exílio involuntário. Como tornar-se criança novamente 

seria impossível, cabe ao narrador recuperar passagens de sua infância por intermédio do 

discurso memorialístico direcionado à primeira década de vida. E aqui, mais uma vez, o recorte 

temporal que enquadra a Sião do romance contemporâneo não é por acaso. Sinalizamos, aqui, 

a proximidade entre a criança e o convalescente, apontada por Charles Baudelaire: 

 

Ora, a convalescença é como uma volta à infância. O convalescente 

goza do mais alto grau, como a criança, da faculdade de se interessar 
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vivamente pelas coisas, mesmo pelas mais triviais em aparência. 

Voltemos, se for possível, por um esforço retrospectivo da imaginação, 

às nossas mais jovens e matinais impressões, e reconheceremos que 

tinham um parentesco singular com as impressões, coloridas de forma 

tão viva, que recebemos mais tarde após uma doença física, contanto 

que essa doença tenha deixado intactas as nossas faculdades espirituais. 

(1993, p. 223) 

 

 Na leitura intertextual entre uma obra e outra, a fim de subsidiar a interpretação que no 

momento trazemos, também achamos pertinente tecer, aqui, mais algumas considerações, a 

título de sugestão, entre título e texto. Primeiro, o poder semântico da palavra rios, aliada ao 

verbo que indica passagem (vão), sugere uma contemplação da passagem do tempo, processo 

certamente similar ao que a personagem efetua, contemplando, de seu leito de hospital, todos 

os acontecimentos que lhe moldaram a vida. Se, no salmo bíblico e no poema camoniano, há a 

visão literal do rio, e, a partir deste, é efetuado um esforço memorialístico em evocação à antiga 

terra, no romance antuniano o rio é desde o princípio metafórico; simboliza a vivência de uma 

personagem que, no possível término de sua existência, avalia-a. Por outro lado, porém, há um 

rio explícito no romance: o rio Mondego, à beira do qual o protagonista, quando jovem, se 

sentava – e aqui a proximidade e o jogo tornam-se ainda mais particulares e complexos, se 

pensarmos na quantidade de vezes que a palavra “rio”, bem como outras de seu campo 

semântico, ganha as páginas do volume a partir da primeira ocorrência, logo no início da obra: 

“apetecia-lhe regressar à nascente do Mondego, um fiozito entre penedos quase no alto da serra 

e não achou o fiozito, lembrava-se de musgos e musgo algum no hospital” (p. 11 – 12). Este 

exilado da obra de António Lobo Antunes não está sobre os rios: ao contrário, para o rio da 

infância deseja voltar; ou ainda, para ele, “bastava a certeza de chegar à foz” (p. 88). No decorrer 

do processo de avaliação e rememoração da própria vivência, a personagem adota métodos 

frequentes na dicção autoral, aqui já longamente citados, tais como a evocação da infância – 

quando ainda era Antoninho, e não o senhor Antunes de hoje –, e o paralelismo entre passado 

e presente por meio de um elemento conector similar às duas porções de tempo. Assim sendo, 
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é a recuperação do passado infantil o que protegerá a personagem de sua morte iminente, 

criando, de certa forma, uma redoma protetora que a afasta do abandono da própria vida. Ana 

Paula Arnaut menciona que 

 

O que parece aliviar a dor, então, repetimos, não é a crença religiosa 

mas a memória do mundo sensível do passado. A pacificação é 

procurada não na verticalidade do divino mas na horizontalidade do 

humano outrora criança e agora homem. Se, em Camões, as memórias 

recuperadas contribuem para o ensombramento do seu mundo interior, 

em António Lobo Antunes, pelo contrário, elas parecem ser, apesar de 

algumas notas dissonantes, aquilo que o consola e tranquiliza. Por isso 

traz a infância para o hospital, refugiando-se nela e no interior da 

música que nela ouve, como se, desse modo, a morte não o apanhasse. 

