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bocado e senta-te no vão de uma porta a comê-lo.
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Resumo 

 

Silva, Regina Celia da; Calvão, Dalva Maria. Perspectivas neobarrocas em Eu hei-

de amar uma pedra, de António Lobo Antunes. Niterói: 2013. 159p. Tese de 

Doutorado – Departamento de Letras, Universidade Federal Fluminense. 

 

 

O objetivo deste trabalho é aproximar alguns recursos e efeitos de linguagem presentes 

na estrutura narrativa de Eu hei-de amar uma pedra, a elementos que compõem o discurso 

neobarroco, a fim de revelar certas correspondências que configuram um espaço de 

representação de ideias norteadoras do pensamento contemporâneo, independentemente das 

marcas históricas relacionadas ao período do século XVII. Publicado em 2004, o décimo 

sétimo romance do escritor português António Lobo Antunes (1942-), base desta Tese, 

entrelaça tempos e vozes a um universo ficcional que se pretende, também, vincular ao 

procedimento de construção da música barroca, interligando artifícios estruturais que 

apresentam certa semelhança na composição de ambas as expressões artísticas. 

 

 

Linha de Pesquisa: Perspectivas teóricas dos estudos literários 

 

Palavras-chave: António Lobo Antunes, Eu hei-de amar uma pedra, barroco, neobarroco, 

ficção portuguesa contemporânea, música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Abstract 
 

 

 

Silva, Regina Celia da; Calvão, Dalva Maria. Neo-baroque perspectives in I have to 

love a stone, by António Lobo Antunes. Niterói: 2013. 159p. Doctoral Thesis – 

Departamento de Letras, Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 

The objective of this work is to approach some language features and effects present in 

the narrative structure of I have to love a stone, to elements that make the neo-baroque speech 

in order to reveal certain correspondences that makes a space representation of guiding ideas 

of the contemporary thought, regardless of the historical markers related to the XVII Century. 

Published in 2004, the seventeenth novel by Portuguese writer António Lobo Antunes (1942), 

the basis of this thesis, interweaves times and voices to a fictional universe that also aims to 

link to the procedure of baroque music’s construction, interconnecting devices structural that 

show some similarity to the composition of both artistic expressions. 

 

 

 

 

Research Interests: Theoretical perspectives of literary studies 

 

Key words: António Lobo Antunes, I have to love a stone, baroque, neo-baroque, 

contemporary Portuguese fiction, music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Résumé 

 

Silva, Regina Celia da; Calvão, Dalva Maria. Perspectives néobaroques dans Eu 

hei-de amar uma pedra, de António Lobo Antunes. Niterói: 2013. 159p. Thèse de 

Doctorat – Département de Lettres, Universidade Federal Fluminense. 

 

 

L’objectif de ce travail est celui d’approcher quelques recours et effets de langage 

présents dans la structure narrative du livre Eu hei-de amar uma pedra à des éléments qui 

composent le discours néobaroque à fin de révéler quelques correspondances qui configurent 

un espace de représentation d’idées conductrices de la pensée contemporaine 

indépendamment des marques historiques connexes à la période du XVII
e
 siècle. Publié en 

2004, le dix-septième roman de l’écrivain portugais António Lobo Antunes (1942-), base de 

cette thèse, entrelace des temps et des voix à un univers fictionnel qu’on prétend, aussi, lier à 

la procédure de la construction de la musique baroque, interconnectant des artifices 

structuraux qui présentent quelque ressemblance dans la composition des deux expressions 

artistiques. 

 

 

Axe de Recherche : Perspectives théoriques des études littéraires.  

 

Mots-clés : António Lobo Antunes, Eu hei-de amar uma pedra, baroque, néobaroque, fiction 

portugaise contemporaine, musique 
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INTRODUÇÃO 

 

Existem momentos na vida onde a questão de saber 
se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e 

perceber diferentemente do 

que se vê, é indispensável para continuar a olhar 
ou a refletir. 

(Michel Foucault)
 2

 

 

O percurso acadêmico que vem sendo traçado até a chegada desta Tese é construído 

por uma série de estudos e de leituras anteriores que convém serem apontados como 

desencadeadores do processo investigativo que legitima a pesquisa proposta. Assim como 

anuncia Umberto Eco em Obra Aberta
3
, o texto que apresento chega a sua forma através da 

tentativa de configuração de um espaço investigativo, baseado em uma grande rede de 

relações que a obra de António Lobo Antunes oferece a partir de sua “abertura”, dada a sua 

estrutura repleta de modos de interpretação. 

A presente pesquisa demarcada por um território sensível ao saber histórico e cultural 

envolve a leitura do historiador espanhol José António Maravall, do semiólogo italiano Omar 

Calabrese, e do escritor e ensaísta cubano Severo Sarduy como pilares para a configuração do 

espaço barroco pelo qual acreditamos atravessar a obra de António Lobo Antunes. É claro 

que a Tese aqui apresentada não se esgota ao ser regida apenas pelas leis internas destes 

autores, mas a partir deles, de seus sistemas de relações estabelecidas pelas ramificações 

teóricas que proporcionam, como veremos mais adiante. 

Cabe ressaltar que, a partir deste panorama teórico cujas discussões tornar-se-ão 

profundas ao longo da redação da tese, interessa-nos observar o neobarroco como movimento 

desdobrado do barroco histórico. Por este motivo, deixamos de estudá-lo apenas como 

corrente ideológica de oposição a ideais anteriores, passando a concebê-lo como um olhar 

redimensionado daquilo que transmutou o pensamento humano do século XVII. De acordo 

                                                 
2
 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade II: O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1984, p. 13. 

3
 ECO, Umberto. Obra Aberta. 8ª edição. São Paulo: Perspectiva, 1991. 
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com Deleuze, aceitamos que o (neo)barroco “não acontece em oposição à luz, mas, ao 

contrário, em virtude do novo regime de luz”. (DELEUZE, 2009, p. 61)  

É visível perceber na obra de um autor a evolução e o aperfeiçoamento do estilo
4
. 

Naturalmente, a progressiva estruturação de um projeto de escrita se revela no alcance do 

amadurecimento e da direção tomada pelo discurso enquanto representação dos momentos 

vivenciados por uma sociedade, como afirma Lyotard: “se se quer tratar do saber na sociedade 

contemporânea mais desenvolvida, deve-se primeiramente decidir qual a representação 

metódica que dela se faz.” (LYOTARD, 1988, p. 20). Em António Lobo Antunes (1942-), o 

espelho da sociedade deixa de refletir a nação portuguesa para avançar na representação de 

gente de todo o mundo. A sociedade projetada em seu discurso é redimensionada à medida 

que sua obra cresce.  

Sabemos que a obra do autor português vem sendo estudada desde o fim do século XX 

sob a configuração de três etapas distintas, organizadas aqui apenas para dar melhor 

visibilidade ao panorama criado pela sua escrita. Sendo assim, correlacionamos a primeira 

fase - tomando como referência os livros publicados na década de 80 - a temas que envolvem 

a guerra colonial e o registro autobiográfico, tratando primeiramente de sua experiência como 

médico psiquiatra a serviço do governo em Angola.  

Tendo seu primeiro livro publicado em 1979 (Memória de Elefante), o escritor surge no 

furor de uma época que precisa reinventar as posições estabilizadas da arte da escrita, 

desencadeado por uma corrente de outros romancistas inspirados pela subjetividade da 

linguagem e pelo desdobramento multifocal do enredo. A crise de identidade sofrida pelos 

cidadãos portugueses, após o fim do opressivo regime fascista, ultrapassou as fronteiras dos 

textos de autores que, como Lobo Antunes, expressaram através da literatura o mundo sem 

direção vivenciado. A partir, então, deste input, o escritor opta também por dedicar seu 

                                                 
4
 Cf. CALABRESE, Omar. A idade neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1987, p. 30. 
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trabalho a incitar o questionamento da posição fragilizada de Portugal após a sua condição 

imperial. Lobo Antunes recolhe então os restos da história e convida seus leitores a apanhar 

os seus romances “do mesmo modo que se apanha uma doença”. (ANTUNES, 2002, p. 109). 

Entretanto, assistimos a um esgarçamento do espaço proposto pelo autor em seu projeto 

de escrita. Neste sentido, a obra passa a representar a vida fragmentada do homem 

contemporâneo, suas conflitos, seus dilemas, suas dúvidas e sua insegurança perante a 

instabilidade dos dias, aprofundando-se no exercício do inconsciente, como descreve o 

próprio autor na crônica Receita para me lerem: 

 

A verdadeira aventura que proponho é aquela que o narrador e o leitor fazem 

em conjunto ao negrume do inconsciente, à raiz da natureza humana. Quem 

não entender isto aperceber-se-á apenas dos aspectos mais parcelares e 

menos importantes dos livros: o país, a relação homem-mulher, o problema 

da identidade e da procura dela, África e a brutalidade da exploração 

colonial, etc., temas se calhar muito importantes do ponto de vista político, 

ou social, ou antropológico, mas que nada têm a ver com o meu 

trabalho.(Idem, p. 109-110). 

 

Como se nota, o inconsciente a que se refere o autor remete ao fundo avesso da alma, 

diferente da leitura crítica dos trabalhos de análise acadêmica a que nos referimos nesta Tese. 

No entanto, contrariando o que diz o autor em sua crônica, aceitamos os argumentos de Maria 

Alzira Seixo ao afirmar que cada leitor tem uma visão particular da obra e, por isso, seria 

humanamente impossível impor ¨receitas¨ para a leitura. Isto porque  

 

[...] problematizar dados da escrita ou reflectir sobre modos de composição 

não significa substituir a sensibilidade e o raciocínio do leitor corrente, e 

nada pode valer a percepção individual que este adquire de um texto, ao lê-

lo. Nenhuma crítica, nenhuma escola (e, muito menos, nenhum preceituário), 

guiam a leitura; podem é fornecer-lhe instrumentos que a enriqueçam, ou 
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validem uma sua qualquer expressão; e, sobretudo, projectam modos de 

interpretar, com os quais leitura e texto se confrontam. (SEIXO, 2010, p. 

141). 

 

A segunda fase, que atravessa os anos 90, projeta de forma mais evidente a leitura de 

certo mal-estar (BAUMAN, 1998, p. 7) da vida contemporânea, que implica pontuar; em 

breves linhas gerais, a incerteza, o vazio e as fissuras, que na sociedade portuguesa, 

manifestam-se através de um tempo irrealizado pelas ruínas do império, numa atmosfera que 

transmite a seu leitor a convalescência da vida após a ditadura. Neste período, Lobo Antunes 

entrega seu texto ao domínio político e explora as circunstâncias transpostas pela revolução de 

25 de abril de 1974. Não obstante, retoma as reflexões sobre a crise de identidade que parece 

atravessar toda a sua obra e marcar definitivamente o seu projeto de escrita, seja através da 

abordagem do “não-lugar” a que pertence o cidadão português vitimado pelo processo de 

descolonização; seja pela representação de seus personagens, lesionados pela ruptura dos 

sistemas, da ordem, da centralidade. 

Evidentemente, sob todos esses aspectos relevantes de sua escrita, a terceira fase de sua 

obra - que apenas assim nomeamos por concentrar os seus romances publicados já no século 

XXI - corresponde ao delírio
5
 pós-moderno e suas legitimidades, fortalecendo o foco na 

linguagem, sem se ater muito aos compromissos políticos e aos saberes sociais. De modo 

frequente notamos, em grande parte dos debates literários, remissivas questões que conduzem 

a obra do autor pelo fio da desnarrativa e da desconstrução do enredo. Ajusta-se a literatura 

às ideias que vicejam, ordena-se a criação à vertente que se estabelece. Sob este ponto de 

vista, encontramos o escritor entregue à experiência do hoje, cuja expressão se ergue nas 

entrelinhas de seus romances através das representações de crise que enfocam sujeitos 

                                                 
5
 Aqui se faz a leitura de delírio enquanto desordem, no seu sentido positivo, explorado por Umberto Eco em 

Obra Aberta a partir da observação dos fenômenos representativos das ciências, onde este termo revela a 

abertura dos sistemas e a descentralização das ideias em torno do funcionamento da máquina do mundo. 
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descentrados. Suas histórias descrevem relatos do homem sensível ao presente, que textualiza 

o mundo em que vivemos atualmente. 

Os romances então tendem a ceder ao pulsar das palavras de maneira mais intensa, 

construindo o jogo da linguagem poética através da variação de ritmos e de uma escrita 

carregada de imagens oníricas, recolhida de atributos que demonstram cada vez menos 

preocupar-se com a história narrada. Desta maneira, a leitura de seus livros passa a exigir a 

divagação consubstanciada pela fruição. Seu texto, então, revela-se na direção daquele “[...] 

que desconforta, faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a 

consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças [...].” (BARTHES, 1988, p. 

21). Algo muito próximo do delírio, já anunciado anteriormente, e descrito pelo autor como a 

experiência do sonho: 

 

Caminhem pelas minhas páginas como num sonho porque é nesse sonho, nas 

suas claridades e nas suas sombras, que se irão achando os significados do 

romance, numa intensidade que corresponderá aos vossos instintos de 

claridade e às sombras da vossa pré-história. (ANTUNES, 2002, p. 110) 

 

Lembramos que a divisão de sua obra não se compromete a fixar os temas anunciados, 

uma vez que sabemos que seus romances alternam e tornam intermitentes todos esses 

aspectos relativos às questões políticas e sociais. A perspectiva de sua obra é flexível e não 

cabe na clausura dos métodos de uma série acabada. Tudo o que se diz sobre a nação, o país, 

o homem é posto, transposto e reposto criando densidades que ora privilegiam um assunto, 

ora prolongam os efeitos de outro, no sentido de construir uma obra marcadamente 

representativa de seu tempo. Importante é observar que paralelamente a toda essa 

argumentação crítica sobre o homem e seu posicionamento social, desenvolve-se em certos 

ambientes literários a discussão em torno da reapropriação do barroco. Nota-se o surgimento 
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de uma linguagem, articulada aos artifícios da corrente seiscentista e configurada aos recursos 

estilísticos do século XX.  

O neobarroco, termo caracterizado pela ideia de um novo barroco ou de um pós-

barroco, tem sua originalidade atribuída a Severo Sarduy, embora tenha sido revelado pela 

primeira vez por Haroldo de Campos, em 1955, no artigo “A obra de arte aberta”, publicado 

no Diário de São Paulo em 3 de julho daquele ano, “para caracterizar as ‘necessidades 

culturmorfológicas da expressão artística contemporânea’”. (CAMPOS, 1989, p. 119). 

Considerado por alguns como movimento de enfrentamento do pensamento hegemônico 

europeu; e, por outros, como pressuposto estético de uma cadência alegórica da arte 

contemporânea, o neobarroco manifesta-se através das mais variadas linguagens traçando 

passagens na fotografia, na arquitetura, na pintura, na música e na literatura.  

Analisado pelo movimento crítico, o neobarroco encontra-se isolado em argumentos de 

recusa à reconstrução do pensamento do século XVII, como categoriza Adolfo Hansen em seu 

artigo Barroco, Neobarroco e outras ruínas (2008); ou conhecido como linguagem dominante 

daqueles que estiveram intencionados a marcar a literatura colonial latino americana, na teoria 

de Irlemar Chiampi em Barroco e Modernidade (1998).  

Embora não seja um fenômeno cultural de larga escala como o que vimos dominar a 

sociedade ocidental pós-industrial, o neobarroco também reelabora, na literatura, a linguagem 

partir da fragmentação dos textos e do artifício da palavra. Por este caminho, a pesquisa que 

se inicia circunscreve o neobarroco ao pós-modernismo sem renunciar a consistência inerente 

ao segundo, mas privilegiando a proposta do primeiro, marcadamente favorecida pelo estudo 

e pelas reflexões de autores já citados anteriormente. Cabe ressaltar que, assim como afirma 

Vincenzo Russo em seu artigo publicado recentemente, consideramos também um equívoco 

determinar lugares de competitividade entre o neobarroco e o pós-modernismo, considerando-

os como correntes de pensamento dotados da mesma força e alcance ideológico. Evitamos, 
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portanto, “escorregar, num terreno de si perigoso” (RUSSO, 2009, p. 75), que seria o de 

confrontar estas duas vertentes tornando ambíguas suas relações.  

Em resumo, esta Tese destina-se a aproximar a estética neobarroca à escrita do escritor 

português António Lobo Antunes, com o intuito de compreender melhor os traços 

contemporâneos delineados na vida e na literatura pelo homem ocidental. Adotando o 

neobarroco como uma das representações do nosso tempo, a pesquisa proposta visa tratar das 

confluências existentes entre esta roupagem estética, e a linguagem utilizada pelo autor para 

dar forma ao que identificaríamos como um lugar neobarroco.  

O foco principal da investigação recai sobre o romance Eu hei-de amar uma pedra 

(2004) que se torna o eixo norteador do trabalho, dadas as inúmeras relações que 

identificamos estabelecerem diálogos com a cosmovisão barroca. Optamos aqui por 

considerar a cosmovisão como um sentido ampliado, que se estende a uma direção mais 

abrangente em relação ao Barroco. Sendo assim, entendemos a cosmovisão barroca como um 

apanhado de elementos da arte do século XVII que, como dito antes nesta Tese, serão trazidos 

para a análise do romance de Lobo Antunes enquanto estratégias de composição textual.  Para 

diferenciar e esclarecer o estudo, o Barroco, histórico, será identificado com inicial maiúscula, 

e o neobarroco, caracterizado pelo assentamento e pela incorporação desses elementos, até 

então suspensos, à narrativa contemporânea. Dentro de uma cadeia linear de pensamento, o 

Barroco implica a cosmovisão barroca que desencadeia o neobarroco.  

Composto por mais de quinhentas páginas e dividido em quatro capítulos que se 

subdividem em vinte e três sessões, Eu hei-de amar uma pedra é um romance que gira em 

torno de um tema bastante comum, um tanto desgastado talvez e, portanto, banalizado sob o 

ponto de vista das criações literárias contemporâneas. Dentro do universo ficcional do autor, o 

amor surge como ponto central do enredo, rompe com as expectativas de seus leitores por 

contrariar os motivos principais que sustentam as histórias de seus livros. Isto porque 
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percebemos que o que mais se manifesta em sua escrita é a falta dele, sempre gerando 

consequências interpessoais dilaceradas, tornando infernais as relações entre os seus 

personagens. 

Neste livro, o amor entre a “mulher do crochet” e o “homem das damas” perdura por 

mais de cinquenta anos. Inicia-se na adolescência e sobrevive aos percalços da vida que 

ambos enfrentam, mesmo estando separados por um período. Distantes um do outro, enquanto 

a mulher esteve internada em um sanatório em Coimbra, o homem vive sua vida paralela, 

casa-se, tem duas filhas, mas alimenta na memória a esperança de reencontrá-la. Seu desejo se 

realiza, torna-se, a amada, amante, uma vez que passa a vê-la sempre às quartas-feiras em 

uma pensão de Lisboa.   

Tudo parece muito simples, mas é a partir desta aparente simplicidade que o autor 

constrói a complexa rede de relatos da trama, narrados também por outros personagens, 

construindo pequenas histórias que se encontram de alguma forma. Lobo Antunes, mais uma 

vez, entrelaça a experiência de seus personagens criando molduras a duas ou mais vozes, 

dando-nos a impressão de que sua composição se assemelha, sob certos aspectos, a 

determinadas composições musicais. 

No primeiro capítulo desta Tese, intitulado Recursos barrocos como estratégias 

textuais, destacamos a artificialidade, o fragmento e o excesso como elementos narrativos que 

atravessam o enredo criando certa configuração delineada pela estética barroca. A partir 

destes pontos centrais que ressaltamos como referências explícitas de seu fazer artístico, 

construímos um diálogo incorporado à sua prática textual, diluindo as fronteiras do tempo que 

afastam, significamente, o período seiscentista dos nossos dias atuais. Sendo assim, tentamos 

desenhar, a partir da observação das estratégias textuais presentes no romance, certo cenário 

narrativo que favorece a inserção do artifício como técnica que ganha corpo, forma e 

materialidade por meio da apresentação de uma linguagem fragmentada e excessiva. 
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Em, O romance e seus desdobramentos, que segue como segundo capítulo desta 

pesquisa, estendemos a análise da narrativa focalizando certos mecanismos e procedimentos 

textuais destacando algumas figuras importantes como a elipse, por exemplo, para pensar o 

movimento da linguagem que problematiza o enredo, e a mudança na mentalidade da 

sociedade portuguesa a partir de um governo repressor e cerceado de ideias, se considerarmos 

o contexto social e político que marca Portugal no decorrer do século XX, período em que a 

literatura de Lobo Antunes se cria e se manifesta, muitas vezes, em diálogo com essas novas 

estruturações. A afloração de imagens no texto, pautadas na instabilidade e na 

imprevisibilidade dos relatos direciona o nosso olhar para aproximar, também, a anamorfose 

como recurso barroco da produção ficcional do autor, a partir da percepção de que a narrativa 

anuncia certa posição cambiante de centros que evocam discursos entrelaçados e 

entrecortados por imagens que remetem àquelas que são construídas nos sonhos.  

 Por fim, no terceiro e último capítulo nomeado A estrutura musical barroca do 

romance, ajustamos mais o olhar, recortando o “motivo da música, tão frequente na obra de 

António Lobo Antunes” (SEIXO, 2002, p. 290), fazendo uma comparação deste romance com 

a música contrapontística de Johann Sebastian Bach (1685-1750). Assentamos então os 

acordes de um novo espaço, perpetuado por ritmos, sons e tonalidades que correspondem a 

mais uma maneira de ler a obra deste escritor, em correspondência à análise substancial de 

recursos e procedimentos que evidenciam a inserção da linguagem barroca, desconcertada e 

febril.  
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1. RECURSOS BARROCOS COMO ESTRATÉGIAS TEXTUAIS 

 

O novo não está no que é dito, mas no acontecimento 

de sua volta.  
(Michel Foucault) 

6
 

 

O texto quando escreve 
Escreve 

Ou foi escrito 

Reescrito? 