(2011, p. 390) 

 

 No texto, portanto, a infância é o tempo passado, equivalente a Sião, enquanto a 

realidade hospitalar atual, vinculada à doença, é Babilônia, o espaço do desterro. Vê-se, 

portanto, que, assim como o texto de Camões pauta-se em uma dicotomia entre passado e 

presente – geograficamente demarcados e representados por Sião e Babilônia –, o romance 

antuniano repousa sobre o constante jogo entre ontem e hoje, sempre superpostos e marcados 

por adjetivos próprios. Tempo anterior e tempo presente caminham juntos a ponto de, em 

determinados momentos, a criança que a personagem foi e o adulto em que se tornou fundirem-

se, em uma composição imagética que desvenda o potencial dos textos barrocos para “apurar 

também criadoramente as suas formas e delas obter todo o rendimento estético” (ÁVILA, 2012, 

p. 60): dessa maneira, no romance, a elipse “se expressa numa tensão permanente entre as duas 

figuras” (SCHØLLHAMMER, 2016, p. 53): 

 

a dor mudou de posição roendo-lhe a nuca, o médico para as visitas 

- Com a morfina que lhe injectamos é impossível que sofra 

e ele indeciso se sofria ou não sofria, aquele que o fitava, direto sob as 

luzes 

- É natural que sofras 
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e no entanto não localizava o ponto do sofrimento, no corpo todo ou 

fora do corpo, à volta, havia momentos em que o percebia deslocando-

se na coberta ou sentado na mesinha de cabeceira à espera, momentos 

em que o procurava sem lhe encontrar o rastro porque se afastava no 

corredor imitando os passos dos enfermeiros, talvez o telefone do 

gabinete próximo fosse a dor a chama-lo 

- O senhor Antunes está? (...) 

e lá estava ele 

- Antoninho 

o Antoninho no hospital com o fígado e os seus discursos pomposos 

que começavam a perder palavras 

- Os órgãos vão faltando um a um (p. 146) 

 

Parece ser sugestivo, aqui, recordarmo-nos das palavras de Maurice Blanchot: “escreve-

se para salvar a escrita, para salvar sua vida pela escrita, para salvar seu pequeno eu (as desforras 

que se tiram dos outros, as maldades que se destilam) ou para salvar seu grande eu, dando-lhe 

um pouco de ar". (2005, p. 274). Ao redigir, António Lobo Antunes concorre duplamente para 

a veracidade das palavras do estudioso francês. O pequeno eu é salvo, tanto no sentido inferido 

pelo francês, que seria o da preservação de uma certa interioridade, quanto no contexto do 

romance, uma vez que a criança recordada permanece intacta e inesquecível por meio da 

memória. Da mesma forma, o grande eu se salva: a este senhor Antunes adulto, o relato 

memorialístico processado nas páginas do romance foi fundamental para a manutenção da vida, 

ainda que oscilante – e ousamos crer que para o indivíduo António Lobo Antunes, pessoa física, 

ficcionista que se encerrou em suas próprias páginas, o ato de escrever também foi determinante 

– tábua de salvação para a vivência. Nesse sentido, é simbólico o fato de, curiosamente, o livro 

se inicia na data da primavera boreal, 21 de março – como a sugerir um renascimento possível 

a partir do leito de morte, e tal como aconteceu com o autor da obra, recuperado de sua 

enfermidade. No percurso elaborado ao longo das páginas da obra, a ficção antuniana sugere o 

desvario da e pela escrita, atingindo o âmago do leitor e, ao convalescer, convocando-o à 

convalescença. Por detrás de um senhor Antunes representado, simulado, e transposto para as 

páginas do romance, haverá sempre o ficcionista, a engendrar as malhas de seu texto com 
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destreza, e a trazer-nos, em Sôbolos rios que vão, temas que são humanos, sobretudo: doença, 

envelhecimento, solidão, desterro, contraposição entre antes e agora, infância, saudade. 
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5. Conclusão 

 

Os três volumes selecionados para análise neste trabalho foram, como visto, 

Conhecimento do inferno (1980), O esplendor de Portugal (1997) e Sôbolos rios que vão 

(2010). A escolha destes livros em especial não foi fortuita. Há um equilíbrio temporal com 

relação à distância entre os tempos de publicação de cada romance (dezessete anos entre 

Conhecimento do inferno e O esplendor de Portugal; treze anos entre este último e Sôbolos rios 

que vão). São, também, obras que guardam algumas particularidades que as diferenciam na 

pródiga listagem de romances empreendidos pelo autor – até o momento, são vinte e nove, afora 

cinco livros de crônicas. Comecemos por Conhecimento do inferno: pertencendo à chamada 

fase de aprendizagem, já teria sua importância assinalada justamente pelo fato de integrar a 

trilogia que apresenta os primeiros passos literários daquele que, até então, vivia da psiquiatria. 

Não por acaso, os três primeiros textos que Lobo Antunes publica guardam profundos pontos 

de contato entre a vivência dos protagonistas e a sua própria: são médicos, que estiveram em 
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Angola por ocasião da guerra colonial – e, por esta razão, são livros considerados, até um certo 

ponto, autobiográficos. Embora seja, de fato, um romance iniciático, Maria Alzira Seixo lerá 

Conhecimento do inferno como a obra fundamental para se compreender o todo da ficção 

antuniana a partir dos dois signos que mais a sintetizam e ressignificam: flores e inferno, 

complementares e opostos a um só tempo. A autora nos diz: 

 

O livro determinante, na obra de António Lobo Antunes, para o estudo 

dos dois vectores que aqui vou abordar, o da simbólica e o da 

representação narrativa, é o romance Conhecimento do inferno. Este 

livro, o terceiro que publicou, constitui, pelo menos deste ponto de 

vista, a base de sua ficção. Emergindo de um começo duplo de 

romances de base autobiográfica, Memória de elefante e Os cus de 

Judas, neste volume, que imediatamente se lhes segue, principia o 

sujeito-narrador a desprender-se da matéria mais propriamente pessoal 

(autobiográfica, no sentido lato do termo) para chegar ao que em si vê 

de imagem dos outros, com os quais enceta a ficção que constitui o 

mundo de humanidade e construção imaginária, que vai transpor em 

arte. (2010, p. 27) 

  

O esplendor de Portugal, por sua vez, é um romance frequentemente aludido em listas 

que pretendem sinalizar a(s) obra(s) prima(s) do autor em questão, e decerto um de seus livros 

mais famosos. De título e epígrafe substancialmente irônicos, é um texto que conjuga, de um 

lado, a preferência antuniana pelo tema da guerra colonial, versando tanto sobre a recomposição 

do território em África quanto sobre o não-lugar existente para os retornados; e que trabalha, 

de outro, a falência nas relações interpessoais, especialmente aquelas que ligam familiares 

próximos, o que é um traço temático pelo qual o autor mostra particular. Em relação ao seu 

enfoque da questão colonial, bem como das indagações que daí decorrem, 

 

O esplendor de Portugal é decerto o mais total e incisivo destes 

romances, ao perspectivar esta matéria, pelo menos se considerarmos a 

voz de queixa ou alheamento oriunda de África, isto é, a voz dos que lá 

nasceram e de lá partiram, ou que ficaram para partirem pela morte, que 

a sua permanência de vários modos veio a causar. (...) [em outros 

romances] os efeitos não são certamente menos pungentes, mas radicam 
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na terra portuguesa, em termos de regresso ou de nostalgia, de 

desadaptação ou recordação atroz, e África é neles um período de 

passagem, transformador e destrutivo mas sem o peso da origem a 

marcá-lo. Em O esplendor de Portugal, romance agudamente sensível 

às diversas formas de sofrimento que o colonialismo, a luta pela 

libertação e o acesso à independência ocasionaram, encontramos, logo 

a partir da instância titular, uma aura (que é a do brilho ou do prestígio 

de uma nação – repartida em “províncias” ultramarinas – de acordo com 

a intertextualidade criada, em termos de contextualização poemática e 

de situação histórica) que se liga à visibilidade admirável do nome, mas 

numa proposta de leitura irônica. (SEIXO, 2002, p. 319 – 320) 

 