O texto será reescrito 

Pelo tipógrafo / o leitor / o crítico; 
Pela roda do tempo? 

(Murilo Mendes)
 7
 

 

Neste primeiro capítulo, iniciamos um estudo sobre a possibilidade de revelar, em Eu 

hei-de amar uma pedra (2004), certos recursos barrocos de estruturação da narrativa. Para que 

possamos encontrar vínculos entre as estratégias textuais do romance e os traços que marcam 

as produções culturais da arte seiscentista, estabelecemos como critério de coerência, três 

“vectores de sentido” (SEIXO, 2010, p. 23), escolhidos pelo grau de predominância desses 

elementos no conjunto de sua obra, e pela aproximação mais pertinente em relação à ideia que 

neste trabalho queremos sustentar.  

O recorte que privilegia determinadas ocorrências no espaço deste livro se faz 

necessário para que possamos desenvolver uma análise mais enfocada em relação à obra do 

escritor, o que não significa que a manifestação de outras referências pontuais não sejam 

identificadas. Desse modo, o lugar que inicialmente estabelecemos para a construção desta 

Tese não se esgota nestas três questões abordadas, uma vez que os caminhos de interpretação 

do romance podem direcionar a leitura investigativa para outros aspectos fundamentais, ou 

outras perspectivas de ideias correspondendo às abundantes dimensões que o encontro com o 

texto pode oferecer.  

                                                 
6
 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de 

dezembro de 1970. 11ª ed. São Paulo: Edições Loyola 2004, p. 26. 
7
 MENDES, Murilo. Texto de Consulta. In: Poesia Completa e Prosa. Volume II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

1997, p. 739.  
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Pretendemos então aqui mostrar, em primeiro plano, a artificialidade da escrita 

enquanto mecanismo de criação literária pontuada pela problematização de recursos que 

geram efeitos desestabilizadores na escrita e no leitor. Temos que sublinhar, em princípio, que 

toda literatura, de modo geral, é artificiosa porque recria a realidade, modifica-a, reinventa-a, 

e a transgride, constituindo outro(s) mundo(s) que pode(m) estar próximo(s) ou afastado(s) do 

que efetivamente vivemos. O seu caráter ficcional é, sobretudo, a classificação que define 

substancialmente os textos literários revelando estarmos diante de certo fenômeno distinto, 

suspenso, que reelabora a vida através da escrita. Por isso, enquanto produção artística, a 

literatura se estabelece a partir de variados gostos, estilos, e artifícios moldurando os 

percursos de criação de cenas, imagens e narrativas que dialogam com a verdade, 

confrontando-a, interpretando-a, em outro campo de atuação.  

O que nos interessa perceber, neste primeiro momento, é que a artificialidade 

observada no romance de António Lobo Antunes, configura um cenário particular que 

assume, muitas vezes, as figurações da estética neobarroca, desde que aceitamos que os 

recursos de composição que atravessam a sua obra, e são apontados nesta pesquisa, podem 

estar aproximados de algumas técnicas de construção narrativa que se manifestaram a partir 

de certa consciência de crise instalada na sociedade do século XVII.  Respeitando a condição 

contemporânea, que caracteriza o espaço-tempo do romance e o lugar de onde se constrói o 

nosso olhar sobre o texto, pretendemos realizar um diálogo entre os artifícios barrocos e os 

componentes da escrita de Eu hei-de amar uma pedra, sob o ponto de vista da semelhança 

entre estes procedimentos.  

Desse modo, evidenciaremos também como efeito de artificialidade, a escrita 

fragmentada do romance, e o excesso que corporifica o seu texto, conferindo à sua narrativa 

uma espécie de tessitura que dimensiona os horizontes de sentido interpretativo, a partir de 

uma linguagem, carregada e ostentadora, que reveste o enredo construído pelos relatos de 
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personagens interligadas, seja pelos laços familiares ou pela série de acontecimentos que os 

envolvem de alguma maneira. Veremos, então, que as estratégias textuais que definem este 

primeiro capítulo, abrem o espaço para a possibilidade de estabelecermos outras reflexões 

estruturais da narrativa, como a que se configura pelos seus desdobramentos estéticos, e a que 

atravessa o sistema complexo de composição musical. 
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1.1 A artificialidade como recurso barroco 

 

Inventa. Excede do século [..].  

(Murilo Mendes)
8
 

 

 

Em 1971 encontramos um Lobo Antunes em ação de vir a ser definitivamente escritor. 

Há de se convir que este processo talvez tenha se iniciado antes, mas é a partir da publicação 

de D’este viver aqui neste papel descripto
9
, em 2005, que se tornam públicas suas averbações 

literárias, o que constatamos através da leitura de suas cartas da guerra. Podemos dizer que 

passamos a conhecer o fluxo torrencial das palavras que marcam o embate entre a escrita e o 

autor neste livro, organizado por suas filhas, e que traz à mostra um pouco de sua intimidade e 

de seus anseios.  

Embora tenha sido publicado em um momento em que o autor já possuía uma obra 

literária extensa, com mais de uma dezena de romances traduzidos para diversos países, 

constituindo uma carreira consolidada no universo da escrita, este livro nos oferece algumas 

reflexões sobre as suas ideias rudimentares a respeito de sua vontade de escrever: “Espero que 

estes cadernos mostrem que sou um escritor, o que bastaria para que tudo valesse a pena.” 

(ANTUNES, 2005, p. 324). Como numa espécie de retorno às origens, esta obra torna-se uma 

referência quase documental que nos faz voltar ao começo de tudo, mostrando-nos a intensa 

atividade do autor e o seu percurso pelo longo caminho da escrita literária. 

Em meio às circunstâncias desumanas em que vivia, então médico combatente das 

forças armadas do governo instaladas em Angola, boa parte de seu tempo envolvia escrever 

para a família e dedicar-se às primeiras páginas de um romance – inicialmente chamado Voo 

                                                 
8
 MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa, volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 674. 

9 ANTUNES, António Lobo. D’este viver aqui neste papel descripto. Cartas da Guerra. Org. Maria José Lobo 

Antunes e Joana Lobo Antunes. Publicações Dom Quixote: Lisboa, 2005.
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(que poderia também ter sido nomeado Dilúvio ou Para além do mar), conhecido atualmente 

como Memória de elefante (1979). 

О que nos interessa observar neste princípio são os rastros particularmente reveladores 

de um gosto ou “temperamento” (HATZFELD, 2002, p. 11), por onde caminha esta pesquisa, 

na tentativa de apresentar um cenário articulado a questões genuinamente pensadas pelo autor, 

percebendo a partir delas alguns traços da linguagem estética barroca, entre eles a valorização 

do artifício como recurso de construção da narrativa. O viés barroco que atravessa grande 

parte da sua ficção é observado pelo conjunto de procedimentos que sobrecarregam a escrita, 

e, principalmente, pelo plano ficcional que parece ter sido traçado ainda no período em que 

prestou serviços militares. 

А luz que se acende entre o pandemônio e o marasmo da guerra aponta para “uma 

coisa barroca formigando de vida” (ANTUNES, 2005, p. 106), indiciando o estilo literário 

mais próximo de seu desejo concentrado de escrever, confirmando talvez uma de suas 

características mais marcantes. Vejamos o que diz António Lobo Antunes sobre o seu 

primeiro livro: “Vai ficar grande, no entanto, muito grande, gosto de livros grandes e 

barrocos, cheios de gente, de episódios, de palavras, de descrições, de tudo”. (Idem, p. 113). 

Tomando essas primeiras pegadas, aparentemente leves, despretensiosas, aprofundamo-nos no 

discurso que aqui trilhamos, pelas vias de atravessar os horizontes do barroco e seus 

estilhaços históricos para delimitá-lo como elemento influenciador da extensa trajetória 

literária que cabe a este escritor. 

О Barroco enquanto estilo de época transcende a sedimentação de um modelo, uma 

vez que suas fontes perpassam quase toda a Europa, incluindo-se neste percurso os reflexos na 

América do Sul. O filólogo alemão Helmut Hatzfeld que se dedicou, ao longo do século XX, 

ao estudo dos problemas teóricos da Estilística nas mais diversas obras da literatura ocidental, 

concentrando suas investigações e análises nas literaturas francesa e espanhola, em seu livro 
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Estudos sobre o Barroco (2002), resultado da reunião de diversos ensaios publicados 

separadamente, examina minuciosamente em suas 319 páginas, “numerosos problemas 

históricos, artísticos, literários e estilísticos relacionados ao Barroco” 
10

. Nesta obra ele 

explica que as determinações de ponto de partida deste período estético são oscilantes, o que 

nos leva a crer que seja a sua origem de caráter imensurável, dado que o Barroco é visto por 

este como arte cujas fases, “[...] na sua totalidade, não coincidem, cronologicamente, nos 

diferentes países”. (HATZFELD, 2002, p. 12). Neste sentido, entendemos que o Barroco 

surge, de modo geral, na Europa, mas não seria possível precisarmos exatamente quando e 

onde. O que se nota no estudo do pesquisador alemão é que existem algumas universalidades, 

ocorrências em comum a todos os períodos e modos de repercussão, e são esses elementos 

narrativos que importam na sua observação.  

As críticas a esta corrente versam sobre este caráter imensurável, este novelo 

desarranjado em que se tornou a repercussão barroca, da qual os estudos do professor João 

Adolfo Hansen revelam, na sua tradução de um catálogo da exposição Barroco Brasileiro, a 

“maleabilidade” (HANSEN, 2003, p. 175), que lhe permite “adaptar-se aos mais diversos 

contextos sócio culturais, políticos e geográficos [...]” (Idem, Ibidem), característica pontuada 

por uma ausência doutrinária. Para ele, o barroco carrega o vazio, a falta de regimento, de 

caracterização inerente a qualquer outra tendência estética. Talvez esta falta seja mais uma 

consequência da própria história, uma vez que o barroco não traduziu a linguagem dominante, 

hegemônica, central; mas a transitória representação de um valor estético perturbado. 

Doutrinário, o barroco trairia sua própria elegibilidade, seria insuficientemente febril. 

Convém esclarecer que o Barroco foi uma arte utilizada pelas instituições de poder em 

torno do século XVII, a Igreja e o Estado, que em período de insegurança, devido aos 

conflitos políticos e as perturbações econômicas iniciadas pelas razões da Reforma, surgiu 

                                                 
10

 Cf. MARTINS, Nilce Sant’ Anna. As muitas faces do Barroco. In: Revista USP, Junho/Julho/Agosto de 1989, 

p. 157. 
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como mecanismo de articulação e de persuasão cultural. O historiador José António Maravall, 

em seu livro A Cultura do Barroco (1997), trata deste fenômeno que “não diz respeito à 

história da arte ou à história das ideias, mas à história social” (MARAVALL apud GOMES, 

1997, p. 24), direcionando a nossa compreensão para entender que o valor marginal do 

Barroco não advém propriamente de uma “arte do povo”, mas de um recurso influente ou uma 

força motivadora que impulsionou a sociedade seiscentista a manifestar artisticamente a crise 

de sua época.  

Neste livro, o estudioso espanhol percorre de forma substancial os artifícios de ruptura 

do pensamento clássico e revela de maneira laboriosa a estrutura que compõe a sociedade 

barroca daquele tempo. Pelos olhos do historiador, assistimos, entre muitos outros 

apontamentos, à valorização do excêntrico e do inacabado em contrapartida à arte bela e 

equilibrada da cultura hegemônica; à representação do mundo como teatro; ao surgimento 

figurado do homem à espreita e, principalmente, à tentativa da corte de manipular o povo 

através de festas e comemorações, disfarçadas pelo propósito de entreter as camadas 

populares. 

No capítulo intitulado Novidade, invenção, artifício (Papel social do teatro e das 

festas), o autor observa certa “inclinação natural, inata, que arrasta o homem em direção ao 

novo”. (MARAVALL, 1997, p. 353). Partindo deste ponto, ressalta as movimentações da arte 

e da literatura que tendem a expressar “mudanças”, como as distorções poéticas e o gosto pela 

extravagância na pintura e na poesia. Movidos pela valorização do estranho, ou do que 

“excede o normal” (Idem, p. 358), os homens e as mulheres da sociedade barroca passam a 

transferir essa nova mentalidade para o comportamento e o vestuário.  Assim, surge o culto à 

magia como efeito da desmedida ânsia pelo sobrenatural, culminando em uma grande 

manifestação de episódios de bruxaria que se instalam por toda a Europa. A arte barroca 

estabelece-se, a partir deste momento, sob o cenário revelador da inquietação dos grupos 
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sociais menos favorecidos, pressionados pelo regime absolutista que impunha barreiras contra 

suas manifestações. 

É importante destacar que todas essas transformações no pensamento, no 

comportamento e na expressão artística da sociedade barroca, foram resultado de uma 

consciência de crise que se instalou pelo continente europeu repercutindo econômica e 

socialmente em uma época de recessão. O desconforto frente aos aspectos desfavoráveis de 

vida impulsionou o homem do século XVII para a direção de outra conjuntura de ordem, no 

sentido de romper um sistema de valores que não mais satisfazia a sociedade seiscentista. 

Portanto, todo o processo que explica a cultura barroca e o surgimento deste novo espaço de 

configuração social revela-se a partir de certo desarranjo que afetou tanto a monarquia, 

quanto as camadas populares. 

Dentro desta conjuntura, o escritor barroco precisava fortalecer o anseio por novidade, 

pois estava subordinado “à exigência da coisa nova” (Idem, p. 357), recorrendo “a jogos 

poéticos, extravagâncias literárias, recursos de maquinaria teatral” (Idem, p. 356), desde que 

as aparentes audácias não afetassem “a base das crenças sobre as quais se assentavam a 

estrutura social da monarquia absolutista; ao contrário, servindo-se dessas novidades como 

veículos” (Idem, ibidem) para introduzir-se “mais facilmente a propaganda persuasiva a favor 

do estabelecido” (Idem, ibidem). Este jogo duplo, assim nomeado por Maravall, que 

fundamenta a base da sociedade barroca, correspondia ao procedimento de certa “liberdade” 

artística cerceada, em que a criação era permitida, desde que por trás da novidade houvesse 

uma ideologia conservadora, paradoxalmente anti-inovadora, que não implicasse risco para o 

sistema social vigente. Por este motivo, ao mesmo tempo em que a arte era livre, ela precisava 

respeitar a autoridade da monarquia. 

A partir destas movimentações, os efeitos extraordinários, característicos da cultura 

barroca, eram evidenciados pelos jogos de luz no palco em representações teatrais; pela 
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aparição das tramoyas - espécies de carros alegóricos mecanicamente montados – em cena, 

revelando a verdadeira engenharia da criação artística; além dos fogos de artifício que 

marcavam os grandes eventos, transformando a noite em dia, como prova da capacidade do 

homem de transformar a natureza. As festas, cada vez mais constantes, serviam para alienar o 

povo, criando a ilusão de que o poder e a riqueza ainda eram admiráveis, quando na realidade 

estes já se encontravam enfraquecidos. Os espetáculos ostentavam o poder dos monarcas e 

suscitavam no povo o desejo de permanecerem obedientes a eles, pois a admiração ganhava 

mais notoriedade do que a rebeldia. Desta maneira, a artificialidade era utilizada como recurso 

técnico, como obra da invenção humana, a fim de comover pelo efeito maravilhoso que 

causava em seus espectadores.  

Procurando aproximações do artifício como recurso na linguagem contemporânea, 

encontramos em Barroco (1989), do ensaísta cubano Severo Sarduy, a leitura deste efeito 

enquanto artificialização da escrita, representando certo processo de criação que dialoga com 

o arsenal da maquinaria vinculada ao Barroco histórico de Maravall, embora estejam as suas 

forças concentradas na Literatura, em seu caráter textual, o que também veremos se revelar no 

romance de António Lobo Antunes.  

 

Interpreto e pratico o barroco enquanto apoteose do artificio, enquanto 

ironia e irrisão da natureza; a escrita é uma prática de ‘artificialização’. Cada 

escrita contém uma outra, comenta-a, ‘carnavaliza-a’, torna-se o seu duplo 

pintalgado; a página, enxertada de diferentes texturas, de múltiplos estratos 

linguísticos, tornou-se espaço de um diálogo; como um teatro em que os 

actores fossem os textos. (SARDUY apud VASCONCELOS, 1989, p. 8). 

 

Essa teatralização da escrita, anunciada como artifício pelo escritor cubano, apresenta-

se através de diversas estratégias textuais, como as diferentes texturas que atravessam as 

páginas dos romances de António Lobo Antunes, de modo geral, através das alternâncias em 
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itálico que correspondem à outra camada de texto; os múltiplos estratos linguísticos retratados 

pelas interrupções nos relatos e pelas lacunas nas frases, e nas palavras, constituindo uma 

“escrita escadeada” (SEIXO, 2010, p. 260) por meio de um alinhamento particular que nos faz 

pensar na imagem de degraus. Em seu livro As flores do inferno e jardins suspensos (2010), a 

professora e pesquisadora Maria Alzira Seixo, que foi coordenadora da edição ne varietur da 

obra do autor português, define claramente este procedimento, nomeado por ela: 

 

Por escrita escadeada entendo uma expressão sintagmática (e, 

portanto, mais ligada à prosa do que ao verso) de interrupções constantes e 

de continuidade irregular, não apenas no encadeamento sintáctico (por vezes 

até lexical) mas, sobretudo, no do alinhamento, constantemente paragrafado 

sem que a pontuação o justifique, já que a sua justificação tem a ver, no meu 

entendimento da lógica do texto, com avanços e recuos da frase (da escrita, 

do gesto de pensar e de existir), como se de uma paisagem (ou de um 

quadro) sobre a página se tratasse, e que importa percorrer esses degraus de 

frases (irregulares porque construídos mas também em ruína), ou de esboços 

ou fragmentos de frases, para experimentar o peso (ou a leveza) das ideias 

ou imagens avançadas (ou recolhidas), para corporizar (textualmente) o 

ritmo do dizer [...] (Idem, ibidem). 

 

Toda esta artificialidade utilizada na escrita causa efeitos de sentido que movimentam 

a leitura do texto, e que exigem do leitor a criação constante de caminhos interpretativos que 

possam construir sentidos para o enredo. Diferentemente do modo persuasivo, dominador, a 

que eram levados os espectadores do Barroco Espanhol do século XVII, o leitor do romance 

de Lobo Antunes imerge neste cenário de artifícios como, também, criador da história, sendo 

antes necessário enfrentar os desafios do texto, que cruzam as páginas de maneira recorrente 

revelando a engenhosa estrutura de sua obra. 

Em Eu hei de amar uma pedra (2004), o enxerto de diferentes texturas aparece com 

menos frequência do que nos outros romances do autor, mas não deixa de ser notado como 

http://www.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/E/edicao_ne_varietur.htm
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estratégia textual atendendo à característica de artificio da escrita. Na parte dedicada a narrar a 

Terceira Fotografia, o personagem, que aparece no retrato junto a outros soldados num 

quartel em Guiné, revela os murmúrios de África através das lembranças de cartas sem 

resposta, de aldeias destruídas, da estrada de Bissau, e do medo da morte. Entremeado a essas 

recordações, alguns fatos da infância do “senhor das damas”, dono do álbum de fotografias, 

então narrador do(s) relato(s), surgem em insights ou fragmentos, como a presença do primo 

Casimiro, que pagava o aluguel e “entalava notas na jarra” (ANTUNES, 2007, p. 33), 

demostrando assumir as responsabilidades financeiras da família após o abandono de seu pai; 

e a revelação do desejo, que insistentemente o primo Casimiro expressava, de se envolver 

com a sua mãe a fim de ocupar o lugar que era preenchido pelo marido, de quem sua mãe se 

lembrava, movida pelas esperanças de um possível retorno ao lar: “- Vais ficar a pensar nele 

toda a vida pequena?” (Idem, p. 30). 

  Percebemos outra textura no texto quando, de forma paralela a essas bifurcações, 

ocorre a mudança da fonte de “normal” para “itálico” e a voz que fala no enredo já não parece 

ser a mesma que inicia o capítulo. Neste momento, quem conta a história, através de uma 

espécie de confissão, é a “mulher do crochet”, que anuncia sua chegada a Lisboa, aos 

dezesseis anos, para trabalhar na casa da antiga patroa de sua mãe “a fim de tomar conta dela 

fazer-lhe o comer ler-lhe o jornal lavá-la” (Idem, p. 67); e o seu desejo físico por um 

empregado do pai que cavava a terra, revelado como segredo ao leitor. 

 

vim de Arganil para Lisboa primeiro de camioneta e depois de 

comboio sozinha aos dezasseis anos antes da camioneta nem sequer nos 

despedimos porque não havia muita coisa a dizer  

(dizer o quê?)  

o meu pai a vinte metros da minha mãe e de mim e a minha mãe 

calada e partes da gente ao sol e partes nas mimosas e assim que a 

camioneta chegou  

(não a camioneta ainda longe lá em cima)  
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o meu pai foi-se embora e a minha mãe demorou-se um minuto ou 

dois a não dizer nada e não me abraçou abraçou a minha mala e apesar de 

ser a mala que abraçava encolhi-me para que não me apertasse muito 

esfreguei logo o braço a retirar os seus dedos e se tive de retirar os dedos é 

claro que me abraçou a mim ambas sentimos que me abraçou a mim e mau 

grado largar a mala depressa arrependemo-nos de me haver abraçado 

(Idem, p. 66-67) 

 

[...] ao tomar banho fingia não sentir e no entanto as minhas pernas e a 

minha barriga pronunciando o meu nome oferecendo o meu nome contra a 

minha vontade ao assobio do empregado do meu pai lá fora o assobio que 

me percebia  

(o empregado graças a Deus não percebia)  

mais agudo mais forte mesmo que fugisse dele a enxada a cavar e a 

cavar  

(consigo explicar-me?) 

não as minhas tripas outras coisas minhas que não eram tripas nem 

músculos nem carne à vista de todos e eu esquartejada exposta as minhas 

pernas expostas a minha barriga exposta o empregado e o meu pai cegos 

continuando a cavar de modo que pude sem que me vissem 

[...] 

ocultar-me na cama apertar a almofada na boca e afundar-me no 

colchão da janela da camioneta notava a minha mãe cravada na paragem 

(Idem, p. 67) 

 

Este recurso estético ou artifício da escrita encerra-se através do rompimento da frase 

que não termina, parecendo de algum modo, que a sua confidência – “(nunca contei isto a 

ninguém nem ao pimpolho a quem ofereci o retrato da comunhão solene depois)” (Idem, p. 

67) - fora interrompida pela sequência do enredo, a comando do autor; pela chegada de 

alguém; ou pela descontinuidade do pensamento, rearranjado aos pedaços. Logo em seguida, 

no outro parágrafo, o texto retoma a sua voz primeira, e então temos o senhor a narrar e dar 

continuidade à história. 
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enquanto os montes esses sim deslocando-se o feno os eucaliptos eu 

aos dezasseis anos na casa da antiga patroa da minha mãe a fim de tomar 

conta dela fazer-lhe o comer ler-lhe o jornal lavá-la e ninguém que as 

minhas partes escurecidas chamassem silêncio mesmo quando conheci o 

pimpolho silêncio passava diante do prédio demorava-se a olhar e silêncio 

apenas meses depois na altura em que  

quando regressei ao Beato quase nenhuma gaivota no petroleiro persa, 

todas na montra a fitarem-me sacudindo as asas à espera, desci os dois 

degraus da Photo Royal Lda e o senhor Querubim agora de óculos 

alongando o pescoço, não me reconhecendo, mudando a posição das hastes  

- Pimpolho?  

não uma afirmação, uma pergunta porque quase nenhuma luz excepto 

a claridade do Tejo que eu trazia comigo consoante se traz frio e chuva no 

inverno (Idem, p. 67-68) 

 

Neste livro, esta é a única ocorrência de marca em itálico. Embora seja um 

procedimento frequente em tantos outros romances do escritor, como dissemos anteriormente, 

este artifício deixa em suspenso este discurso que provoca uma espécie de silêncio de leitura, 

demonstrado pela repetição da palavra propriamente dita, em espaços nas frases em que ela 

não se justificaria: “e ninguém que as minhas partes escurecidas chamassem silêncio mesmo 

quando conheci o pimpolho silêncio passava diante do prédio demorava-se a olhar e silêncio 

[...]” (Idem, ibidem). 

Neste sentido, a palavra “silêncio” preenche e prolonga o efeito da 

incomunicabilidade, representada pelo momento do discurso que culmina com o branco 

concretizado pela interrupção da frase: “silêncio apenas meses depois na altura em que” 

(Idem, p. 68). Retomando as ideias da professora Maria Alzira Seixo, concordamos que Lobo 

Antunes utiliza estratégias textuais que se aproximam do ritmo do dizer, assim como evoca 

uma sonoridade na escrita que se alterna em ausências de sons, em vazios de letras, de 

sentido, e da própria escrita, sublinhando a condição barroca de sua linguagem estética. 
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Na parte intitulada Primeira Narrativa, em que são apresentados os relatos de uma 

prostituta da hospedaria da Graça, novamente o recurso da interrupção na frase aparece para 

que o leitor possa encontrar o sentido do texto, suscitando a dúvida e o mistério sobre a vida 

agressiva, abrupta e dolorosa que se desenvolve sob o olhar da moça ao encontrar o seu 

cliente habitual, um homem idoso, que se lhe referia como “netinha”:  

 

[...] mais idoso que a senhora e o senhor, mais bem vestido, mais rico, 

podia ter impedido que me cortassem as tranças, que a minha mãe morresse, 

me deixassem crescer, ele não sentado lá fora de guarda-chuva aberto, a 

inquietar-se por mim  

- Estás mais gorda estás mais magra  

a preocupar-se comigo  

- Não adoeceste netinha?  

a prometer  

- Um dia passa-me uma coisa pela cabeça e arranco-te daqui  

esquecido do  

- Casarmo-nos?  

sincero, quase comovido, orgulhoso da minha pessoa  

- Arranco-te daqui  

a arrepender-se, a emendar  

- Se pudesse arrancar-te daqui  

com pena de mim no capacho ou rondando as janelas a ladrar sob a 

chuva  

(Idem, p. 406-407, grifo nosso) 

 

o cavalheiro um inchaço na coluna, uma das orelhas pulguenta, a 

mudar de perfil  

- Fala-me deste lado netinha  

(acabou-se a sobrinha, sua neta de novo)  

a dobrar-me notas na carteira sem acertar com o fecho, adejando à 

minha roda sobrancelhas incertas  

- Não te fizeram mal pois não?  

não me fizeram mal nenhum, não me doeu descanse [...]  

(Idem, p. 408) 
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Não é explícito o acontecimento que faz questão de esquecer; no entanto, esta 

incompletude dialoga com o vazio que a personagem revela muitas vezes sentir: “deixem-me 

em paz comigo a medir o que me falta / (me tiraram) / me falta [...]” (Idem, ibidem). Assim, o 

artifício é utilizado como extensão do enredo, porque materializa o entrelaçamento entre a 

escrita e o texto, tornando coincidente a lacuna que sustenta o recurso estilístico e a narrativa, 

revelando certo mecanismo de duplicidade que, de fato, aproxima a linguagem barroca da 

ficção de Lobo Antunes. 

Em outro momento do texto, na parte dedicada à Segunda Consulta, este recurso 

apresenta-se na fala do médico psiquiatra que trata a doente, então a “mulher do crochet”, em 

uma de suas consultas num hospital em Coimbra. O médico-narrador desenvolve em seu 

relato as imagens de sua memória, principalmente aquelas relacionadas às perdas familiares, 

da qual ele destaca a ausência da irmã, conduzindo neste aspecto a narrativa para o lugar onde 

“a tristeza não esmorece” (Idem, p. 249): “minha irmã nem fotografias nem flores, ao 

enterrarem-lhe o berço nunca houve irmã no passado” (Idem, ibidem).  

O luto que marca esta passagem do romance, anunciado também pela morte do pai, da 

mãe, e do avô, reitera-se na expressão de uma “certeza de naufrágio” (Idem, p. 250) que 

envolve as páginas do livro, destacando o clima e o ambiente malogrado pela doença marcada 

pela “mania da tristeza” (Idem, p. 249) dos pacientes, e pela existência desiludida, preenchida 

pelo trabalho diário de “aturar o relato destas vidas minúsculas” (Idem, p. 254). Imerso neste 

processo de dilaceração subjetiva, o personagem destaca, de forma mais ou menos direta, a 

problemática do romance que implica no relacionamento amoroso entre a “mulher do 

crochet” e o “homem das damas”, personagens principais do enredo, traçando em seu discurso 

certa circunstância metaficcional que se torna um elemento dominante ao longo do romance.  

 

e regressando à consulta doente de 82 anos, sexo  , raça caucasiana, 

educação rudimentar, escolaridade quase nula, estado civil solteira, durante 
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cinquenta e dois anos senhor doutor às quartas-feiras na hospedaria da 

Graça, agosto em Tavira, refere que “ele queria-me perto de si”, que “um 

mês de ausência um do outro era muito tempo percebe”, discurso coerente 

embora repetitivo, ideação pobre, personalidade submissa, contentava-se 

com as acácias de Sintra (Idem, p. 266). 

 

O artifício utilizado como estratégia textual para expressar e, de modo simultâneo, 

prolongar este efeito de devastação que pontua a narrativa do personagem, surge a partir do 

anúncio de sua separação, motivada pelo desgostar de sua mulher, configurando a 

desorientação e a instabilidade de um acontecimento “com o qual não contava” (Idem, p. 

256). A interrupção na frase, neste trecho do romance, revela um homem desajustado pelo fim 

do casamento, que significativamente assentava-se numa enorme solidão, sublinhada pelas 

queixas constantes da esposa em relação à sua falta de dedicação ao relacionamento.  

 

pedia-me um fim-de-semana, uma noite, um feriado, ao cabo de 

alguns meses não pedia nada, um dia destes sem que eu espere  

- Deixei de gostar de ti  

e qualquer coisa empurrada pela delicadeza do anular a fim de que a 

pálpebra se não manchasse, despedir-me dos bambus, dos cavalos, do 

tamborete com aspecto velho apesar de novo trazido das férias em Marrocos 

com uma amiga antipática sempre agreste comigo  

(- Esse doutor)  

Marrocos diapositivos de chapéu de palha diante de edifícios sujos ou 

seja isto aqui em mais descalço, mais confuso, mais miserável e mal o  

- Deixei de gostar de ti  

comichões esquisitas na barriga, no peito  

(- Vai dar-me alguma coisa?)  

um peso com o qual não contava a obrigar-me a ajoelhar, as lágrimas 

adiadas (Idem, p. 256, grifo nosso) 

 

O “peso” (Idem, ibidem), que o faz ajoelhar, revela “a sensação de queda” (SEIXO, 

2010, p. 71), rompe a conexão da fala, retrata a ferida dos seus próprios sentimentos, e o 
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sofrimento calado pelas “lágrimas adiadas” (ANTUNES, 2007, p. 256). A interrupção na 

unidade da frase transmite ao leitor o momento, o instante do tormento, correspondendo 

simbolicamente a um poço interior que remete para “o afundamento na dor ou em formas de 

negatividade, o sentimento de não haver saída em situações conturbadas” (SEIXO, 2010, p. 

71), sintetizando, desta maneira, a semântica e a escrita num espaço de sensibilização 

narrativa que representa a estética barroca em efeito e em artificialidade.   

Em seu livro Memória Descritiva: da fixação do texto para a edição ne varietur da 

obra de António Lobo Antunes (2010), a professora Maria Alzira Seixo investiga a estilística 

do texto do autor, analisando minuciosamente os elementos linguísticos e gráficos recorrentes 

em sua obra, como, por exemplo, a relação entre a cadeia verbal e o espaço em branco. 

Observamos, por esse trabalho, que a técnica de amputação das frases apresenta-se “[...] em 

parágrafos sem ponto final, numa continuidade da linha que conhece preferencialmente a sua 

interrupção nesse vazio criado pelo esburacado, ou escadeado, do discurso incompleto ou 

interrompido [...]” (SEIXO et al, 2010, p. 107), configurando uma maneira própria de 

escrever “que entrecruza o desenho psicológico da personagem com a sua interferência 

emocional e diegética” (SEIXO, 2010, p. 338) através da materialidade e do engenho da 

escrita.  

Portanto, é neste cenário construído por artifícios que a escrita de Lobo Antunes 

encontra lugar. Valorizada pelo jogo constante de palavras, por seus personagens e suas 

referências mais plurais, pelo enredo labiríntico que nos oferece, sua obra sustenta a 

experiência barroca sob o olhar contemporâneo. A maquinaria de seu discurso revela a 

artificialidade de sua obra que deixa de ser apenas uma representação da realidade para exibir 

um mundo próprio, combinando recursos da linguagem a enredos estilhaçados que afetam o 

leitor na sua ilusória estabilidade. As imagens criadas pelo autor correspondem a paisagens 

distorcidas, estranhas, singulares. Em Eu hei-de amar uma pedra (2004), veremos que 
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constantemente pássaros simbolizam noivas e os personagens são metamorfoseados neste 

painel figurativo, representando o ambiente narrativo de forma alucinada. As aparições são 

extravagantes e inverossímeis dando a expressão de assombro, em construções desvirtuadas e 

repetitivas, o que veremos exposto como possibilidade de análise mais adiante. 

O que concluímos com esta primeira observação é que essa artificialidade que 

determina a cultura barroca, pontua e envolve o projeto de escrita de Lobo Antunes. De fato, 

torna-se eixo que interliga as ideias, sedimentando o propósito de relacionar a corrente de 

pensamento do século XVII à narrativa contemporânea do escritor português. Este recurso 

cultiva a predominância do jogo, do virtuosismo, dos mecanismos de extremosidade que 

difundem o “anseio por novidade” (MARAVALL, 1997, p. 353), impulsionador das obras dos 

artistas seiscentistas, e que aqui se aplica à ficção do autor, na tentativa de expressar a vida 

humana sobrecarregada de tensões, geradas a partir dos confrontos entre o homem e si 

mesmo, e de seu eterno fazer-se que se instala por meio de um processo contínuo de 

autorrealização, na medida em que aceitamos que 

 

[...] toda realidade possui essa condição de não estar feita, de não estar 

acabada, o que nos facilita, sem dúvida, compreender esse novo gosto 

barroco pelos versos de palavras cortadas, pela pintura inacabada, pela 

arquitetura que elide os contornos precisos, pela literatura emblemática que 

deixa ao leitor a tarefa de terminar por sua conta o desenvolvimento de um 

pensamento. (Idem, p. 275). 

 

Finalmente, partindo desta realidade incompleta, o barroco sobrecarrega o olhar sobre 

a pintura, a escultura, a escrita, e defende-se do que é plenamente racional utilizando efeitos 

ilusórios e recursos superficiais, na tentativa de exprimir a alma profusa de sua sociedade. E é 

assim, também, fugindo a esta racionalidade que Lobo Antunes escreve. O autor privilegia os 

artifícios de uma narrativa exaustiva cujas interrupções, intermediadas por vozes, nos dão a 
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medida do inacabado através de frases não ditas, ou de espaços vazios que nos preenchem de 

suposições, constituindo por meio de densas palavras, um texto sem molduras, criado sob as 

ranhaduras de uma narrativa em constante conflito. 
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1.2 Fragmentos discursivos e subjetividades saturadas 

 

“Muitas obras dos antigos tornaram-se fragmentos. 

Muitas obras dos modernos já nascem como tal” 
(Friedrich Schlegel) 

11
 

 

 

O fragmento representa o inusitado, a dissonância do discurso, a vontade de entregar 

ao leitor ou receptor de uma obra, a arte em pedaços e estimular o encaixe, a montagem, a 

vivência partilhada de experiências multifacetadas. Procurando expressar a complexidade da 

vida contemporânea, os escritores e artistas do século XX optaram pela composição de vários 

enredos condensados através de uma diversidade de vozes, traçando um discurso polifônico, 

para representar o sujeito, o pensamento, o mundo, enfim, a própria realidade que se mostra 

fragmentada. Desse modo, as histórias lineares com começo, meio e fim foram 

problematizadas em suas estruturas narrativas para aproximar o texto das circunstâncias 

críticas manifestadas por certa consciência de crise que se manifesta na variedade de 

experiências que compõem a vida em nossa atual sociedade. 

No capítulo IV de A idade neobarroca, o professor italiano Omar Calabrese evidencia 

as relações existentes entre o pormenor e o fragmento. Nesta parte de seu livro, ele estabelece 

as diferenças entre estes dois elementos e explica, através de exemplos concretos, a 

aplicabilidade do conceito de cada um deles: 

 
o fragmento pressupõe, mais do que o sujeito do romper-se, o seu objecto. 

[...] Diferentemente do detalhe, o fragmento, embora fazendo parte de um 

inteiro anterior, não contempla, para ser definido, a sua presença. [...] O 

fragmento não é metido num discurso deixando traços de enunciação. O 

discurso mediante fragmento ou sobre fragmento não exprime um sujeito, 

um tempo, um espaço da enunciação [...]. (CALABRESE, 1987, p. 88) 

                                                 
11

 SCHLEGEL, Friedrich. O dialeto dos fragmentos. São Paulo: Iluminuras, 1997, p. 51. 
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Para o autor, o pormenor, mesmo separado de seu “todo”, carrega ainda os sinais de 

pertença, manifestando-se como “parte” na qual identificamos sua origem. Já o fragmento, ao 

quebrar-se, torna-se uma parte independente do objeto que o gerou. Sob esse ponto de vista, o 

fragmento torna-se a crise do pormenor uma vez que rompe com o olhar primeiro, 

transformando-se em outro “pedaço” de características próprias, remodeladas, individuais 

com o qual assumimos a ideia do neobarroco.  

Os livros de Lobo Antunes constroem-se sobre esses traços marcados por Omar 

Calabrese. Definitivamente, a escrita de seus romances é fragmentada. Entre todas as 

observações feitas até hoje sobre sua obra, esta evidência surge em primeiro plano, 

emoldurando sua criação de modo geral. Estes fragmentos reunidos pelo escritor constroem 

vieses de leitura que redimensionam a sua literatura ao pensarmos, por exemplo, Portugal 

como país fragmentado. Dentro de uma proposta de investigação pós-colonial, ajusta-se o 

estilhaço à Pátria ao reconhecer sua posição periférica em relação ao pensamento europeu, 

como afirmou algumas vezes Boaventura de Souza Santos
12

. Por outro olhar, encontramos a 

força da corrente pós-moderna nestes fragmentos. Como restos de velhos tempos, cacos de 

vidas passadas ou lembranças guardadas que florescem, os romances do século XX 

correlacionam a existência de um sujeito multifacetado à narrativa contemporânea, na medida 

em que esta – como espelho – reflete aquele que se torna a alavanca por trás das histórias.   

Retomando o contexto das reflexões sobre a análise deste recurso na linguagem, 

percebemos que Eu hei-de amar uma pedra nos apresenta algo mais além do fragmento. É o 

fragmento do fragmento. Partes distorcidas, desassociadas de outras partes já fragmentadas. 

Cortes inesperados de frases já interrompidas. Palavras partidas que pertencem a expressões 

dissecadas. Em Eu hei-de amar uma pedra, como num progresso de efeito de sentido, o autor 

                                                 
12

 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 3ª ed. São 

Paulo: Cortez, 1997. 
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chega à sílaba, à letra, a partes mínimas da linguagem com a intenção de provocar maiores 

sensações:  

 

(Não achei a medalha mas achei a pergunta 

- Não levas a outra?) 

suspenso de um espaldar, faltavam-lhe letras  

- Não l    as a   tra  

(ANTUNES, 2007, p. 212, grifo nosso).   

 

(um rabisco, um tracinho, como tudo passa meu Deus, deixamos de 

existir tão depressa, nomes que já não são e por já não serem não foram 

nunca)  

o teu pai a demorar-se na primeira  

(não, na terceira, a mais alta, a do avental engomado)  

- É você  

(continua)  

- A do a    al engomado  

não adormeças ainda, prometo-te que falta pouco, o teu pai a 

demorar-se na do avental engomado (Idem, p. 507, grifo nosso) 

 

O autor constrói uma exuberante arquitetura que se estilhaça em frases que se perdem 

na ladrilhagem das palavras, extinguindo-se: “(passado um bocadinho uma corrente de ar e a 

pergunta extinguiu-se)” (Idem, p. 213). A passagem anunciada apresenta-se nos relatos da 

Décima Fotografia, onde a filha mais velha descreve a imagem da família, registrada no dia 

da comemoração dos cinquenta anos de casados de seus pais: “a minha mãe e o meu pai 

sentados e nós de pé à volta, a minha irmã, eu, o meu marido, o meu filho, o empregado com 

a travessa à espera, um quadro que se distingue mal” (Idem, p. 203).  Essas suspensões na 

escrita parecem exprimir “os factores de erosão” (Idem, p. 211), discurso que Raquel, a filha 

mais nova, direciona ao seu próprio corpo referindo-se ao fato de envelhecer, e que nos 

apropriamos para fazer a leitura da própria corrosão da linguagem. Na passagem a seguir, que 

se apresenta na Sétima Fotografia, onde o personagem descreve alguns momentos de sua 
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infância partindo do movimento das cegonhas, o fragmento como estratégia textual se 

intensifica pela explicação sobre a incompletude da frase dada ao leitor, através de uma 

espécie de preenchimento de uma falta. 

 

(quando eu era miúdo os bicos delas  

tás tás  

em Condeixa, a minha avó  

- Não é fêmea as fêmeas não  

e o resto da frase os castanheiros comeram  

- Não é fêmea as fêmeas não  

um ouriço a tombar, um segundo ouriço a tombar, se eu tivesse uma 

pedra esmagava-os) (Idem, p. 145, grifo nosso) 

 

O mesmo acontece nestes outros trechos, em que a palavra “nele” se encontra 

fragmentada pelo discurso metalinguístico que assinala o procedimento realizado pelo autor, 

mais uma vez evocando certa ocupação do espaço em branco no texto pela escrita; assim 

como a transcrição da palavra “álcool”, na passagem subsequente, revela certa encenação da 

linguagem: 

 

mas não consigo lembrá-lo, lembro a garrafa no aparador, não ele, 

lembro a manga que segurava a garrafa, não me lembro da cara, pacotes de 

broas  

-Vais ficar a pensar ne  

e a seguir um espaço em branco e a seguir  

le a vida inteira pequena?  

lembro-me do primo Casimiro secar a chuva do bigode em 

Alcântara, da trepadeira na hospedaria da Graça e tu não sentada na cama 

[...] (Idem, p. 146, grifo nosso) 

 

se ao menos o médico em lugar de  

- Um problemazinho desagradável parece-me  
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pegasse em mim à força, me empoleirasse numa mesa de metal 

branco rodeada de prateleiras de almofarizes e xaropes, me entregasse um 

rebuçado para as anginas  

- Vai chupando isto garota  

retirasse o algodão de um pote, entornasse no algodão uma garrafa 

que dizia álcool, ou antes não dizia álcool, dizia ál ol e o resto da tinta 

uma mancha castanha, aplicasse o algodão na minha cólica  

- Claro que não arde não fujas com a vesícula que é isso?  

uma espumazita cor-de-rosa a ferver, eu curada e portanto sem 

necessidade de me sentar na sala de joelhos na boca movendo os dedos dos 

pés um a um (Idem, p. 369, grifo nosso) 

 

Nos trechos abaixo, o autor parte a palavra, fragmentando-a na tentativa de provocar 

certa hesitação, descrita pelo personagem como um embate entre a escrita e o texto, na busca 

contínua pela expressão que mais uma vez é silenciada. Lobo Antunes mostra o jogo da 

linguagem, convida o leitor para a “brincadeira”, e materializa o fragmento em sua narrativa. 