Sôbolos rios que vão foi conclamado, aqui, não só por ser um dos livros mais recentes 

do autor – e, portanto, prestar-se à finalização de uma análise que tenciona acompanhar um 

percurso temporal –, mas por também, de certa maneira, aludir ao fim de um ciclo. Trata-se de 

um livro que, por razões particulares para o autor, representou um retorno ao impulso 

autobiográfico dos primeiros romances – dentre os quais está, evidentemente, Conhecimento 

do inferno, primeira obra por nós selecionada. O protagonista deste romance de 2010 é um 

médico que se vê subitamente refém de outros médicos, ao ser hospitalizado entre os meses de 

abril e maio de 2007, com o objetivo de extrair um tumor maligno. Não bastasse o fato de Lobo 

Antunes ser, de fato, um médico, e ter permanecido internado no mesmo período de tempo e 

pela mesma razão, a personagem do romance chama-se similarmente António, como que a 

impedir-nos de conservar ainda quaisquer dúvidas. Fomos, portanto, neste percurso, de um 

romance iniciático e de contornos íntimos até um livro plenamente solidificado no cânone e que 

representa o autor em um dos pontos altos de sua trajetória ficcional, para por fim nos dirigirmos 

à obra de um romancista maduro e experiente, que retorna, porém, ao contato com elementos 

de sua própria biografia. 

Ao estabelecermos uma relação entre o discurso engenhoso de autores como o Padre 

Antônio Vieira e a escrita de um romancista contemporâneo, estamos, de certa forma, na esteira 

teórica que considera uma possível recorrência dos procedimentos estilísticos do barroco nas 

obras da pós-modernidade. Em sua obra sucintamente intitulada “Barroco”, Severo Sarduy – 
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teórico do neobarroco e escritor neobarroco – parte de uma visão cosmológica do período 

histórico para defender a presença de uma certa episteme barroca, a qual englobaria, de certa 

forma, a essência comum aos outros concomitantes saberes e campos de conhecimento 

estudados à época, simbolizando a filosofia do pensamento existente naquele período. 

 

Se o espaço descrito pela cosmologia se acha promovido a espaço-tipo, 

isso deve-se apenas ao fato de esta ciência, na medida em que o seu 

objeto próprio é o universo considerado como um todo, sintetizar, ou 

pelo menos incluir, todos os outros saberes: os seus modelos podem, 

num certo sentido, figurar a episteme de uma época; mesmo que 

consideremos a investigação cosmológica como a simples região de um 

discurso datado, os seus esquemas permanecem como reflexos válidos 

de alguns outros: geradores, esses, da episteme dada: sinepia do fresco 

visível. (1989, p. 22) 

 

 Nesse ínterim, a oposição entre Renascimento e Barroco fortalecer-se-ia sobre duas 

figuras geométricas dominantes: o círculo renascentista – juntamente com o quadrado, outra 

forte alusão geométrica de perfeição simétrica, e o triângulo equilátero, formas que sugerem 

“concretude, solidez e repouso” (SANT’ANNA, 2000, p. 28) – contrapõe-se à elipse barroca. 

O círculo contorna-se com exatidão; a distância de seu núcleo para qualquer ponto de sua 

extremidade será, invariavelmente, a mesma em todas as tentativas; e, ponto crucial de 

diferenciação, há no círculo um único centro. Cosmologicamente, a renascença se sustentará na 

concepção circular, ainda que a desestabilização provocada pela descoberta de Copérnico fosse 

um primeiro ruído da ruptura definitiva que se daria mais à frente por intermédio de outro 

astrônomo, Johannes Kepler. Sendo, portanto, essa a episteme herdada pela cultura daquele 

momento – considerando-se aqui, ainda, a premissa inicial de Sarduy –, as manifestações 

artísticas em seu âmago desenvolvidas concretizaram-se fiéis à ordem simétrica estabelecida, 

traço visível desde o ponto de fuga, que atrai e centraliza o olhar do espectador, na pintura dos 

grandes mestres – Sarduy citará como exemplo as Madonas de Rafael, obras nas quais “o 

círculo organiza a composição, obriga as figuras a nele se inscreverem, forma emblemática, 
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reflexo único da ordem” (1989, p. 51) – até a preferência pela construção de cúpulas, bem como 

outras formas de geometria exata, na arquitetura sacra. Também é apontada, na obra de Sarduy, 

a concepção cosmológica referente ao nosso próprio tempo, diferente daquela empregada por 