 

[...] eu com a certeza que o meu marido  

(pelo modo como interrompia um gesto)  

a ouvir, se lhe apontasse o quarto dos arrumos ele  

- Não dei por nada  

ou  

- Uma furgoneta na rua  

ou  

- O Jardim  

ele com tanto med 

ia dizer medo mas não medo só que não me surge a palavra e por 

conseguinte à falta de melhor fica medo, o meu marido com quase tanto 

medo quanto eu [...] (Idem, 144, grifo nosso) 

 

[...] claro que rasguei a carta por via dos pingos, respondi  

cumprimentos ao Urbano  

acrescentei  

continuação de boa saúde é o que vos desejo  
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sem me passar pela cabeça evidentemente que lágrimas, não 

descobri motivo para lágrimas, os dois com emprego, os dois bem, se o 

senhor dou  

se o meu marido e eu de férias no Luxemburgo (Idem, p. 299, grifo 

nosso) 

 

Este procedimento, que dilacera o discurso em supressões de letras, de palavras e de 

frases, representa as subjetividades fragmentadas apresentadas nos relatos de personagens, 

internamente, partidas, confusas e inseguras expressando-se por meio de uma espécie de 

balbucio como se atropelassem suas próprias palavras. Percebemos no romance a composição 

de um cenário em registros de partes de objetos, de corpos, de pensamentos, de falas, como 

“no género da cozinha que existe por fragmentos antes de existir toda” (Idem, p. 79), além da 

configuração de um espaço dimensionado pelas memórias em pedaços que deixam um rastro 

de África, de crítica ao período imperial, de infância, de amor antigo. Momentos que 

participam da assimetria do enredo, que se repetem como na reprodução de uma fotografia: “o 

empregado retirou uma tira da caixa e quatro eus em fila, arremelgados, assimétricos [...]” 

(Idem, p. 137). 

No livro Alegoria barroca na arte contemporânea, resultado da exposição de mesmo 

nome apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil entre o período de 26 de maio a 3 de 

julho de 2005, sob a organização do curador alemão Alfons Hug (1950-), encontramos obras 

inspiradas no barroco como temática e estética. Nele estão reunidas as produções de artistas 

brasileiros e alemães que expõem e revisitam o barroco a partir de pesquisas realizadas em 

cidades do Brasil, da Itália e da Alemanha. Por meio de fotografias, esculturas e performances 

seus autores resgatam a magnificência deste estilo aproximando-o dos dias de hoje, 

promovendo, desse modo, a compilação de múltiplos ecos do barroco na atualidade.  

Deste trabalho, destacamos as imagens do fotógrafo alemão Oliver Boberg (1965-) 

que parecem traduzir estas reflexões a cerca dos fragmentos e das ruínas que estabelecemos 
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como diálogo entre o barroco e a arte contemporânea. O fotógrafo apresenta sua obra por 

meio de um cenário composto de demolições e fragmentos de construções derrubadas, que 

remetem a uma experiência próxima a que observamos no texto de Lobo Antunes. Através 

delas somos levados a crer que o escritor português constrói seu discurso a partir de 

fragmentos que se tornam ruínas implodindo a linguagem, desestabilizando o diálogo, 

dinamitando o discurso. No meio dos restos, das sobras, dos resíduos de falas, o leitor rende-

se à construção e, colocando “a mão na massa” ele reinventa e recria a sua leitura. 

As ruínas atravessam a narrativa na forma de relações desgastadas, tornando 

fragmentadas as temáticas que envolvem cada parte do romance, assim como na descrição de 

imagens dilaceradas que podemos atestar pela narrativa da mulher do médico psiquiatra, na 

Quarta Consulta, ao relembrar lugares que lhe vêm à memória em alguns instantes: “[...] a 

casa em Vila Franca ruínas, os canteiros ruínas, a hortazinha ruínas, mesmo as nuvens de São 

Miguel não inteiras, fragmentos, pedaços, tentei juntá-las e nada” (Idem, p. 302-303).  

Todos os personagens parecem “viver” alheios a suas companhias, sugerindo que seus 

interesses estão sempre fora do círculo familiar em que estão inseridos. O homem, que todas 

as quartas-feiras se encontra com sua amante, mantém estes encontros em segredo, porém, ao 

longo da narrativa, percebemos que este relacionamento aparece fragmentado em quase todos 

os discursos dos personagens da história. Cabe ressaltar que os personagens são movidos por 

estes mistérios, e cada um deles apresenta um lado que parece, também, ser escondido, como 

uma sombra que os pertence, mas que embora não seja compartilhada com os seus pares, 

deixa rastros, fragmentos nos relatos daqueles com quem se relacionam.  

 
[...] desde há quanto tempo nós às quartas-feiras aqui, se as minhas filhas 

 (é um supor) 

me perguntassem demorava-me à procura, as minhas filhas que nunca 

sonharam, não haveriam de sonhar, se por acaso sonhassem eu 
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 - Qual hospedaria da Graça que invenção mais palerma uma reunião 

na empresa (Idem, p. 99).  

 

Na parte que apresenta os relatos da Sexta Fotografia, observamos que as falas do 

genro Pedro demonstram certo desejo de se envolver com sua prima que mora em Salamanca. 

O fragmento que nos remete a essa revelação aparece como algo oculto, proibido, revelado 

através de imagens quase oníricas que o autor nos apresenta a partir da descrição de instantes 

de uma madrugada em que o personagem acorda subitamente, como veremos a seguir: 

  
no relógio da sala, não uma e meia nem sete nem quatro, trinta e oito 

da madrugada, duzentas e onze da manhã e uma escuridão infinita, tudo tão 

misterioso, tão grande, o próprio ruído do chichi um arame de gotas a 

verrumar o silêncio, a claridade do quarto de banho irreal, um sujeito de 

cabelo no ar que me encara do espelho a coçar a cabeça 

 (ele canhoto) 

 com os botões do pijama nas casas erradas espantado comigo e eu 

com ele, o sujeito a voltar para a cama 

- Volta para a cama sujeito não preciso de ti 

dado que talvez a prima divorciada á minha espera na sala e eu a 

espreguiçar-me ao seu colo, a adormecer nos seus cheiros [...] (Idem, p. 120) 

 

Assim, ao longo do romance nos são mostrados outros casos, como se somente o leitor 

pudesse ter acesso a este algo escondido de cada um, a estas peças que se embaralham na 

narrativa obrigando-nos a montar o enredo como uma espécie de puzzle, a exemplo dos 

encontros de Raquel com Pedro, seu cunhado, estendendo a rede de traições familiares a partir 

dos fragmentos das relações: “[...] eu assim muito tranquila a cozinhar ou a ler ou a decidir 

abrir a porta ao parvalhão do meu cunhado porque de tempos a tempos, para não entrar em 

parafuso, tenho de abrir a porta a alguém [..]” (Idem, p. 167) 

Neste enredo entrelaçado de segredos, o leitor carrega a chave para unir os fragmentos, 

sobrepô-los, reuni-los, criar seu próprio mosaico de histórias, inventar seus finais, fazer seus 
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julgamentos, aceitar ou recusar as atitudes dos personagens e revisitar suas próprias 

memórias. Lobo Antunes entrega ao ato da leitura o poder da autonomia que cada indivíduo 

experimenta em seu particular. Não prende, liberta. Não decide, deixa para o leitor à livre 

escolha, entregue a uma narrativa erguida a partir de escombros. 

Na parte que anuncia a Quinta Consulta, em que encontramos os relatos do médico 

psiquiatra, que tem como uma de suas pacientes a “mulher do crochet”, o recurso analisado 

configura-se por meio da representação do calendário, remetendo, desta forma, ao tempo 

fragmentado onde passado e presente se mesclam na narrativa, numa espécie de junção de 

cacos. O personagem, ao chegar à hospedaria, descreve as atitudes cotidianas, os objetos a 

que se depara, e “as páginas no lado direito do calendário” (Idem, p. 327) que marcam o fim 

dos dias e a proximidade com a morte, que ele vê fragmentada em milhares de folhas que 

representam os dias, mas a recusa: “milhares de páginas porque não ia morrer, ninguém 

morria”. (Idem, ibidem). Dentro deste contexto de enumerações, de expressão dos 

movimentos rotineiros, o personagem alude a imagens de sua infância, a pensamentos que 

remetem certo olhar saudoso sobre Castelo Branco - cidade que serve de cenário para as suas 

recordações – configurando, em pormenores, as suas vivências do passado. 

 

uma varanda, quartos, nenhum rapaz de cabeleira postiça, deu-me 

ideia que o perfume da minha mãe mas se calhar enganei-me, isto é aposto 

que me enganei, Castelo Branco tão distante e nenhum frasco de perfume há 

que tempos, um dia completo o pombal mãe prometo, sento-me na sala 

consigo, fixo-lhe aquela porta que bamboleia no gonzo e encontro-a amanhã 

a pendurar roupa nos movimentos de sempre, você sem reparar em mim, em 

bicos de pés e de braços erguidos, prendendo camisas e toalhas nas molas, a 

minha irmã no berço, o meu pai a encontrar uma maçã na cozinha e tudo isto 

em silêncio palavra, em silêncio, se penso na minha infância  

(é curioso)  

julgo sempre que ruído e vai na volta silêncio, nenhum insecto, 

nenhum atrito de passos, uma lentidão que me não parecia estranha nas 
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coisas, todas as páginas no lado direito do calendário, milhares de páginas 

porque não ia morrer, ninguém morria, que história é essa de morte, 

aguardando que as usasse uma a uma e no fim da agenda, a que agora 

cheguei, esta hospedaria, esta cama, a estampazinha dos fardes, a da menina 

nua  

- Cumprimenta o senhor doutor enquanto ele cai Beatriz  

(Idem, p. 327)  

 

Em outra passagem do texto, mais uma vez a imagem do calendário é repetida 

representando os restos do tempo que se misturam aos lapsos de memória: 

 

lágrimas sujas que não chegam a vir, estagnam atrás dos olhos 

embaciando as escadas, apoiar-me à parede tacteando os degraus, não 

procurei a varanda para não dar com a enfermeira lá em cima e ela não 

lágrimas sujas, lágrimas novas, limpas, não tiveste uma irmã, não te 

enterraram um berço, não gastaste tantos calendários ao comprido dos anos, 

tanta folha da direita para a esquerda, vinte e sete de outubro, trinta e um de 

maio  

(dúzias de vinte e setes de outubro, de trinta e uns de maio)  

não me sobra um centímetro no coração onde não haja uma ferida, 

atinar com a auto-estrada entre ruas inacabadas, sem saída, restos de quintas, 

andaimes, chegar a casa, deitar-me, a minha actual mulher a ascender do 

travesseiro, preocupada comigo (Idem, p. 245). 

 

A partir destas referências, destes detalhes, que nos vão dando pistas sobre as ideias do 

texto, Lobo Antunes constrói uma textura na narrativa que exige um olhar sempre 

reconstrutivo sobre o enredo. O plano estético que se ergue sobre seu romance, manifesta a 

fragmentação da linguagem em variados graus, que especificamos nesta parte do capítulo, 

através da ruptura da linguagem - e do seu constante agravamento, que remete a um discurso 

em ruínas -, e da temática trabalhada aos pedaços, apresentada em partes fragmentadas por 

meio de procedimentos, cada vez mais autônomos dentro dos textos em que aparecem, 

tornando-se independentes nos discursos em que são inseridos. Dessa maneira, os fragmentos 
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que se manifestam sobre a forma e o conteúdo do romance representam o descentramento da 

linguagem, e dos sujeitos retratados, traduzindo a estética contemporânea, o que constatamos 

através dos argumentos de Calabrese, a partir das reflexões barthesianas sobre o fragmento 

como expressão do caos social: 

 

O fragmento, como se acabou de dizer, tem uma forma sua, uma 

geometria sua. Também a valorização do seu aspecto faz parte da estética do 

fragmento. Não foi em vão que ela foi experimentada por numerosos 

escritores contemporâneos. A primeira menção, naturalmente vai para o 

Roland Barthes dos Fragmentos de Um Discurso Amoroso. Eis o que dele 

nos diz o autor em Barthes de Roland Barthes: “Escrever por fragmentos: os 

fragmentos são agora pedras sobre a circunferência do circulo: espalho-me 

em redondo: todo o meu pequeno universo em peças; ao centro, o que?” 

(Barthes apud Calabrese). Por outras palavras, a estética do fragmento é um 

espalhar evitando o centro, ou a ordem, do discurso. Não é por acaso que 

Barthes escolhe precisamente como emblema uma frase de Gide: “A 

incoerência é preferível à ordem que deforma”. O fragmento como material 

criativo corresponde também a uma exigência formal e de conteúdo. Formal: 

exprimir o caos, a casualidade, o ritmo, o intervalo da escrita. De conteúdo: 

evitar a ordem das conexões, afastar para longe “o monstro da totalidade”. 

(CALABRESE, 1987, p. 101). 

 

Sob este ponto de vista, encontramos o escritor entregue à experiência do hoje, cuja 

expressão se estabelece nas entrelinhas de seus romances através das representações de crise 

que enfocam sujeitos descentrados pelas relações sociais instáveis que identificamos em nossa 

sociedade, pela insegurança da realidade que os cercam, e pela mobilidade e transformação da 

identidade, que tem sido o objeto de estudo de muitos teóricos a partir da segunda metade do 

século XX. Suas histórias descrevem relatos do homem sensível ao presente, que textualiza o 

mundo em que vivemos atualmente, face às demandas da vida urbana que o desafiam à 

fragmentação, como observa Sarduy: 
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Perspectiva, tempo, dinheiro: medida, quantidade, repetição, tudo 

pode ser analisado, fragmentado: o corpo em órgãos, a moral em casos [....], 

o comércio em operações de cálculo e de contabilidade, o ouro em moedas 

uniformemente calibradas e cunhadas, a Terra em Estados de fronteiras 

estabelecidas, a arquitectura em ordens, a cidade em subunidades redutíveis 

a figuras geométricas [...] (SARDUY, 1989, p. 62). 

 

Sendo assim, sob este cenário fragmentado, o homem contemporâneo se “des-situa” 

(Idem, p. 63) porque as suas referências não constituem mais lugares fixos, são agora, 

múltiplas e cambiantes. A descontinuidade do discurso, do pensamento, e da linguagem 

corresponde, neste sentido, aos ecos do barroco que arrebatam, em exuberância e em 

intensidade, as estruturas humanas enquanto testemunhos concretos de um mundo que 

corporifica nas ações sociais as categorias de movimento e de mudança. 
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1.3 A obra e o excesso 

 

Pode não se gostar do meu modo de escrever, do 

excesso, talvez, de adjectivos e de advérbios,  
de enumeração paralela. Pode preferir-se mais 

concisão. Detestar o absurdo, sei lá. Tudo. A verdade é 

que este modo é o meu, e me agrada, a mim, ler-me.  

(António Lobo Antunes)
 13

 

 

Esta epígrafe que se constitui de um pequeno trecho extraído de uma carta escrita à 

sua esposa Maria José, no dia 15 de dezembro de 1971, em Chiúme, mostra as suas primeiras 

implicações no domínio da escrita e o seu desejo de se tornar um bom escritor, a partir da 

apreciação e da admiração da narrativa observada em um dos livros do escritor norte 

americano William Faulkner (1897-1962), Os Invencidos (1938), que terminara, naquele 

momento, de reler. Em voltas à escrita de seu romance Voo - como anunciamos anteriormente 

no primeiro item deste capítulo - o autor fala sobre as suas ambições literárias, as 

características necessárias a tornar-se um escritor de êxito, e, também, da sua própria posição 

em relação ao seu trabalho, orgulhando-se de sua independência na escrita, conquistada “à 

custa de muito esforço” (ANTUNES, 2005, p. 319), e do fato de “não se poderem apontar 

influências de ninguém” (Idem, ibidem) no seu romance.  

Além de todos estes traços que revelam as suas intenções profissionais, destacando o 

interesse de se dedicar à carreira literária, António Lobo Antunes nos adianta algumas 

características de sua prosa, assinalando em termos formais, o excesso verbal que configura o 

seu espaço narrativo como um dos pontos fundamentais no desenvolvimento de sua obra, 

assinalando a sua preferência na maneira de escrever os seus romances. O que nos interessa 

observar nestas ideias iniciais, é que este caminho que se inclina para a escrita excessiva, 

apontado pelo escritor como opção de produção romanesca, determina a possibilidade de 

                                                 
13

 ANTUNES, António Lobo. D’este viver aqui neste papel descripto: Cartas da Guerra. Organização e prefácio 

Maria José Lobo Antunes e Joana Lobo Antunes. Lisboa: Dom Quixote, 2005, p. 319.   
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estudar os seus textos a partir do excesso como recurso barroco. Embora, “a única intenção 

que conta em um autor é a de fazer literatura [...]” (COMPAGNON, 2006, p. 81), os pontos 

reincidentes que integram a sua obra são “índices úteis para a compreensão do sentido do 

texto” (Idem, ibidem), e para a legitimação de seu projeto de escrita. Desse modo, os 

adjetivos, os advérbios, e as enumerações paralelas, assim como outros elementos que 

destacaremos em Eu hei-de amar uma pedra, contribuem para elegermos o excesso como eixo 

central desta terceira parte do primeiro capítulo.  

Veremos nas considerações a seguir, o excesso verbal a partir dos aspectos estruturais 

que particularizam a forma, e também a temática narrativa do romance, através da 

apresentação de personagens dominadas pelos sentimentos, pelas memórias, pelos gestos 

dramáticos, pela multiplicidade de hesitações enunciativas, parecendo estarem sempre cheias 

de embaraços e de perturbações que transbordam as páginas do romance de maneira a 

expressar as suas vidas não contidas. Nesta ordem de ideias, a linguagem, também excessiva, 

tenta dar visibilidade a esta abundância que se processa pela via contrária de um discurso 

econômico ou objetivo.  

O escritor, sociólogo e crítico literário francês Roland Barthes (1915-1980), um dos 

estudiosos da Semiologia
14

, fundamenta em um de seus textos o conceito de estilo ou 

escritura a partir da forma e da linguagem escolhidas pelo autor. De início, este estudo surgiu 

para problematizar o conceito de literatura, construindo um novo modo de pensar a escrita a 

partir do desenvolvimento de uma análise das formas e das estruturas inerentes a diversos 

escritores, pintores e artistas configurando certa particularidade teórica que, mais tarde, 

passou a centrar-se na natureza da linguagem. Para ele, a linguagem não se situa frente ao 

mundo, ela não seria, portanto, um elo de comunicação com a sociedade; pelo contrário, se 

estabelece pelo seu rompimento com os fatores sociais, passando a incidir sobre o seu próprio 

                                                 
14

 Campo de estudos críticos literários que surgiu a partir da década de 50, na França, sob forte influência de 

pesquisadores como Roland Barthes, Jacques Derrida, Umberto Eco, e outros. 
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eixo. Neste sentido, “a escritura é, pois, essencialmente, a moral da forma, é a escolha da área 

social no interior da qual o escritor decide situar a Natureza de sua linguagem”. (Idem, p. 

176). 

No romance e na obra de António Lobo Antunes como um todo, o excesso, a 

exuberância, e a floração da linguagem se estabelecem de forma definitiva como natureza e 

como discurso, começando, portanto, pelo aspecto físico dos livros, por sua criação 

continuada pelo leitor, que tem que “dar de si mesmo para completar o texto” 

(COMPAGNON, 2006, p. 153), o que torna ainda mais dimensionados os horizontes de 

sentido, na medida em que as palavras ultrapassam as páginas, tornando abundante também a 

leitura. Quando em Eu hei-de amar uma pedra, a intervenção da mulher “da arvéloa e da 

praia” (ANTUNES, 2007, p. 544), no capítulo intitulado a Última Narrativa ordena: “- Tu é 

que fechas o livro” (Idem, ibidem), identificamos o leitor como possível interlocutor exposto 

diante da abertura arbitrária para a elaboração do texto, que segue rompendo o parâmetro do 

fim, reafirmando o caráter daquilo que excede, que transborda, a partir de uma autoria 

ficcional ou fictícia que intervém nas decisões da narrativa, neste momento representada pela 

amante do senhor. 

Confirmando este argumento, vemos que em um dos momentos, ampliando e 

favorecendo a extensão do enredo na ideia subjetiva do leitor que, aos poucos, vai se 

comprometendo com a composição da história, a narrativa se encerra com a mudança de 

planos da “mulher do crochet”, marcando a instabilidade que é característica de todo o livro: 

“não preciso de vocês, sou eu que fecho o livro, vão-se embora, acabou-se.” (Idem, p. 558). 

Esse jogo de instabilidade excessiva configura a tessitura do texto de maneira persistente, 

permeando a narrativa do mesmo modo que a luta pela palavra é expressa a todo instante, 

como nestas passagens:  

 



54 

 

(ora aqui está o fecho do livro, a tal palavra confusa, não há dúvida, 

encontrei-a, estou a aproximar-me dela) (Idem, p. 549). 

custa escrever a palavra, uma espécie de vómito, não bem vómito, resta-me 

esperar que se perceba, um riso não alegre, não de pessoa, muitas coisas [...] 

(Idem, p. 557). 