Kepler, é verdade, mas igualmente sujeita a uma certa noção de instabilidade: 

 

Na época atual, o neobarroco não revive a crise cosmológica do século 

XVII, mas é efeito de outra instabilidade, dessa vez causada pela perda 

da confiança kantiana e newtoniana em um universo físico estável, 

sustentado por forças equilibradas cujas leis refletem uma racionalidade 

ordenadora. Esta confiança, segundo o autor, teria sido reforçada na 

primeira metade do século XX pelas teorias do Steady State, 

presumindo um universo sem começo no tempo e em expansão 

constante cuja densidade média não variava. Tal teoria sustentou-se 

como verossímil apenas durante alguns anos e hoje foi, em geral, 

substituída pela teoria do Big Bang, para a qual o universo teria 

derivado de uma expansão violenta, causada por uma explosão 

originária, e que continua a expandir-se sem fronteira nem forma 

definidas. 

Podemos, então, observar que o neobarroco, para Sarduy, inscreve-se 

numa dupla analogia: como manifestação de uma retombée analógica 

cujos efeitos figuram nas ciências tanto quanto nas artes e, também, em 

analogia ao barroco histórico, como uma forma de esclarecimento 

figurativo da instabilidade cosmológica e epistemológica. 

(SCHØLLHAMMER, 2016, p. 53) 

 

 Affonso Romano de Sant'Anna considerará, por sua vez, que há figuras geométricas que 

se enquadram em um antigo termo filosófico: são “autênticas metáforas epistemológicas. (…) 

Ou seja: ajudam a visualizar uma ideologia de época que se configura na arte, na religião, na 

política, e na vida econômica e social” (2000, p. 25). Nesse ínterim, seria o círculo a forma 

renascentista por excelência – ou o quadrado, como o título de seu livro a respeito realça1 –, 

assim como, para o movimento barroco, e vinculada a uma novo postulado cosmológico, a 

elipse surgirá como conceito simbólico dominante. Deve-se isso à descoberta da verdadeira 

natureza do movimento planetário empreendida por Kepler – era elíptica, e não circular, a 

                                                           
1Barroco: do quadrado à elipse. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 
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trajetória que os corpos celestes descreviam no céu; revelação que, de início, conjectura Sarduy, 

deve ter incitado a descrença do próprio enunciador, “tão fortes são a conotação teológica e a 

autoridade icônica do círculo, forma natural e perfeita” (SARDUY, 1989, p. 27). A proposição 

kepleriana alterará profundamente a consistência cosmológica crida até então – pois, se a 

substituição da Terra pelo Sol no papel de centro do sistema pouco afetou a regularidade 

pretendida pela episteme renascentista, justamente por essa interferência pouco mobilizadora 

de conceitos, a simetria proposta pela estrutura circular se manteve –, gerando 

consequentemente uma nova postura que alterou a episteme de sua época e propiciou o 

desenrolar daquilo que ficou conhecido e cristalizado como a manifestação histórica do barroco. 

A principal diferenciação, aqui, reside na irregularidade consciente da elipse, que não possui 

um centro unificado, e que propõe o alongamento, a liberdade da forma e a distorção. O 

extrapolar da elipse levou o barroco à extremosidade, como a cunhou José António Maravall2, 

o que tornou a arte de tal período famosa pelo exagero e pela excentricidade – formas artísticas 

de um suposto mau gosto3, visão maculadora de tal período e apenas remediada a partir do 

trabalho de Heinrich Wolfflin, no final do século XIX. Acerca desse tema e de sua 

aplicabilidade literária, Maravall comenta: 

 

O autor barroco pode deixar-se levar pela exuberância ou pode ater-se 

a uma severa simplicidade. Tanto uma coisa quanto a outra podem 

servir a seus objetivos. Em geral, o emprego de uma ou outra para se 

configurar como barroca não requer mais do que uma condição: que em 

ambos os casos se produza a abundância ou a simplicidade de modo 

extremado. A extremosidade, esta sim, seria um recurso de ação 

psicológica sobre as pessoas, estreitamente ligado aos pressupostos e 

fins do Barroco. (1997, p. 333) 

 

                                                           
2O historiador espanhol dedica, em seu livro A cultura do barroco: análise de uma estrutura histórica, a última 
das quatro partes da obra ao que ele chama de “Os recursos de ação psicológica sobre a sociedade barroca” e, 
dentro desta, uma divisão capitular com o título de “Extremosidade, Suspensão, Dificuldade (A Técnica do 
Inacabado)”. 
3 Oportunamente, lembramos que o “mau gosto” é, na opinião de Clara Ferreira Alves em citação feita no 
primeiro capítulo, um dos sete pecados capitais cometidos por António Lobo Antunes em sua escrita. 
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Cremos que tal definição do artifício estético seja perfeitamente cabível à ficção de 

António Lobo Antunes, autor pródigo pela escrita vertiginosa, que aqui, em análise, associamos 

à tradição do discurso engenhoso. A dicção repetitiva e incessante presente em Conhecimento 

do inferno, O esplendor de Portugal e Sôbolos rios que vão coaduna-se bem com a elipse 

barroca, a qual convoca, para Severo Sarduy, “descentramento. E repetição.” (1998, p. 26). As 

sentenças constantemente evocadas pelo discurso das personagens, amplamente mencionadas 

ao longo deste trabalho, são um exemplo flagrante de como a repetição surgirá na escrita do 

autor, embora seja possível vislumbrar outros indícios da chamada extremosidade em seus 

romances – os quais foram esmiuçados com mais vagar no(s) capítulo(s) correspondente(s) da 

tese. A seleção literária por nós feita possibilita, inclusive, que se construa um interessante 

painel da evolução de certo estilo autoral: romance inicial que é, Conhecimento do inferno 

seguirá ainda certo tradicionalismo na sua narrativa, conquanto apresente pontuados momentos 

de maior transgressão que já prenunciavam uma redação mais aguda em obras posteriores; 

componente da chamada tetralogia do poder, O esplendor de Portugal constitui um expoente 

na fortuna literária autoral, com uma multiplicidade de vozes distribuídas em uma estrutura 

polifônica rigidamente organizada; Sôbolos rios que vão é, das três, a obra mais recente, 

retratando, em muitos ângulos, como já foi dito, uma maturidade de escrita, bem como um 

retorno, por razões pessoais, a contornos mais autobiográficos – muito embora, em entrevista a 

Sara Belo Luís por ocasião da publicação de Ontem não te vi em Babilónia, Lobo Antunes tenha 

subvertido algumas noções ao dizer que este livro (e seus predecessores) “são muito mais 

autobiográficos do que os primeiros que escrevi” (ARNAUT, 2008, p. 528). Até mesmo a 

própria redução da polifonia em Sôbolos rios que vão – com as alternâncias entre primeira e 

terceira pessoas do narrador e esporádicas intervenções de outras vozes – parece concordar com 

a ideia de extremosidade defendida por Maravall, caminhando aqui não para o exagero, mas 

para a simplicidade e o enxugamento: trata-se de um livro no qual “A escritura é tagarela, mas 
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não diz nada, dirige-se ao silêncio” (BYLAARDT, 2013, p. 57). Ao tecer essas considerações, 

aproximando Lobo Antunes de uma estética artística que dialoga amplamente, a nosso ver, com 

a episteme barroca, consideramos, consequentemente, que o escritor tem apresentado na 

tessitura de suas obras um caráter de redação que o aproxima de uma prática literária desse 

período e o situa como herdeiro de tal tradição, ou como seu representante na pós-modernidade. 

Esperamos que estas páginas tenham servido para, por meio da análise intersemiótica, 

contribuir, ainda que pouco, para tão amplo debate. 
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