 

O excesso como elemento impulsionador da narrativa alimenta uma busca incessante 

por uma expressão artística artificial e excêntrica caracterizada por um conjunto de elementos 

e de técnicas que encontramos, predominantemente, em certos aspectos do espírito barroco. 

Em seu livro, Origem do drama barroco alemão (1984), o ensaísta e filósofo Walter 

Benjamin (1892-1940) evidencia - a partir da análise de algumas peças de teatro alemãs do 

século XVII, insuficientemente categorizadas por alguns historiadores literários de sua época, 

a seu ver, como tragédia na concepção clássica aristotélica
15

 - os artifícios que a conjectura 

dos textos analisados exprime, destacando, principalmente, a alegoria como marca que 

fundamenta os dramas por ele estudados. 

Para o pesquisador judeu, o aspecto dominante que marcava o drama barroco era a 

linguagem e a “extravagância de sua técnica [...]” (BENJAMIN, 1984, p. 79), o que nos 

direciona a enfatizar aqui a possibilidade de a linguagem da nossa atualidade assumir uma 

vestimenta aproximada com a que encontramos nas produções seiscentistas. O excesso como 

recurso barroco, traço da linguagem alegórica, apresenta-se como ideia fundamental que 

aproxima ambos os momentos históricos, uma vez que “é na dimensão da linguagem que 

aparece com toda a sua clareza a analogia entre as criações daquela época e as 

contemporâneas, ou do passado recente. O exagero é uma característica comum a todas.” 

(Idem, p. 77).   

                                                 
15

 A definição aristotélica da tragédia é de que se trata de uma imitação “dos caracteres, das paixões e das ações 

humanas”, sobretudo, “de ações, da felicidade e da infelicidade” de seres humanos em meio a atividades 

humanas. Segundo este pensador, para suscitar o terror e a compaixão é necessário que o público se identifique 

com as situações apresentadas no palco, considerando que é também suscetível de sofrer de um mal idêntico 

àquele representado. Cf. BRAGA, Claudia Mariza. Melodrama: as estratégias trágicas da emoção na 

modernidade. Anais do V Congresso ABRACE (Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes 

Cênicas): “Criação e Reflexão Crítica”. UFMG, Belo Horizonte, outubro de 2008. 
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Em Eu hei-de amar uma pedra, o exagero transcende e se realiza sobre a 

desestruturação do corpo da linguagem através das referências à anatomia humana, em 

passagens que sobrecarregam a narrativa de forma representativa, revelando o inverossímil 

como efeito da sensibilidade literária pós-moderna. A exuberância, provocada pelas imagens 

que apresentam “característica de vertigem” (Idem, p. 79), aparece sob a criação veemente de 

um panorama, distorcido da realidade, sobretudo, pela visão partitiva, fragmentada dos 

elementos de interpretação, assemelhando o processo de construção de efeitos a um culto 

dramático que privilegia a articulação dos espectadores, como forma de evocar os sentimentos 

mais ocultos.  

Como no drama barroco, na representação de sua teatralidade, Lobo Antunes faz 

pulsar em seu romance a expressão de valores narrativos excêntricos, em projeções que 

associamos ao universo da literatura seiscentista, pela expressão de signos não convencionais, 

correspondentes de um contexto exuberante e particular, ou pelas ilustrações desprovidas de 

qualquer intencionalidade racional, aludindo a um fim estranho à arte da tradição.  

Neste trecho de Eu hei-de amar uma pedra, percebemos a relação afetiva entre o filho 

e sua mãe, nos relatos de memórias do “homem das damas” presentes na narrativa da 

Primeira Fotografia. A teatralização do corpo, sugerido como teatralização da linguagem, 

aparece testemunhada pela afirmação de que as partes encontram-se desconexas, “sem relação 

entre elas” (ANTUNES, 2007, p. 19). 

 

o pé da minha mãe a alargar-se no tapete, felizmente o pé dela  

(nessa época conhecia-lhe melhor os pés do que a cara)  

e com o pé o joelho, o resto do corpo a ganhar espessura a partir do 

joelho, a pupila que faltava ao primo Casimiro a juntar-se à primeira assim 

de perto tão esquisitos (orelhas, testa, bochechas, coisas sem relação entre 

elas) (Idem, ibidem) 
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 Já nesta outra passagem, nos relatos da Terceira Fotografia, a imagem alude a uma 

mistura excêntrica que, frequentemente, associa uma parte do corpo a um objeto, ou elemento 

inanimado numa espécie de alegoria inscrita no grotesco: 

 

 
[...] a madrasta poisava-se a si mesma nos patamares juntamente com as 

compras, um saco, dois sacos, ela, tudo bambo, sem vida, demorava séculos 

a reconciliar-se com a asma até voltar a apanhar-se, uma das mãos pegava no 

próprio corpo e a outra nos sacos  

- Vamos lá  

não se sabia se um pêssego ou o coração da madrasta a rolar nos 

degraus, ia lá baixo apanhá-lo  

- O seu coração ou o seu pêssego tome  

o pêssego que pulsava, o coração com uma penugem roxa, impedir a 

enteada de o descascar à sobremesa  

- Atenção  

a madrasta negociando com os pulmões incapaz de palavras [...] 

(Idem, p. 55-56) 

 

o meu coração um pêssego a rolar por mim mesmo 

(Idem, p. 56) 

 

Esse “exagero de teatro” (Idem, p. 362), como define a personagem Raquel, atravessa 

a narrativa através da representação melodramática das confissões, dos relatos, das memórias; 

e também, das imagens, aonde vimos salientar um pouco deste artifício inserido no enredo em 

constantes mutações, diferentes projeções, repetidas vezes, marcando o excesso da linguagem, 

da imagem e da narrativa. Sob a forma de fragmentos, expostos em contraste a um ideal 

totalizador, o escritor promove o encontro do leitor com a fugacidade da simetria, deliberada 

pelo impulso criativo de romper com o cenário articulado da estabilidade. Todos os corpos, os 

objetos, as coisas que rodeiam os personagens parecem exibir estados de tensão, fazendo 

transparecer certa atmosfera de crise. O movimento das imagens, a mudança de ótica do 
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enredo e o estremecer da linguagem, garantem ao leitor uma espécie de composição aflitiva, 

causadora de alguma desestruturação de conceitos, de formas e de lugares. 

No entanto, veremos que esse cenário evidencia, também, o traço neobarroco da 

estética artística vinculada ao estudo do professor italiano Omar Calabrese pela observação da 

produção cultural representada por filmes, séries de tevê, histórias em quadrinhos e outros 

veículos de comunicação que se manifestaram no final do século XX. Em seu livro A idade 

neobarroca (1988), na parte a que se dedica a estabelecer uma distinção entre o limite e o 

excesso, o autor explora o rompimento das estruturas ligadas à arte e a seu sistema cultural em 

contraste com o limite, entendido como algo fechado, determinado por fronteiras contrárias “à 

subversão de categorias e valores”. (CALABRESE, 1988, p. 80). 

O que trazemos à luz para o diálogo com o texto presente e, principalmente, com o 

romance de Lobo Antunes analisado, são as manifestações de imagens, pungentes, que 

correspondem a um processo de desconstrução da forma narrativa e da linguagem como 

criação estética. Para Calabrese, o aparecimento de figuras disformes no cinema, nos games e 

em alguns desenhos animados, por exemplo, colaboraram para vigorar a “impulsão da 

incerteza, da não-definição” (Idem, p. 115), características de uma época em crise, em 

constantes transformações. Por esta razão, as imagens, quase pictóricas, surrealistas, que se 

desequilibram em algumas páginas de Eu hei-de amar uma pedra remetem ao entendimento 

de um mecanismo que consolida o excesso como proposta edificadora de sua escrita. Ao 

ultrapassar os limites do senso comum, da coerência, da aceitabilidade, Lobo Antunes 

constrói barrocamente “esses comportamentos insólitos de um animismo levado ao extremo” 

(SEIXO, 2002, p. 347), que tratam de desvincular o leitor de sua estabilidade. 

O escritor parece, como vimos anteriormente, expressar essas perspectivas através das 

ilustrações subjetivas que anunciam o corpo descentrado, degenerado, pela ruptura dos 

contornos que aludem ao rompimento da organização espacial do romance e do sistema 
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tradicional da linguagem. Por isso, “o joelho”, “os pés”, “a pupila”, “o coração”, “o resto do 

corpo”, “orelhas, testa, bochechas”, desarticulam-se em imagens que evocam a realidade 

distorcida, desarranjada, como regresso à inconsciência no encontro do espaço onírico. 

Nesta passagem, apresentada na Segunda Fotografia, percebemos este percurso 

incessante: 

 

à medida que falanges a mais dificultando a escolha  

(onde arranjou tantas falanges?)  

a mão que não procurava na algibeira perfeita, a mão que você não via 

uma dúzia de tentáculos independentes de si, extraía-a do casaco para 

verificar o caso e fora do casaco igual à outra isto é cinco dedos também 

incluindo a verruga que o enfermeiro queimou, apoiou-a no ombro da minha 

mãe o ombro logo duro, não a aceitá-lo nem a recusá-lo, quieto, a perna a 

escapar-se sem mudar de sítio, o tronco a recuar permanecendo imóvel [...] 

(ANTUNES, 2007, p. 35-36). 

  

No trecho acima, “a mão” se confunde com “tentáculos”, e o “ombro” parece, de 

maneira sinestésica, adotar atitudes humanas, ganhando vivacidade, recusando-se a aceitar a 

mão que o tentava apoiar-se. Em outra parte do romance, na Terceira Consulta, a imagem 

narrada parece apresentar a avó em fragmentos, ressaltando a perna mecânica como figuração 

de uma presença mais substancial do que a personagem. 

 

[...] quando a avó faleceu a perna ao lado da urna, o empregado da agência a 

desenganar a família  

- Não se levam pernas para a terra  

de modo que se colocou um sapato sem nada junto ao sapato com pé, 

devolvemos a prótese à máquina de costura até ver mas tropeçava-se nela e 

conforme o desgosto se diluía  

- Vendemos esta coisa não vendemos o que se faz a isto?  

onde quer que se colocasse a perna lá estava ela a empatar, o óxido 

que surgia do verniz cor-de-rosa sempre à vista de nós, ao cabo de duas 

semanas a minha mãe  
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- Tira-me isso da frente  

e a perna não saía da frente, tenaz, a estorvar-nos [...]  

(Idem, p. 277-278) 

 

 

Este fenômeno que reúne “os pedaços, os fragmentos, os restos – estilhaços de uma 

visão deceptiva das coisas” (SEIXO, 2002, p. 443), recria a atmosfera de um ideal simbólico 

pautado em anamorfoses, cujas representações dos horizontes humanos, malogrados em 

sentimentos, afetos e valores, correspondem ao procedimento do discurso descontinuado, 

colocando sobre o indivíduo estilhaçado, a configuração do pensamento pós-moderno.  

Essa problematização do corpo enquanto objeto de expressão cultural e artística foi 

observada, também, na obra do pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973). A leitura 

transgressiva do indivíduo e de seu mundo através da exposição de corpos aos pedaços 

constituindo almas descortinadas pela ausência de inteireza, em confronto com a arte 

renascentista que valorizava a visão naturalista do homem, já vigorava como experiência do 

olhar contemporâneo sobre a vida e o seu metamorfosear instituído pela consolidação da 

sociedade de massas, consequência da racionalidade característica das indústrias de produção 

repetitivas e cada vez mais artificiais que surgiram no início do século XX. 

A atmosfera deste horizonte desencarnado a que as estratégias textuais de Lobo 

Antunes parecem, por vezes, aproximar-se, marca a criação contemporânea pelo universo em 

perspectivas desfocadas, que se deslocam como as figuras da geometria não-euclidiana, 

constituindo espaços interrompidos por curvas que se dilatam e por pontos que se movem na 

transitividade de quadros dinâmicos e de escritas estilhaçadas. Não se trata apenas de um 

diálogo com o movimento expressionista, mas uma vocação para o excesso que desorganiza, 

deforma e decompõe as estruturas sociais, o indivíduo e o seu pensamento, através de um 

transbordar do corpo, causado pelo excesso da pressão do mundo, que exige o seu 

desdobramento, a sua mutilação, para acompanhar as cenas da vida, cada vez mais 
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descentradas, dinâmicas, mutantes. Desta forma, o corpo é entendido não só como símbolo 

biológico, mas como mecanismo de operação do social e da arte.  

A tela Guernica (1937), inspirada no bombardeio realizado pelos nazistas da antiga 

capital basca, apresenta a leitura das emoções estéticas que moveram o pintor espanhol a 

debruçar-se sobre a desestruturação do corpo como universo violentado, que rompe a 

consciência, representando o resultado de toda guerra, seja ela isolada, ou universal. De 

maneira similar, em Eu hei-de amar uma pedra, Lobo Antunes nos remete à reflexão do 

autoconhecimento através de sua ideia partitiva de corpo, direcionando o nosso pensamento a 

considerar os resultados das guerras que travamos sobre nós mesmos, na anulação de afetos 

cotidianos, na efemeridade das relações, e nas emoções rasas que tornam o ser humano um 

personagem no teatro do mundo. 

Neste sentido, estendemos a questão fragmentária do corpo à da linguagem enquanto 

representação das individualidades e das teorizações inerentes à memória, no seu aspecto 

psicanalítico de construção de lembranças esfaceladas, de ordem não linear, que encontramos 

nas expressões narrativas da pós-modernidade, e que são trabalhadas ao longo do texto de 

Lobo Antunes como fluxo da materialidade discursiva evidenciada pelo excesso de “egos” 

despedaçados, e de imagens retalhadas, na construção da vida em mosaicos, elipses, 

anamorfoses, que substancialmente caracterizam a releitura do excesso barroco através de sua 

exuberância estética.  

No romance percebemos “o corpo a transformar-se noutra coisa” (ANTUNES, 2007, 

p. 257) repetidas vezes, de formas variadas, mas representando, da mesma maneira, a 

linguagem fragmentada, o enredo desencadeado, o emaranhamento das memórias e o “existir 

aos pedaços” (Idem, p. 100), elementos que estruturam e marcam inquestionavelmente a obra 

ed Lobo Antunes, “abrindo-se o campo para a multiplicidade d para o interminável trabalho 

ed novas significações” (CALVÃO, 2008, p. 63) que a leitura proporciona. As lamentações 
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dos personagens correspondem a imagens de dimensões lúdicas, retratando indefinições, que 

criam na liberdade dos desmembramentos dos corpos, a transgressão que anuncia a sua 

vertente barroca, como vemos: “pés sem forma de pés que aprendiam a andar e então dedos, 

unhas, canelas, ele a transformar-se em pessoa”. (ANTUNES, 2007, p. 295).  

Em determinada passagem, na parte destinada a apresentar a Oitava Fotografia, 

Raquel, a filha mais nova, parece explorar a sua insatisfação existencial através da 

manifestação corporal, que involuntariamente expressa a sua maneira de ver o mundo: 

 

[...] a partir da meia-noite ao dar-me a fraqueza na sala, esses instantes em 

que o corpo ora não existe ora existe, eu sem membros, sem cabeça, a bexiga 

a pesar afirmando  

- Sou eu  

uma tosse que me não pertence e ao sobressaltar-me é minha, o corpo 

a formar-se de novo a partir dos disparos dos brônquios, de um molar em 

desacordo com o dentista e não bem dor, a resvalar para a dor e a quedar-se à 

bordinha sem a atingir realmente, apenas  

- Eis-me aqui  

a bexiga e o molar  

- Eis-nos aqui  

e com o molar a língua  

(tenho língua)  

contrariando as minhas ordens sem cessar de explorá-lo  

(o chumbo, uma aresta)  

e a seguir tenho pés, tenho rabo  

(diz-me o sofá que tenho rabo, ossos no rabo a necessitarem de mudar 

de posição, cansados)  

olhos cegos que esbarram numa parede tornada quadros, mobília, o 

saxofone num prego  

(por que carga de água o comprei?) (Idem, p. 159-160) 
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E o mesmo procedimento aparece na Décima Fotografia, nos relatos de sua irmã mais 

velha, como representação de uma vida construída por desenganos, desconsertos e desafetos 

que podemos atribuir à leitura da imagem de seu corpo em peças, a reconstituir-se: 

 

[...] enquanto eu, vinda do sono em peças separadas sem nenhum papelinho 

a explicar, aparafusava articulações, trocava cotovelos e vértebras difíceis de 

encaixar no lençol da manhã  

(- Este pé em que sítio este joelho onde fica?)  

a impressão que me faltavam polegares e sobejavam tíbias ao 

caminhar no quarto, a cabeça a desequilibrar-se porque me enganei num 

músculo, a rótula tomada por engano  

(se calhar do meu marido) (Idem, p. 205) 

 

Enfim, o que procuramos mostrar nesta parte da pesquisa é que Lobo Antunes se 

apropria do excesso como estilo, valorizado não só pela forma da narrativa, mas também 

pelas suas recorrências temáticas. Sendo assim, a narrativa segue, por vezes, rumos insólitos 

através da exposição de imagens extravagantes que levam o leitor a ver a realidade de uma 

maneira diferente da que é comum. Assim como observamos na mentalidade barroca, este 

procedimento mescla o mundo da experiência com o da transcendência na tentativa de 

representar a vida contemporânea, ameaçada frequentemente pela “inquietante insegurança 

das coisas na experiência cotidiana” (MARAVALL, 1997, p. 293), na medida em que a 

“mutabilidade, inconstância e fragilidade, constituem a matéria predileta do escritor barroco” 

(Idem, ibidem). Dessa maneira, representando o humano pela constituição discursiva de seus 

corpos, Lobo Antunes transforma o sujeito em pura linguagem, tornando complexa a 

descoberta de si mesmo, dado a sua ausência de totalidade e a sua reconstituição permanente, 

que criam um cenário de reflexões e de questionamentos sobre o pensamento da nossa 

atualidade. 
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2. O ROMANCE E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Eis um estado muito sutil, quase insustentável, do 

discurso: a narratividade é desconstruída e a história 

permanece no entanto legível: nunca as duas margens 

da fenda foram mais nítidas e mais tênues, nunca o 

prazer foi melhor oferecido ao leitor – pelo menos se 

ele gosta das rupturas vigiadas, dos conformismos 

falsificados e das destruições indiretas. Ademais o 

êxito pode ser aqui reportado a um autor, junta-se-lhe 

o prazer do desempenho [...] 

(Roland Barthes)
 16

 

 

 Este segundo capítulo que se inicia continua, de certa maneira, a proposta do capítulo 

anterior observando os recursos narrativos que se expandem e põem em crise a estrutura do 

romance. O quadro investigativo que desenvolvemos, criado a partir do desdobramento das 

ideias iniciais, mantém, como relevo, as estratégias textuais que se aproximam da estética 

neobarroca, na tentativa de entender o mundo e a linguagem a partir de procedimentos que 

fazem oscilar o enredo do romance. De outro modo, reconhecemos que o romance configura 

um espaço sofisticado de elaboração da linguagem, unindo aos melodramas da vida cotidiana 

certos artifícios de composição que rebuscam o jogo do texto, desviando, através de uma 

dimensão metalinguística, a leitura para a incerteza e a instabilidade. 

 A partir do conceito de dobra, sedimentado por Gilles Deleuze, iniciaremos algumas 

reflexões sobre o preenchimento de vazios na narrativa que é explorado através de certa 

prática discursiva revelada, também, pela existência temática do “jogo de damas”, uma das 

ocupações principais do personagem central do enredo, a partir da exploração das projeções 

metafóricas do filósofo francês a respeito da obra de Leibniz. Neste sentido, traçaremos eixos 

de perspectivas ocasionados pelo deslocamento das personagens no texto, assemelhando-se a 

certa reordenação das posições dos indivíduos na sociedade contemporânea, principalmente 

em Portugal. Para exemplificar estas perturbações, que no romance extravasam-se na 
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linguagem, na temática e na estrutura do romance, tomaremos como simbologia a elipse 

enquanto figura geométrica e retórica.  

 Assim, de maneira a moldurar o jogo das instabilidades, examinaremos algumas 

imagens, que são expostas ao longo do romance, como anamorfoses discursivas, apresentadas 

através dos relatos dos personagens, como forma de reproduzir o caos de suas vidas por meio 

de memórias e recordações distorcidas, sem contorno definido, desfocadas da realidade e do 

âmbito literário tradicional. Essas imagens, criadas no espaço verbalizado pela inconsciência 

dos personagens, constituindo formas irregulares no sentido do texto e na própria escrita do 

autor, desestabilizam, efetivamente, a narrativa de Lobo Antunes, da mesma maneira que 

representaram na pintura do século XVII o desequilíbrio do homem barroco.  
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2.1 A dobra e o neobarroco 

 

A solução barroca é a seguinte: os 

princípios serão multiplicados; um princípio será 
sempre tirado da manga  

e, assim, o seu uso será mudado. 

(Gilles Deleuze)
 17

 

 

Eu hei-de amar uma pedra (2004) é um romance de difícil posicionamento dentro do 

quadro literário construído por António Lobo Antunes se considerarmos as recorrências 

temáticas que frequentemente pontuam a sua obra. A partir de uma observação distanciada do 

trabalho do autor, ainda em plena construção - dadas as novas publicações que surgem a cada 

ano, o que torna as postulações referentes aos temas bastante flexíveis e passíveis de 

rompimento -, este livro, base desta pesquisa, aproxima-se de um desvio na trilha de seu 

projeto de escrita, na medida em que reflete pouco as circunstâncias enunciativas que 

delimitam os lugares temáticos a que pesquisadores, leitores e interessados costumam se 

confrontar. De maneira geral, o que nos leva a reconhecer este ponto, passa pelas 

considerações que institucionalizam a sua produção em quatro partes, como as que se 

configuram pela análise de Ana Paula Arnaut, quando anuncia 

 

a reduplicação de parcelas da sua própria vida, no ciclo dos romances de 

aprendizagem; a necessidade de fazer do país a personagem principal, no 

ciclo das contra-epopeias; o retrato a várias cores da Benfica da sua infância, 

no ciclo de Benfica; e, finalmente, a denúncia de atrocidades de vária 

espécie causadas pelas várias faces do poder, no ciclo dos romances com a 

mesma designação. (ARNAUT: 2008). 

 

A proposta de direcionar os seus romances a um destes nortes de estudo e de 

observação, condiciona a análise do processo da narrativa a considerar o relevo que 
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caracteriza as histórias ou pequenos relatos, como filamentos de correntes de pensamento que 

ora dão conta de certo manifesto político, infundado pelas heranças imperialistas e 

colonizadoras que marcaram Portugal, ora ressaltam as experiências vividas pelo escritor, 

enquanto médico, psiquiatra e combatente militar na Guerra Colonial em Angola. E ainda 

acrescentamos dentro deste conjunto de pilares que agregam valores a sua narrativa, os 

cenários cotidianos que, entrelaçados pelos efeitos da contemporaneidade, apresentam as 

condições diárias de pessoas comuns, sempre presas ao passado ou a laços afetivos presentes 

que corroem o tempo em que vivem. 

Eu hei-de amar uma pedra, não se encaixa de modo ajustado a algum destes ciclos 

porque trata, principalmente, de uma história de amor, embora reconheçamos que o que mais 

avulta no livro é a falta dele, a solidão, a incomunicabilidade, a partir da representação de 

personagens mergulhadas em contínua busca por afeto, agoniadas pelos tormentos de seus 

mundos particulares, regressando, de maneira persistente, aos acontecimentos passados como 

uma tentativa de reflexão produtiva para a compreensão de si. O amor que costura o enredo 

do texto não corresponde a um amor visto romanticamente, é infeliz, tenso, vive à parte, 

escondido. Segundo o próprio autor, a história narrada é verdadeira, e corresponde, de fato, a 

um episódio real.   

Em entrevista concedida ao jornal Público para o lançamento do livro, em 9 de 

novembro de 2004, o escritor nos conta como surgiu a ideia de transformar um acontecimento 

que marca a vida de uma pessoa comum em enredo de um romance: “estava a fazer um exame 

e vi passar uma senhora de oitenta e tal anos, muito direita, com os olhos azuis”. (ANTUNES: 

2004). “Era uma senhora pobre, uma camponesa, de uma aldeia ao pé de Cantanhede”. (Idem, 

ibidem). Então, a partir dos relatos sobre a história desta mulher - que ouviu do médico que o 

consultou -, ao conhecer a paixão vivida por ela quando tinha 16 anos, Lobo Antunes escreve 

o livro, e mais uma vez surpreende-nos pela temática que o torna um pouco distante de todas 
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as suas outras publicações anteriores. O encontro com a personagem real, desprovido de 

intencionalidade, como resultado do acaso que a vida às vezes nos reserva, revela a 

importância desta mulher na narrativa, onde aparece sem nome, caracterizada apenas pela 

imagem da “mulher do crochet”, pontuando, sobretudo, o seu papel no enredo como eixo 

principal, ou motivo, para usarmos um termo do campo teórico musical que traçamos como 

um dos objetivos de leitura do romance, e que veremos no último capítulo desta Tese. 

No romance, talvez a voz que narra as consultas psiquiátricas, na última parte do livro, 

possa estar próxima de uma alusão autobiográfica, mas a figuração desta particularidade da 

vida do escritor torna-se enfraquecida pela tonalidade que favorece a paciente, então a 

“mulher do crochet” que, como vimos anteriormente, é a matriz condutora do motivo do 

enredo. No texto, em um ou outro momento, também são evocadas as memórias de África em 

falas do pai ou “senhor das damas”, por exemplo, mas em grau insuficiente para torná-las eixo 

temático da narrativa; assim como o lirismo e o “seu carácter mais intimista”
 18

, que leva a 

pesquisadora Ana Paula Arnaut a considerar o romance dentro de um quinto eixo temático - 

designado por “ciclo das contra-epopeias líricas”, juntamente com Não Entres Tão Depressa 

Nessa Noite Escura (2000), Que Farei Quando Tudo Arde? (2001), Ontem Não Te Vi Em 

Babilónia (2006), O Meu Nome É Legião (2007) e, finalmente, O Arquipélago da Insónia 

(2008) -, não constitui  um elemento que fundamenta o livro, uma vez que todas as narrativas 

do autor  apresentam personagens em sua intimidade. Preferimos tratar essas pontuações 

como veias em fluxos constantes de ideias, que se repetem mas não estagnam, pois 

correspondem a fragmentos e constituem movimentos muito abrangentes, verificados em 

quase todo o corpo literário do escritor.  

O que se apreende, de modo geral, é uma substancialidade dada à escrita, que estrutura 

a palavra sobre todas as coisas, ou a maneira de escrever sobre quaisquer assuntos que se 

                                                 
18

 Cf. ARNAUT, Ana Paula. O Arquipélago da Insónia: litanias do silêncio. In Plural Pluriel, Revue des cultures 

de langue portugaise, nº 2, autumn-hiver, 2008.  
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queira assentar. Isto fica mais claro em certo trecho da história, na Terceira Visita, quando a 

costureira, filha da madrinha da mãe do senhor, que faz uma visita à narrativa no momento, 

anuncia: “[...] nenhuma das formas me satisfaz” (ANTUNES, 2007, p. 376), o que nos leva a 

perceber a leitura para além do texto, a participação do leitor também como possível tecedor 

de ideias, e a forma inacabada do romance a partir de “uma expectativa nunca realizada” 

(Idem, ibidem) que se justifica, mais uma vez, nesta pequena passagem em que a personagem 

apresenta-se como escritora do livro: “[...] o essencial da minha natureza, hão-de comprová-lo 

no que falta do livro”, (Idem, ibidem).  

Interessa-nos, portanto, compreender que Eu hei-de amar uma pedra parte do 

desdobramento destes discursos anteriores - talvez já esmaecidos por ecoarem tantas vezes 

nos romances que o antecederam – o que favorece a leitura a partir de uma ótica ou uma 

estética que privilegia o processo de composição da narrativa como universo representado 

pela arte do barroco. Este romance transcende a materialidade daquilo que designa os 

caminhos de leitura para traçar a liberdade do jogo contraditório e inseguro de que a escrita 

contemporânea se sustenta, e de que a estética barroca se pauta, criando uma cosmovisão 

acrescida de aspectos que representam um novo partilhar do mundo do homem e da escrita. A 

representação deste olhar encontra-se na luta pela criação onde as palavras se desdobram com 

a intenção visível de corporificar a arte do “fazer” que a poética sugere, desnudando-se do 

compromisso de uma ordem que não seja a da escrita, como vemos nesta passagem: 

 

uma frase que não entendo  

(extraordinária designação, articular, se aplicada à voz, que 

espertalhaço a inventou confessem-me, articular palavras como se os 

ditongos dobradiças, gonzos, um boneco articulado aceita-se, um braço 

articulado vá lá, agora articular palavras  

encaixá-las umas nas outras, dobrá-las  

santo Deus) (Idem, p. 228) 
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Percebemos então no romance que, além do trabalho de dobrar as palavras, dobram-se 

as falas através de uma (des)articulação de memórias, dobram-se as histórias pela percepção 

de ângulos diferentes de entendimento, e dobram-se, ainda, os sentimentos que revelam a 

representação de almas contemporâneas recobertas de excessos, na tentativa intermitente de 

reconstruir os desmoronamentos de seus mundos.  

Ao descrever o barroco como movimento que se desdobra na matéria e na alma, 

partindo das ideias de Leibniz, e que aqui também nos servem como elemento construtivo, o 

filósofo francês Gilles Deleuze nos aponta a abertura necessária para pensarmos o romance 

Eu hei-de amar uma pedra, como uma configuração de forças que correspondem ao universo 

do livro, enquanto objeto, e da escrita narrativa, enquanto forma desdobrada da linguagem; 

em contrapartida ao enredo, cuja alma, como vimos, se redobra na representação do enlace 

amoroso que se estabelece por meio dos encontros discretos do casal principal. Em A dobra: 

Leibniz e o barroco (1991), o teórico francês utiliza a metáfora da “casa barroca”, que 

apresenta dois andares, ocupada por almas, na tentativa de explicar as relações entre a 

racionalidade e a sensibilidade. Segundo Deleuze, as almas que habitam a parte de baixo são 

mais sensitivas, e as que ocupam o andar de cima tendem a ser mais racionais. No entanto, 

embora distintos, para ele, corpo e alma são inseparáveis, estão interligados, e esta 

“inseparabilidade traça um vaivém entre os dois andares”. (DELEUZE, 2009, p. 163).  

Em seu artigo
19

 intitulado “Na matéria e na alma: figurações barrocas na escrita de 

Lobo Antunes”, a professora Dalva Calvão, ao analisar o romance Boa tarde às coisas aqui 

em baixo (2003), chama a atenção para este modo particular, que justifica a leitura da 

narrativa através do reconhecimento destas projeções metafóricas construídas por Deleuze, e 

sustenta a ideia de “como o conceito de dobra, fundamental na construção do sistema 

filosófico leibniziano, é a marca inegável da produção estética do barroco [...]” (CALVÃO: 

                                                 
19

 Cf. CALVÃO, Dalva. Na matéria e na alma: figurações barrocas na escrita de Lobo Antunes. Artigo 

publicado nos Anais do XXII Congresso Internacional da ABRAPLIP – Memórias, Trânsitos, Convergências – 

realizado na UFBA, de 13 a 18 de setembro de 2009. 
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2009).  As reflexões nesta pesquisa se complementam ao que já foi apresentado ressaltando, 

também, a possibilidade de a narrativa corresponder aos jogos de tabuleiro onde a intenção é 

sempre a de “[...] preencher um espaço, nele deixando o mínimo de vazios possíveis e com o 

máximo de figuras possíveis.” (DELEUZE, 2009, p. 116).  

Ao anunciar repetidas vezes ao longo do romance que “as brancas jogam e ganham” 

(ANTUNES, 2007, p. 195), o personagem parece estar envolto dentro de um mesmo 

princípio, ou de uma mesma “jogada”, representada pela experiência amorosa vivida com a 

“mulher do crochet” por pelo menos cinquenta e três anos. O lance parecia ser sempre o 

mesmo, pois o desejo do personagem era o de que as peças brancas sempre ganhassem, 

representando, no decorrer de sua vida, a história de amor cujo “problema”, que ele tanto se 

dispunha a resolver, era metaforizado pelos encontros escondidos com sua amante numa 

hospedaria da Graça. Quando estava no ambiente familiar, somente este jogo lhe interessava, 

e era este uma de suas principais ocupações:  

 

a minha filha mais nova contra a porta em silêncio com medo do 

circo, perdoa não te pegar ao colo Raquelinha  

(saiu-me o teu nome viste?)  

não sou pessoa de conversas, de colos, não dou troco a vocês, resolvo 

os problemas de damas do jornal  

(as brancas jogam e ganham)  

arrumo-me a um canto, fico mudo na sala [...] 

(Idem, p. 195) 

 

Utilizando a metáfora do jogo das damas para explicar a sua ideia fundamental em 

relação ao jogo leibziniano, Deleuze assinala o “preenchimento de vazios” como sua 

característica principal, o que trazemos à luz para a construção deste texto, de forma 

aproximada a esta dobra na narrativa de António Lobo Antunes. Sendo assim, o jogo que 

encontramos no romance do escritor português pode se assemelhar a  
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[...] um jogo de preenchimento, no qual se conjura o vazio e já nada se 

restitui à ausência: é o Solitário invertido, de tal modo que se “preenche um 

buraco sobre o qual se salta”, em vez de se saltar em um lugar vazio e de se 

suprimir a peça sobre a qual se salta, até que o vazio esteja completo. 

(DELEUZE, 2009, p. 118). 

 

 Na história, o problema das damas é o que inteira a vida do homem, e mesmo depois 

de sua morte - o que poderia significar a representação de um “buraco”, ou de um “vazio” no 

enredo- o jogo prevalece, preenchendo a narrativa, através da experiência da filha mais nova, 

Raquel, que demonstra, pela continuidade do hábito de seu pai, o afeto sufocado pelas 

destemperanças que inundavam as relações entre eles. Tais observações tornam possível o 

traço comparativo entre o que fundamenta o pesquisador Affonso Ávila, em seu livro O 

lúdico e as projeções do mundo barroco (1994), ao relacionar o jogo ao olhar duplicado do 

artista barroco que revela a fuga da realidade, e ao mesmo tempo, a criação de um novo 

mundo. Para ele, 

 

[...] o jogo se torna o seu instrumento de rebeldia, de libertação, de 

afirmação perante a realidade, que quer sufocá-lo e anular, pela pressão 

histórica, a sua plenitude de ser no mundo. É em contrapartida a essa 

realidade que ele tenta fundar uma outra que será a da sua própria criação, 

isto é, a autônoma realidade da arte. (ÁVILA, 1994, p. 73). 

 

 A observação que segue na passagem abaixo salienta o olhar da mãe, que ao perceber 

a filha atenta ao jogo das damas, refuta o seu comportamento indiferente em relação ao 

acontecimento. Distante das fabulações que configuram os mundos possíveis e afins 

norteados pelas relações entre Raquel e seu pai, a mãe toma como alienada a atitude da filha 

frente à realidade da morte do marido. 

 

quando o vosso pai faleceu, deste por alguma lágrima, algum sinal de 

desgosto, disse uma única frase  
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- Pare com as cenas mãe  

e sentou-se a um canto com o jornal do vosso pai  

(o vosso pai nem sequer frio no caixão)  

distraída de tudo, sem mágoa nenhuma, a acabar de resolver o 

problema das damas como se o problema das damas a coisa mais importante 

do mundo, como se o teu pai lhe houvesse pedido  

- Acaba-me o problema Raquelinha as brancas jogam e ganham e a 

presunçosa da tua irmã convencida que ganhava por ele, que o teu pai lhe 

agradecia, que aquilo que o teu pai mais precisava naquele momento, 

esticado como um bacalhau, era que as brancas ganhassem, se as brancas 

ganhassem ele ganhava também [...] (ANTUNES, 2007, p. 169) 

 

Assim, podemos associar esta atividade de jogo que se apresenta dentro do enredo do 

romance ao jogo enquanto estratégia discursiva. O autor nos propõe este jogo na escrita ao 

“brincar” com as palavras, as frases, os silêncios, os cortes, portanto, não seria por acaso que 

o escritor cria um personagem que “vive” jogando: “decididamente esta língua diverte-me” 

(Idem, p. 387). De um modo geral, sabemos que todos os artistas utilizam recursos vários para 

transformar a realidade, de certa maneira, brincar com ela, entretanto, em alguns deles este 

procedimento se mostra de maneira mais intensa, como vemos na escrita de Lobo Antunes. 

Isto se afirma quando percebemos, na parte dedicada a narrar a Terceira Visita, a costureira 

“entregar o jogo”, ou problematizá-lo, ao contar que muitos episódios que se apresentam no 

romance foram inventados, criados por ela: 

 

- O pimpolho e a mulher das quartas-feiras senhores?  

acabados igualmente tal como o mar acabou, onde  

(isto é a que parte minha)  

terei ido buscá-los para me sentir menos só, a minha mãe e o segundo 

andar do Jardim Constantino esses existiram, não precisei de criá-los, o 

piano, a terrina, etc, tudo verdadeiro, limitei-me a acrescentar umas sombras 

e a lata de biscoitos dado que à minha mãe lhe proibiram os doces, 

transformei o alfaiate em ourives (Idem, p. 373) 
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e foram, suponho, as saudades do mar que me levaram a trazer o 

Beato para aqui  

(demorei semanas a escolher esse bairro que aliás mal conheço, pelo 

menos um terço de Lisboa  

[...] 

trouxe o Beato para aqui, presenteei-o com um pontão  

(não o presenteei, tinha ideia de um pontão naqueles lados)  

e um petroleiro persa que me custou a imaginar, comecei com um 

navio grego, mudei-o para a Turquia, para o  

[...] 

para o Panamá até que a Pérsia me divertiu  

(pode chamar-se divertimento a isto?)  

gosto da palavra, desafiei-me a mim mesma  

- Porque não persa?  

e meti-o no pontão com as suas cordas enroladas e o seu homenzinho 

a fumar, foi a partir do homenzinho das canas de pesca  

(personagem que não me entusiasmou desenvolver nem me interessou 

por aí além)  

que o pimpolho surgiu  

(não o contrário)  

mais as noivas da montra, o primo Casimiro, a mãe dele, tudo isso que 

aperfeiçoei sempre a voltar ao início 

(Idem, p. 378-379) 

 

Desse modo, este jogo discursivo metaforizado pelas peças brancas e pelas pretas no 

jogo de damas do romance, representando o vazio e o pleno da narrativa antuniana, pode 

corresponder a uma maneira de retratar a ruptura da forma, o seu desdobramento, recorrendo 

ao excesso de recursos de linguagem na tentativa de colocar à prova o envoltório que 

harmoniza a tradição na literatura, transformando em ruínas todo o pensamento que concebe a 

clausura dos conceitos de estruturação da escrita. Por estas ideias, chegamos ao neobarroco, 

visto como desdobramento do barroco, a partir de um universo contemporâneo que também se 

encontra desdobrado, e que tão somente se ergue pelos fragmentos deixados pelas ideologias 

que o sucederam.  
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Ao posicionarmos António Lobo Antunes como escritor da atualidade e ao aceitarmos 

a sua condição particular de construir seus romances, acreditamos que seu corpo ficcional 

também apresenta os traços do neobarroco como condição retorcida dos efeitos que o período 

barroco proporcionou à arte. O caminho do desdobramento se instaura e se configura como 

sobreposições, que em camadas, ganham autonomia e liberdade tanto na esfera do 

pensamento, quanto na esteira da escrita. A contraposição nesta obra se estabelece pela 

concepção de que “o fim dos mundos” construídos pelos personagens de suas narrativas, dá 

lugar a uma proposta que privilegia os encontros às escondidas como fator de estabilidade, de 

alicerce destes universos desconsoláveis, na medida em que este caso amoroso é o único 

elemento “durável” no romance. O que nos interessa neste texto é perceber que esta maneira 

de contrapor ideias, de movimentar o enredo e exceder a narrativa enriquece potencialmente 

as razões para que tomemos o romance como uma dobra, no sentido neobarroco, 

considerando ainda dentro desta estética, as reflexões sobre a desdobra propostas por Deleuze.  

 Dentro do conceito deleuziano, lemos o neobarroco como desdobra, uma vez que sua 

representação nos leva a aceitar que a “[...] desdobra não é o contrário da dobra nem sua 

elisão, mas a continuação ou a extensão do seu ato, a condição de sua manifestação”. 

(DELEUZE, 2009, p. 68). Se o Barroco se estende “para fora dos limites históricos precisos” 

(Idem, p. 64), o neobarroco alcança uma polaridade condicionada pelo tempo presente que 

configura o “neo” ou o “novo” como ponto de partida para as atribuições do pensamento 

contemporâneo. O neobarroco depende do barroco, mas é dependente também dos ideais que 

marcaram a segunda metade do século XX e que nos acompanham nas leituras das produções 

literárias de hoje. As poesias carregadas de influências de artistas como o cubano José 

Lezama Lima (1910-1976), ou os ensaios e os romances que se aproximam das configurações 

propostas por Severo Sarduy (1937-1993) encontram no Brasil - para dar visibilidade ao 

contexto latino americano desta organização cultural -, as construções musicais de Caetano 
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Veloso (1942-) como referências ao universo neobarroco. Embora este último esteja 

fortemente vinculado ao viés do tropicalismo - movimento brasileiro fundamentado não só 

pela arte, mas pelo discurso político e suas proliferações nos ideais da sociedade vitimada pela 

ditadura militar - cabe destacar o valor que se insere na liberdade expressa pela literariedade 

da música, e pela projeção do jogo de linguagem característico desta manifestação que se cria 

a partir da estética barroca. 

 O neobarroco aproxima-se das crises humanas que fundamentam o cenário do século 

XVII, embora em contextos diferentes, por isso destituindo das suas motivações os atributos 

históricos, políticos e sociais, fixando-se apenas no eixo que interliga a alma e o sujeito, a 

propriedade da carne e do espírito, que condicionados à existência, criam batalhas, 

turbulências, guerras, entre o ser e ele mesmo, pondo em evidência o seu próprio reflexo. A 

escrita neobarroca ou o romance antuniano, materializa essas viscerações, correspondendo 

analogicamente a um exercício de luta com as palavras, de estranhamento entre vozes, de 

conflitos entre memórias, o que torna Eu hei-de amar uma pedra, uma narrativa bastante 

representativa desta (des)ordem ficcional. 

Portanto, nesta seção que inaugura o capítulo O romance e seus desdobramentos, 

podemos concluir que o neobarroco, assim como o lugar na ficção de Lobo Antunes, não pode 

ser “delimitado nem circunscrito com precisão” (SEIXO, 2010, p. 51), por apresentar “traços 

vincados, que se repetem de modo incisivo” (Idem, ibidem), e que aqui são tomados como 

elementos de uma arquitetura verbal complexa, dinâmica, e a todo tempo, desafiadora. Neste 

sentido, a dobra reflete essa tessitura retorcida que (des)orienta o leitor na busca pela 

compreensão do texto através de aprofundamentos graduados pelo jogo da linguagem e pela 

representação de vidas que se ocultam e se revelam na mesma disposição das peças de um 

jogo de tabuleiro. A manifestação de vozes que se situam convenientemente no tempo 

passado e no presente elabora um mesmo concerto que se define menos pelas histórias, do que 
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pelo que Lobo Antunes parece nos mostrar através da prática obsessiva que impõe ao 

reconhecer que “o essencial da sua vida é escrever” (SEIXO, 2010, p. 208). Dessa maneira, 

para seguirmos passos concretos que possam emoldurar aqui uma construção particular dentro 

da obra do autor, convém analisarmos outros recursos e efeitos de sentido que vão 

desenhando a narrativa do romance Eu hei-de amar uma pedra, no quadro estético e teórico 

de uma possível  estrutura musical barroca. 
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2.2  A elipse geométrica e a elipse retórica 

 

Vamos e vimos. Algo inunda, incendeia, recomeça.
 
 

(António Ramos Rosa)
 20

 

        

Destróis o quadrado 

Conservando a esfera 

Esse dandismo da melancolia 

Ou da imparidade; 
 

O grito como sistema. 

(Murilo Mendes)
 21

 

 

Pensar a elipse como imagem que se revela em um quadro literário é, no mínimo, 

resgatar sua definição estabelecida pelo campo das ciências da natureza, associada ao uso do 

conhecimento geométrico, e conduzi-la ao movimento das palavras, percebendo os eixos, os 

centros e as medidas de um romance. Como figura, tratada sob os critérios dos planos 

dimensionais reconhecidos pela categoria que a estuda, a elipse direciona o olhar para o 

círculo em crise, na medida em que aquela, sem as medidas perfeitas deste, sugere um espaço 

mutável onde, sob quaisquer perspectivas, traçam-se eixos que correspondem a centros 

possíveis. Veremos aqui que a elipse, enquanto ruptura do círculo, pode representar a escrita 

perturbada, deslocada, própria do barroco, caracterizada pela ausência de elementos formais e 

recursos centralizadores. Neste sentido, relacionaremos estas pontuações à escrita de Lobo 

Antunes, uma vez que seu texto evidentemente é construído a partir de estratégias textuais que 

desviam o foco do(s) tema(s), dos relatos, das frases, das palavras e do sentido do texto. Sua 

escrita alcança a liberdade das figuras com essa disposição enviesada, porque nos impõe 

perspectivas desdobradas ao direcionar o nosso olhar a variados pontos centrais. 

                                                 
20

 ROSA, António Ramos. “A festa do silêncio”. In: Volante Verde. Círculo de Poesia. Nova série nº 4. Lisboa: 

Moraes Editores, 1986. 
21

 MENDES, Murilo. “Murilograma a Leopardi”. In: Poesia Completa e Prosa. Volume II. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1997, p. 670-671. 
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No texto de Severo Sarduy, verificamos a extensão do pensamento de que as formas 

geométricas, o cosmos e “seus modelos, em certo sentido, podem figurar a episteme de uma 

época [...]”. (SARDUY apud WOLFF: 2006). Sendo assim, para explicar as tensões que 

provocaram as rupturas do período barroco, o autor identifica, em séculos anteriores, o 

pensamento humano através da valorização de figuras geométricas que determinavam a 

perfeição. Desta maneira, o círculo, a reta e os pontos fixos relacionados à própria ideia de 

que a Terra era o centro do universo configuravam um modo de pensar racionalizado, focado 

na direção de um sistema fechado. Na visão deste autor, foi no século XVII que a inclinação 

de “abertura” dos espaços cosmológicos e ideológicos desencadeou as transformações 

implicando em outras maneiras de ver o mundo. Adotando a teoria do astrônomo, matemático 

e astrólogo alemão Johannes Kepler (1571-1630) como referência para traduzir este novo 

cenário pautado no descentramento dos sistemas, o romancista relaciona a figura da elipse - 

anunciada por aquele cientista como a forma representativa do movimento dos planetas – com 

a linguagem literária.  

Ao fazer a correspondência desta figura com o espaço literário, o escritor latino-

americano relaciona a elipse a uma criação efabulativa que provoca a escrita de maneira a 

reconhecer as perspectivas que a narrativa contemporânea sugere, como o deslocamento que a 

palavra evoca na construção de imagens, a perturbação da leitura através da movimentação do 

enredo, a (des)ordenação das ideias, a apresentação dos personagens, a liturgia de suas vidas 

que, mesmo emaranhadas formam, de alguma maneira, uma espécie de elipse verbal barroca, 

definida como “matéria fonética e gráfica em expansão acidentada [...] cujo princípio se 

perdeu e cuja lei é informulável”. (Idem, p. 1375). A partir desta observação, inegavelmente 

trilhada pelas teorias e práticas literárias de hoje, aproximamos também a escrita antuniana a 

esta conjuntura “em explosão no qual os signos giram e escapam em direção aos limites do 

suporte sem que nenhuma fórmula permita traçar suas linhas ou seguir os mecanismos de sua 
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produção.” (Idem, ibidem). Sendo assim, direcionamos o percurso desta cosmogonia
22

 para o 

espaço restrito que corresponde ao romance Eu hei-de amar uma pedra (2004), onde o 

relacionamento entre o “homem das damas” e a “mulher do crochet” será tratado aqui como 

foco que dinamiza a história ou vértice do desenrolar dos acontecimentos.  

Os personagens que configuram este centro, esta posição sobre a qual todo o romance 

é medido, estão inseridos no espaço do livro enquanto vieses de articulação da trama que, 

embora aconteça em espaços menores, circunscritos em vidas relatadas em tempos de 

lembranças e de acontecimentos cotidianos, a todo tempo ascendem como certo saber que 

demanda a compreensão que se dissolve no mistério dos encontros às escondidas, no 

fingimento de uma realidade, no disfarce de uma vida sem inteireza, construída sob os 

escombros de afetos familiares. António Lobo Antunes prima pela mobilidade da história e 

faz estremecer os pilares do enredo, “assemelha as figuras retóricas a desvios ou perversões 

no curso ‘normal’ da narração” (Idem, p. 52), leva o leitor a traçar medidas a todo o instante, 

desvia-o das linhas retas, das certezas, de tudo o que é plano e rigidamente conexo.  

Por esta razão, a elipse verbal barroca, evidenciada pelo escritor cubano, e aqui 

redimensionada para a pesquisa sobre o romance do autor português, retrata o modo como 

satisfazemos o enlace entre a imagem geométrica e o devir literário, ancorando-os na 

realidade de nosso “tempo de aflição”. A criação de texturas diversas, em volume, artifícios e 

personagens, assim como “a soma das citações e as emissões múltiplas de voz” (Idem, p. 54) 

são condensadas pelo que defende Sarduy ao afirmar que  

 

a prática do barroco é uma retórica: a linguagem, funcionamento de um 

código autónomo e tautológico, não admite na sua rede densa, carregada, a 

                                                 
22

 O termo utilizado parte do artigo de Álvaro Manuel Machado, Octavio Paz e José Lezama Lima, Neo-

Barroco, Cultura Aberta, Nova Cosmogonia, publicado na edição nº 2 da Revista Camões, em 1998, cuja 

definição sugerida pelo autor no texto aponta para um tempo de “visão de abertura cultural verdadeiramente 

universal”, onde se vê “[...] a arte como sendo o equivalente moderno do rito e da festa, a transformação da 

linguagem em corpo através da criação de imagens”. 
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possibilidade de um eu gerador, de um emissor individual, central, que se 

exprima [...] (Idem, ibidem) 

 

Para o ensaísta, o barroco funciona no “transbordar dos signos”, e é sobre esta 

operabilidade que funciona, também, a narrativa de Eu hei-de amar uma pedra, constituindo-

se a partir de uma grande extensão de elementos que ultrapassam as sequências de uma obra 

normativa, ou de um sistema estrutural determinado por leis que aprisionam o espaço do texto 

no traçado de única perspectiva, de um ponto central singular, como postulam os conceitos 

sobre os círculos perfeitos. 

Para Affonso Romano de Sant’Anna, a elipse barroca nasce da violação das regras que 

institucionalizavam a arquitetura renascentista, contorcendo as bases das construções, 

“entortando”, de certo modo, as molduras dos grandes palácios italianos, visando uma 

proposta de criações que privilegiavam o olhar sob os diversos ângulos possíveis, revestindo o 

pensamento centralizado europeu de uma nova estrutura, exaustiva, saturada, emotiva. De 

acordo com o professor, esta nova configuração refletiu-se em outras artes, e de modo 

particular, na literatura, remodelando também as faces da experiência romanesca que passa a 

produzir uma escrita estremecida, pautada na linguagem desconcertante que atravessa a 

cultura ocidental como a tradução do pensamento e a expressão de uma nova cultura. 

Para ele, a elipse retórica é diferente da elipse geométrica, por isso, enquanto figura do 

discurso, esta é uma forma de construção “que pressupõe que algo não foi dito, que algo está 

faltando, que algo está oculto”. (SANT’ANNA, 2000, p. 22), pois neste sentido, “a elipse é 

falta, carência e ocultamento” (Idem, p. 23). Segundo o ensaísta brasileiro, o discurso elíptico 

“sempre oculta um termo ou parte do pensamento, deixando subentendido o significado” 

(Idem, p. 100). Em termos de narrativa, seria como se o sentido do texto “fugisse” à 

percepção do leitor, fazendo curvas sinuosas, descontínuas, imprimindo a perspectiva 
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epistemológica atual ao representar a ausência de valores estáveis da nossa condição pós-

moderna. 

 Esta reflexão, como eco, levada ao contexto da sociedade portuguesa da qual emerge 

a produção de António Lobo Antunes, pode traduzir certa inspiração descortinada pela 

condição política, econômica e intelectual que marcava a vida dos cidadãos lusitanos no 

decorrer das mudanças que desestruturaram Portugal de sua base colonial. Boaventura de 

Sousa Santos, em seu livro Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade 

(1999), de forma clara diagnostica as transformações pelas quais aquele país passou através 

do deslocamento de seu eixo, que durante muito tempo fora pautado pelo colonialismo 

imperial, pela força da ditadura e pelo silêncio de seu povo. Portugal, em período que abrange 

grande parte de sua história, centralizou suas forças na exploração territorial e humana, 

constituindo contraditoriamente a duplicidade de sua posição que, visualizada pelo contexto 

europeu, o tornava um país enfraquecido sob o olhar do sistema mundial das multinações.  

 

O facto de Portugal ter sido, por muitos séculos, simultaneamente o 

centro de um grande império colonial e a periferia da Europa é o elemento 

estruturante básico da nossa existência colectiva. Portugal foi o único país 

colonizador a ser considerado por outros países colonizadores como um país 

nativo ou selvagem. Ao mesmo tempo que os nossos viajantes diplomatas e 

militares descreviam os curiosos hábitos e modos de vida dos povos 

selvagens com quem tomavam contacto no processo de construção do 

império, viajantes diplomatas e militares da Inglaterra ou da França 

descreviam, ora com curiosidade, ora com desdém, os hábitos e modos de 

vida dos portugueses, para eles tão estranhos ao ponto de parecerem pouco 

menos que selvagens. (SANTOS, 1999, p. 59-60). 

 

Assim, neste jogo político, que em relação à Europa e a Portugal traduz-se nas 

posições de centro e de periferia, constrói-se o cenário para a literatura que António Lobo 

Antunes, de maneira crítica escreve, representando a sociedade civil promovida por toda essa 
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conjuntura a partir do traço que volta a se fechar sobre si mesmo. Quase como num jogo de 

cartas, onde a figura do rei erguida é a mesma que aparece em contrário, “nas sociedades de 

desenvolvimento intermédio o Estado tende a ser externamente fraco e internamente forte”. 

(Idem, p. 61). 

António Lobo Antunes moldura sua obra a partir de uma posição crítica em relação ao 

governo ditatorial que assolou o seu país por algumas décadas, explorando o caráter opressivo 

a que estavam expostos os cidadãos portugueses, como pano de fundo do enredo de alguns de 

seus romances, como Os Cus de Judas (1979) e O Manual dos Inquisidores (1996), por 

exemplo, traduzindo a violência que tornavam insatisfatórias suas vidas. Sua obra se pauta, 

também, na representação da estrutura política que ascende após o movimento comumente 

conhecido como 25 de Abril ou Revolução dos Cravos, período em que o cidadão português 

renasce para o tempo de certa “liberdade”, cerceada pelo sentimento de perda de seu auge 

histórico, o que de certa maneira, traduz-se por um período de desequilíbrio e de incertezas. 

Em 1974, o governo de Oliveira Salazar deixa de ser o foco da ordenação social, as relações 

de controle e de exploração de África tornam-se desarticuladas, e a globalização dos 

mercados e dos pensamentos aponta para ideais de troca numa espécie de crescente abertura 

para um novo mundo.  

 

Desde então, Portugal entrou num período de renegociação da sua posição 

no sistema mundial, procurando para ela uma base que preenchesse o vazio 

deixado pela derrocada do império. No início da década de oitenta era já 

claro que essa base teria como elemento fundamental a integração na 

comunidade europeia. (Idem, p. 58). 

 

Dentro desta dinâmica, refletindo estes parâmetros nacionais, e tentando, de certa 

maneira, revelar a literatura que se cria a partir destes desarranjos, destas desarticulações, que 

correspondem a uma situação universal e mais permanente - a do sujeito (português ou não) –, 
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o escritor retrata, como consequência, a profunda carência humana, e a angústia da condição 

agravada pelo mundo inseguro, explorador, violento, e provocador das subjetividades 

confusas que são criadas nas páginas de seus livros. António Lobo Antunes pintou o quadro 

revolucionário da escrita contemporânea portuguesa tomando a palavra como foco, desviando 

o olhar do enredo como eixo, traçando desta forma, a figura descentrada da linguagem que 

favorece a representação de uma elipse retórica. Dessa maneira, todos os lugares conhecidos 

de certa estrutura narrativa remeteram seus estudiosos ao reposicionamento dos argumentos 

que os fixavam e os delimitavam como pontos constantes e contínuos, transformando o 

espaço do romance em um território verbal de dissonâncias, de imprevisibilidades, de jogo. 

Eu hei-de amar uma pedra é uma dessas produções que anunciam a geometria de um estilo 

profuso, barroco, enriquecido pelo diálogo com outras artes, com o tempo plural em que 

vivemos, com a atual condição humana dilacerada e dilacerante.  

Em Eu hei-de amar uma pedra, este movimento, de derrocada, revela-se na 

desestruturação do ambiente familiar vivido por personagens perdidos nas circunstâncias das 

imagens apresentadas, de início, em um álbum de fotografias, que mostra, talvez, uma cópia 

invertida da realidade que figuram. O posicionamento do “homem das damas”, ora como pai, 

ora como amante, acentua os seus insuficientes relacionamentos no espaço da afetividade, 

desconstruída pela intermitência dos focos configurados pela família e pela “mulher do 

crochet”, com quem parece estreitar laços mais sensíveis e menos conflitantes o que, mais 

uma vez, suspende a condição desta união vincular-se como eixo principal do enredo. O que 

de fato nos interessa perceber é que esta união, preservada ao longo de tantos anos, paralela 

ao ambiente construído pelos alicerces do casamento e das leis que regem o discurso social, 

aparece reposicionada como foco da trama, entrelaçada nos discursos de quase todos os 

personagens, anunciada como uma espécie de “saber” que constitui o enredo dissimulado do 

romance. Dadas estas condições, mostramos a seguir como este eixo ou este foco traz as 
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mesmas medidas para os personagens que, de forma elíptica, constroem seus relatos sob este 

cenário reprimido, revelado, paradoxalmente, a partir dos ideais de fidelidade e de constância 

que residem nas grandes histórias de amor. 

Para a esposa, com quem o “homem das damas” vive uma relação marcada pela 

distância e pela ausência, o efeito de sentido do caso amoroso que sustenta com a “mulher do 

crochet” aparece em tonalidades que evidenciam em seu discurso certo consentimento, ou 

mesmo, pequeno grau de passividade refletida nas inseguranças de uma vida pouco sustentada 

pelos laços da confiança. Sob o olhar que reveste um sentimento de amargura, a esposa, mãe 

das filhas do casal, silencia, e ao mesmo tempo delibera, a sua própria história. 

 

O meu marido faleceu há dois meses junto aos colegas do emprego numa 

dessas quartas-feiras em que saía contra minha vontade e a vontade do 

doutor para um café nunca soube bem onde a reunir-se com os outros, 

Campo de Ourique, Baixa, Avenidas Novas, tenho ideia que uma ocasião me 

falou na Graça a propósito da doença de um deles, um problema na anca 

obrigando-o a ficar perto de casa visto que meia dúzia de passos e a perna 

prendia-se, ainda argumentámos, o doutor e eu, que um problema na anca 

não era nada comparado com o coração em papas e o açúcar do sangue [...] 

(ANTUNES, 2007, p. 463) 

 

O genro Pedro, engenheiro, casado com uma das filhas do senhor, também aceita o 

relacionamento extraconjugal como parte de sua história de vida, na medida em certas 

passagens do texto anunciam o seu envolvimento com sua cunhada, Raquel. Os encontros, 

sempre às escondidas, como o caso amoroso de seu sogro, aparecem nos relatos da Sexta 

Fotografia que se constroem a partir da imagem do senhor “no dia em que o promoveram na 

empresa” (Idem, p. 115), em lapsos de memória que o fazem revelar “uma dúzia de 

recordações penduradas num fio de lágrima” (Idem, p. 119), e pensar, algumas vezes, em sua 

prima Dina a quem manifestava certo interesse na infância: “apetecia-me estar consigo, 
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espreguiçar-me ao seu colo, sentir-lhe as molas da carne, adormecer nos seus cheiros [...]” 

(Idem, p. 118). Em contraste a este desejo idealizado, o envolvimento com sua cunhada, 

revelado pelas cenas que descrevem as visitas a seu apartamento, é o que marca e tece as suas 

narrativas - (eu a tocar à campainha da prenda da minha cunhada, ela a empurrar a porta e eu/ 

- Tens coragem de me deixar aqui?)” (Idem, p. 130) -, o que também é ressaltado nas falas de 

Raquel, como veremos neste trecho extraído da parte que relata a Nona Fotografia. 

 

[...] aqui vai a dona Raquel meus senhores, trabalha numa companhia de 

seguros, mora sozinha, toma um comprimido a fim de suportar a noite  

(e mesmo assim sabe Deus)  

está finalmente disposta a receber o cunhado  

(o carneiro mal morto)  

porque a ajuda do comprimido não chega, se ele no patamar  

- Cunhadinha  

a dona Raquel ao contrário do que se calculava a mudar os brincos, a 

erguer o penteado,  

- Entra  

não  

- Rua  

não  

- Serve-te  

a dona Raquel sem desafio algum  

- Entra 

(Idem, p. 187-188) 

 

Pedro percebe, desta maneira, o foco do enredo como eixo que reflete a posição 

fragmentada a que se encontra, a partir do relacionamento fracassado que estabelece com a 

filha mais velha do “homem das damas”: “eu para a minha mulher imaginas que te mentia e 

não mentia, para quê mentir, o teu pai numa mesa de pedra, não no Jardim Constantino, não 

com os colegas do emprego, o teu pai” (Idem, p. 529). Condizente com a ironia, assentada 

pelas razões que o sogro dispõe para explicar suas ausências no lar, ele critica, condena, mas 
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aceita os encontros secretos daquele senhor, na medida em que seu comportamento se 

ambienta, também, sob as mesmas correntes de insatisfação, de desequilíbrio e de 

indisponibilidade que cerceiam seu casamento. 

 

[...] a peça da minha cunhada o corpo todo rígido, os olhos fechados, a 

bochecha que se furta ao meu beijo, a pergunta que a minha mulher nunca 

faz debruçada para a alcofa do miúdo a compor o que não necessita de 

arranjo, um ângulo de lençol, a coberta, guizos cretinos que tilintam, ao 

surgir da alcofa não  

- Porquê? (Idem, p. 129) 

 
  

A filha mais nova do casal, Raquel, apresenta a traição do pai, na maioria das vezes, 

como força que repulsa seu envolvimento mais afetivo com ele: “(custa-me confessá-lo e no 

entanto continua a haver em mim a certeza) /que o meu pai era meu, é meu [...]”. (Idem, p. 

168). A personagem descreve a situação de forma criteriosa, adotando como foco a 

perspectiva de um espaço dominado por uma “mulherzita” – como de maneira recorrente se 

refere à amante do pai – que a reprime; ou melhor, a inibe da condição de viver uma relação 

paternal que ultrapassa o privilégio do amor absoluto entre pai-filho(a); sentimento este que 

ela desejaria impedi-lo de doar, se pudesse, “não só à mulherzita de Tavira, a nenhuma 

mulherzita do mundo”. (Idem, ibidem). 

 

se o meu pai não envelhecesse, e sempre achei que a culpa de 

envelhecer era dele, a mesma distracção, a mesma falta de amor  

(quanto ao amor entre nós estamos conversados)  

se o meu pai não envelhecesse eu não morria nunca, a minha mãe é 

como o outro, uma trombose que a limpe e chauzinho, agora ele, não sei 

porquê. macava-me. levou-me ao circo em pequena, ainda me lembro hoje e 

três ou quatro filhos adiante, por coincidência, a senhora  

(mais mulherzita que senhora)  
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que costumava estar sozinha perto de nós em Tavira, por um 

segundo deu-me ideia que entre ela e o meu pai  

(nunca os apanhei a olharem-se)  

um entendimento que me escapava  

e  

(claro)  

não podia ser, fantasia minha [...] 

(Idem, p. 167-168) 

 

havia alturas  

(não tenho a certeza)  

havia alturas, não me perguntem como, em que me dava o 

pressentimento que a mulherzita e o meu pai uma intimidade entre eles, não 

se cumprimentavam, não ligavam um ao outro e no entanto ia jurar mesmo 

não tendo a certeza 

(eu mais segura disso, salvo seja, que da existência de Deus) 

(Idem, p. 216) 

 

De certa forma, Raquel recupera na companhia do cunhado, onde também figura como 

a terceira pessoa de um casamento, a imagem invertida deste eixo, consoladora de sua 

realidade, consequência de certa imaturidade aparentemente desmedida. 

 

[...] eu assim muito tranquila a cozinhar ou a ler ou a decidir abrir a porta ao 

parvalhão do meu cunhado porque de tempos a tempos, para não entrar em 

parafuso, tenho de abrir a porta a alguém e pumba, nem sequer uma tontura, 

uma trabuzanada instantânea, acabou-se, o parvalhão  

- Raquelinha  

e para quê  

- Raquelinha 

    (Idem, p. 167) 

 

Desfavorecida afetivamente pela desestruturada vida conjugal que leva, o discurso da 

filha mais velha do casal pauta-se sobre essa falta, agravada pela ausência do pai que parece 
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revelar Raquel como centro do zelo fraterno: “ligava mais à minha irmã que a mim, não me 

respondia, não me dava atenção, por que motivo / (diga-me)” (Idem, p. 441). Pouco notada 

também pela irmã, que além de ignorá-la, compartilha de modo oculto o apelo de seu marido, 

a filha mais velha torna-se vítima de três focos ausentes de estima, construindo o seu campo 

de enunciação sobre a intensidade do sofrimento que a torna uma figura frágil, corrompida, e 

que experimenta, a partir de seu próprio centro, o vazio como lugar de elocução.  

 

nos mentia, a desculpa que às quartas-feiras à tarde os colegas do 

emprego e em vez dos colegas uma hospedaria na Graça, o edifício ou 

prédio ou o que fosse a cair de podre  

(bem se notava na inclinação das paredes, nos degraus que faltavam)  

e que uma trepadeira, servindo-lhe de andaime, ia mantendo de pé, o 

meu marido de quem você nunca gostou que se lhe compreendia no silêncio 

(Idem, p. 441-442) 

 

[...] o meu pai e os colegas do emprego com as suas histórias da tropa, o 

dominó, as cartas, divertimentos do género e que outros podiam ter na sua 

idade, o coração, os diabetes, as artérias, o cérebro que confunde as pessoas, 

se esquece, se apercebe de nós de repente  

- Perdão?  

a reconhecer-nos  

(ainda nos reconhece, é uma sorte)  

pedindo desculpa de não haver entendido 

(Idem, p. 460) 

 

[...] não saía sozinho a não ser às quartas-feiras a seguir ao almoço com os 

colegas do emprego  

(sempre é um entretém desde que se reformaram coitados, já velhotes, 

com achaques, é a gaiteirice lá deles)  

num cafezito da Baixa, num restaurante em Almada, numa esplanada 

em Belém [...]  (Idem, ibidem) 
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Assim como sua mãe, a filha mais velha fingia acreditar nas histórias que contava o 

seu marido e o seu pai, exprimindo-se num mundo de relações disfarçadas, traiçoeiras, onde a 

causalidade residia na ausência de amor, paradoxalmente, o denominador comum do enredo. 

Experimentando a solidão como ponto de fuga e a desilusão de uma vida recalcada, restava-

lhe crer no engano, construindo relatos que denunciavam a atmosfera hostil e dissimulada de 

seu ambiente familiar: 

 

acreditar com toda a força em Deus, acreditar que um dos colegas das 

quartas-feiras no escritório do meu marido (Idem, p. 222). 

 

[...] o meu marido mente é quando deixa de fitar-me continuando a fitar-me  

(- Um colega do teu pai no escritório)  

em busca de uma desculpa que se lhe percebe na cara, ao chegar tarde 

da minha irmã por exemplo  

- Chatices com um cliente  

e eu  

(que posso fazer?)  

aceitando  

- Chatices com um cliente 

(Idem, ibidem) 

 

Desse modo profuso, deslocando os centros do discurso, descentralizando os sujeitos, 

e preenchendo as lacunas da linguagem de modo incessante, Lobo Antunes configura certa 

elipse retórica, a partir de uma proposta barroca, considerando o movimento de vaivém que 

desestabiliza a história, e cria texturas que funcionam no espaço conturbado e desequilibrado 

do romance. Como vimos, o autor apresenta em seu texto diversos focos de tensão que se 

internalizam, constituindo redes de relatos que, mesmo desencadeados, entrelaçam-se por um 

pequeno “conhecimento” ou momento que insiste em emergir em todas as pequenas 

narrativas de que é feito.  
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Esse jogo de relações imbricadas representa, de certo modo, o universo 

contemporâneo em sua constante multiplicidade de sentidos, simbolizando de maneira 

extensiva, a expressão do homem pós-moderno e a sua constante mobilidade para 

continuadamente reconfigurar o seu espaço no mundo. Vivendo hoje em um tempo de 

informações fragmentadas, de saberes inconclusivos e de criações desordenadas, os 

indivíduos das sociedades atuais necessitam moldar suas próprias conjecturas, suas estruturas 

de vida, baseadas na flexibilidade do pensamento e no convívio com as mudanças que 

interferem diretamente nas suas decisões.  
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2.3 As anamorfoses do discurso antuniano 

 

Uma parte de mim 

é só vertigem: 
outra parte, 

linguagem 

(Ferreira Gullar) 
23

 

 

 

Suspender é uma palavra polissêmica que, em quase todos os seus sentidos, pode-se 

atribuir à Literatura. Afinal, no que difere um texto jornalístico de um texto literário, se não 

for a capacidade deste último de elevar o leitor a um estado de instabilidade? Ao menos, na 

esfera do pensamento contemporâneo, o que se espera de um poema ou de um romance, é que 

este ou aquele possa nos fazer desviar dos cursos normais do sentimento, movimentar nossos 

ânimos internos para a formulação e reconstrução de ideias que circundam o que vem a ser o 

que somos e o que referencia nossas vidas. No entanto, neste texto, e em modo particular, os 

sentidos da palavra citada tomam forma numa estética cultural – o (neo)barroco. Sob esta 

perspectiva, destacamos a anamorfose como um dos efeitos de suspensão do romance, re-

significada como artifício de construção da narrativa. O olhar volta-se para uma escrita 

elaborada por estratégias discursivas representadas pelo virtuosismo, pelo descentramento da 

forma, do conteúdo, e da linguagem, aproximando a palavra do escritor a um retrato do nosso 

tempo. 

Para Calabrese (1987, p. 64), os fragmentos dão origem a anamorfoses, que são 

projeções de perspectivas motivadas por múltiplos olhares sobre um objeto, um quadro ou um 

texto, por exemplo. Em uma de suas crônicas publicadas na revista Visão, Lobo Antunes 

parece descrever este procedimento ao relacionar o segredo de escrever a um defeito no 

alinhamento dos olhos que apontam para diferentes direções:  
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O segredo de escrever é ser estrábico, ter um olho na bola e outro nos 

jogadores. Em miúdo espantava-me que os olhos dos lagartos fossem 

independentes um do outro, mas quando comecei nesta vida descobri-me 

lagarto numa pedra, à coca, muito quietinho, rodando as pupilas para sítios 

diferentes, guloso da mosca de uma frase. (ANTUNES: 2011) 

 

 Neste trecho da crônica, a “frase-mosca” corresponde ao objeto principal que move a 

sua escrita, o seu discurso, relacionando o olhar estrábico às diferentes perspectivas que o 

caminho da criação literária assume no seu fazer artístico. Do mesmo modo, identificamos 

através desta alusão metafórica, a posição “estrábica” do leitor diante das muitas 

interpretações que a leitura oferece a partir do texto do autor.  

As anamorfoses contrapondo com as figuras centralizadas, perfeitamente circulares 

que conhecemos como fundamentais para a compreensão da razão iluminista, simbolizam o 

pensar humano ocidental a partir da perda de referências e de lugares seguros erradicados pelo 

pós-modernismo. No entanto, esses elementos não só parecem traduzir a motivação do autor 

para a escrita, como também representam o próprio romance do escritor que poderíamos 

identificar como um mosaico de vidas, um entrelaçamento de histórias, vistas e construídas 

sob diferentes olhares. 

Em Maravall, encontramos a anamorfose como “[...] um procedimento de suspensão 

pelo qual se espera que o olho que contempla termine por propor o que falta e por propô-lo 

um pouco à sua maneira”. (MARAVALL, 1998, p. 343). Para ele, a anamorfose exerce uma 

ação psicológica no público que a recebe como obra de arte inacabada, sempre à espera de 

que o objeto ou a imagem, e aqui acrescento o texto, seja recomposto “pela intervenção do 

expectador” (Idem, Ibidem). No caminho da incompletude, de uma arte que estimula o 

deciframento, o romance de Lobo Antunes constitui-se como representação destes recursos 

fundamentalmente barrocos. 
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Eu hei-de amar uma pedra, parece problematizar as posições dos personagens na 

narrativa, centralizando-os e descentralizando-os ao longo do enredo. Isto porque, num 

primeiro olhar, avançaríamos a leitura com a impressão de que todo o modelo da narrativa é 

construído para pensarmos que as vozes que aparecem nos relatos do romance, intercalando-

se entre as histórias, são as protagonistas, as personagens centrais da trama. Bastaríamos 

pensar que o romance trata, substancialmente, de falas sobre um quotidiano que é “um deserto 

de desassossego dominado pela desmedida importância de todos os pormenores” (SARDUY, 

1989, p. 15) que o viver infunda.  

Mas à medida que abrimos os olhos e olhamos mais de perto para o enredo, 

percebemos que esses personagens são os sujeitos muito pacientes de uma história antiga, que 

envolve um relacionamento extraconjugal que o “senhor das damas” mantém com a “mulher 

do crochet”. Esses personagens vão construindo suas narrativas a partir de seus próprios 

pontos de vista, mas não são protagonistas do romance.  

Aqui, todo o primeiro foco de olhar que lançamos se desestabiliza. Deste cenário 

polifônico, construído como uma espécie de novelo discursivo que preenche a narrativa, 

constatamos que os encontros às escondidas do casal, âncora do romance, desnuda um 

passado de dores, de tristeza e de sentimentos determinados pela ausência de afeto, 

configurando um modelo familiar decadente, consequência de um romance vivido na 

lateralidade, que abala os valores privilegiados pelo relacionamento fraterno. As perspectivas, 

sempre conflituosas, sobre o amor problematizado da história, desenvolvem-se sob as 

experiências do vazio, da solidão, do desamor, da decepção, por meio de comportamentos que 

impulsionam os personagens à distorção de seus mundos, através da mutilação da realidade 

que, muitas vezes, remete a uma “dolorosa aprendizagem da agonia”. (SEIXO, 2002, p. 509). 

Essa história que atravessa o romance, entrecortada pelas visões particulares dos 

narradores, sobre a qual Lobo Antunes afirma ter sido verdadeira, se passa como pano de 
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fundo do enredo, emergindo e integrando-se a todas as vozes, que direta ou indiretamente, 

expõem suas reflexões a esse respeito. No entanto, poderíamos dizer que ela é o eixo de ação 

do romance, o fio que conduz as personagens, porque é a história que se sobressai em função 

de sua intensidade. Neste romance, os personagens, aparentemente centrais, padecem em 

lembranças que se tornam lugar de refúgio contra a realidade que os cerca ou um lugar onde 

podem agir, atuar, em contrapartida com a situação problemática que frequentemente degrada 

suas tentativas de relacionamento. Este jogo de perspectivas que a escrita torrencial de Lobo 

Antunes sustenta, e ao mesmo tempo, suscita em espécies de leituras frontais e laterais 

favorece a leitura de sua ficção pelo cruzamento de certas inquietações, que se manifestam 

através de imagens quase oníricas. 

Na investigação dos fenômenos que identificam os caracteres neobarrocos do romance 

Eu hei-de amar uma pedra, verificamos a partir destas observações que estamos diante de um 

exercício de virtuosismo, “que em todas as artes consiste na total fuga de uma realidade 

organizadora, para se dirigir, através de uma apertada rede de regras, para a grande 

combinação policêntrica e para o sistema das suas mutações”. (CALABRESE, 1987, p. 54). 

Segundo José Antonio Maravall, este princípio da estética neobarroca estaria próximo do 

conceito de anamorfose, uma vez que através de 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 

restabelecer-se na forma sensível de sua própria realidade, diante do olhar do 

espectador, quando este o contempla de um determinado ponto de vista. 

(MARAVALL, 1997, p. 349) 

 

Seguindo esse raciocínio, seria como se o leitor, num primeiro instante, apreendesse a 

obra em fragmentos, numa urdidura comprimida de ruínas discursivas, e esta forma 
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estilhaçada tomasse o contorno da história a partir do encadeamento dos sentidos, 

configurando a imagem daquilo que seria o enredo no seu genuíno entendimento. Esses 

“jogos de perspectiva” (Idem, ibidem), “freqüentes no Barroco” (Idem, ibidem), são atribuídos 

ao romance de Lobo Antunes como um dos primeiros efeitos das técnicas de suspensão, aqui 

tomados como “desvios ou perversões no curso normal da narração”. (SARDUY, 1989, p. 

52). 

De acordo com o historiador, eles 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. Dito de outra maneira, relacionamos o 

polimento da palavra, a articulação da linguagem, a remissão das frases e o entrelaçamento do 

discurso, desencadeado por uma enxurrada de ressonâncias ao passado, a artifícios que 

revelam a arquitetura do romance, e anunciam os efeitos neobarrocos do projeto de escrita do 

autor. 

O romancista e ensaísta Severo Sarduy percebe a “imagem da anamorfose através de 

um deslocamento do ponto de vista e da adopção de um segundo centro de perspectiva, lateral 

[..]”. (Idem, p. 53). Neste sentido, a história marginalmente contada pelo autor conduz a uma 

lateralidade, a um olhar, talvez, desfocado do excessivo emaranhado discursivo perpetuado 

pelas vozes que atravessa o enredo, para evocar, através de outro plano de visão, outra 

construção de sentido. Trata-se da “perversão da perspectiva e do seu código[...]” (BLANCO, 

2002, p. 52), através de um processo de 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: anamorfose. (Idem, p. 

65). 

Assim, compreendemos que a maior parte das vozes do romance não são 

protagonistas, mas podem ser vistas como centro de um primeiro olhar. Ao passo que, se 
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tomarmos como referência um ângulo lateral de visão, estes personagens inevitavelmente 

passam a figurar nas margens da história, isoladas na constituição de seus mundos que 

“parecem refletir-se apenas a si, degradar-se em ‘signos vazios’”. (Idem, p. 72). São como [...] 

centros inocupados, ao mesmo tempo que têm por função totalizar alternativamente a 

composição, deslocar o olhar de um termo para o outro, e contíguo, sublinham a função 

organizadora da falta no interior da cadeia significante, e a importância de uma focalização 

não marcada na rede metonímica da representação. (Idem, p. 64). 

Nota-se que essa atmosfera de anamorfoses que o romance evoca não se limita apenas 

ao enredo. Percebemos mudanças de perspectivas no próprio traçado das personagens, através 

de certa despersonalização que desencadeia associações deformadas ou revelações de outro 

modo de ver as coisas. O próprio discurso do romance realiza o anamorfismo na medida em 

que percebemos haver entrelaçamentos de pontos de vista diferentes nos relatos. Dessa 

maneira, as oscilações de imagens manifestam-se também através de alternâncias da palavra, 

tomando a dimensão do corpo do texto como uma espécie de prolongamento da suspensão, 

uma vez que se inicia o efeito sobre a história e este, como veremos, vai se estender à 

linguagem. 

A bailarina de corda, objeto que surge insistentemente na narrativa, encima de uma 

“mesa de pé-de-galo” (ANTUNES, 2007, p. 63), por vezes é representada pela “mulher do 

crochet”, retratando por meio de seu movimento espiralado, as mudanças óticas através de 

algumas projeções imagísticas. Quase sempre descrita por meio de lembranças que 

correspondem ao momento da comunhão, em que a mulher, ainda menina, aparece em um 

retrato com um vestido branco, este objeto passa a confundir-se com ela, girando e 

subvertendo as cenas em que aponta. Na primeira passagem que segue abaixo, a bailarina é 

apresentada como um artefato que compõe o cenário da fotografia, como um enfeite que se 

destaca na imagem da primeira lembrança. Em seguida, veremos que o personagem 
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ficcionaliza este elemento transformando-o na própria menina, ainda dentro de um quadro que 

retrata a infância. Finalmente no terceiro trecho, a bailarina remete a condição da amante, 

metamorfoseando-se na imagem da mulher com quem o personagem se encontra na praia, em 

Tavira, misturando as duas primeiras referências, causando um efeito progressivo de alteração 

de perspectivas. 

 

a mesa de pé-de-galo importantíssima, no exacto centro da sala, 

dava-se corda à bailarina  

(- Podia dar-se corda à bailarina sabia?)  

e ela a rodopiar empenada detendo-se no primeiro ressalto, com um 

toquezinho na base estremecia num pulo, entortava-se mais, continuava a 

girar, tinha a certeza que se a criatura carregasse na película a bailarina às 

voltas como tinha a certeza que o mecanismo, com o tempo, um engasgo 

enferrujado (Idem, ibidem) 

 

voar através de África, de Tavira, ao encontro de uma bailarina 

vestida de comunhão solene  

(- Pode dar-me corda sabia?)  

girando numa mesa de pé-de-galo com uma toalha engomada e na 

toalha malmequeres bordados, uma nódoa que encostavam à parede a 

disfarçar defeitos (Idem, p. 69, grifo nosso) 

 

enquanto a bailarina a cinco ou seis mesas da nossa no café de 

Tavira não me vendo também  

(nunca nos olhávamos na praia nem na esplanada a seguir ao jantar)  

dado que na película apenas uma cruz a tinta na barriga do oitavo 

soldado a contar da esquerda  (Idem, p. 70-71, grifo nosso)  

 

No trecho a seguir, extraído da Quinta Fotografia, a imagem projetada a partir da 

representação da bailarina culmina com a condição da mulher, quando internada em um 

sanatório em Coimbra, o que a fez se afastar por algum tempo do “homem das damas”, que 

acreditou na notícia de que ela estaria morta.  
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[...] o retrato  

(as árvores do fundo verdadeiras, não pintadas)  

com demasiada luz no canteiro onde demorava a reconhecer-me 

numa névoa parda  

- Sou eu?  

ao passo que a casca da tangerina e a garrafa de cerveja no banco 

perfeitas, decifrava-se o rótulo, a marca, se a bailarina de corda não tivesse 

falecido no sanatório em Coimbra exibia-lhe a névoa no dia em que me 

deixassem entrar, o portão aberto, o jardineiro a descer do escadote  

- Essa porta aí em cima  

senhoras de touca, velhotes que tossiam em camas muito antigas, 

essas luzes sem destino dos chalés abandonados a esperarem ignoro o quê de 

nós e de súbito, junto a uma mesa de pé-de-galo, tu de comunhão solene 

aguardando-me, esconder a aliança, esconder as minhas filhas cortando os 

lados do retrato [...] (Idem, p. 96-97, grifo nosso)  

   

Dentro da possibilidade de se dirigir a outros movimentos de interpretação para a 

narrativa, podemos dizer que a anamorfose discursiva do romance se aplica também à própria 

dissimulação da personagem, na medida em que há a alusão ao disfarce, ao entendimento de 

que “nada é o que parece”. (BLANCO, 2002, p. 129). Neste sentido, a bailarina de corda 

parece-nos representada, teatralizada, mais uma vez remetendo o leitor a uma versão 

desestabilizadora, afastada de uma imagem estável, uma vez que a sensibilidade da 

personagem está centrada num espaço muito além de um objeto que remete a infância, 

embora sua presença seja utilizada como artifício para a revelação de suas experiências no 

decorrer da trama. 

Lobo Antunes opta por realizar um trabalho de construção e re-construção de imagens, 

onde uma é diferente da outra, como num jogo discursivo que suspende o leitor a um plano de 

indecidibilidade. “Era um desafio muito grande, é como dar carne, sangue, espessura, a 

personagens que depois vou destruir dizendo isto não é verdade, existem mas de outra 

maneira”. (Idem, p. 130). As imagens são erguidas para, num instante seguinte, serem 
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desfiguradas e recompostas por fragmentos que moldam outra forma de se apreender a obra. 

Trata-se de um fazer, quase artesanal, de organização e reorganização do espaço narrativo 

para que as perspectivas possam ser formuladas e o leitor possa, virtualmente, ver deslocar 

sua leitura de um ponto a outro. 

Na linha das observações anunciadas, os relatos do personagem Pedro sobre o 

momento em que sua mãe aferia-lhe a febre com um termômetro na infância, apontam certo 

campo visual construído na narrativa a partir da representação do sonho.  

 

o silêncio da casa, a minha mãe sacudia o termómetro e eu a pensar, 

pela veemência do gesto  

- Não pode ser o termómetro é um penso rápido que se lhe colou à 

pele  

alojava-mo no sovaco, apertava-me o braço contra as costelas a 

contar quatro minutos no relógio de pulso  

- Quieto  

com a sombra das pestanas a aumentar-lhe a face, quase a prima 

divorciada graças ao abajur cor-de-rosa, sonhos confusos em que o pianista 

espanhol me arrancava acordes de tosse dos pulmões [...] (Idem, p. 119, 

grifo nosso) 

 

Da mesma maneira, ressaltando o processo de construção de imagens retorcidas que 

surgem nos sonhos, o “homem das damas” descreve, no trecho a seguir, alguns momentos que 

viveu com sua avó em um clube recreativo na infância.  

 

um cochicho tão sumido que ninguém dava fé ou se dessem 

tomariam pelas frases sem nexo que a região do cérebro, desperta nos 

sonhos inventa recombinando a memória, a gente perplexos  

(- Onde fui buscar isto?) (Idem, p.139-140. grifo nosso) 

 

Nesta passagem, mais do que anunciar a irrelevância do cochicho pronunciado pelas 

pessoas que ignoravam a sua avó, o personagem destaca o fazer narrativo do romance, na 



100 

 

medida em que encontramos em grande parte do texto, histórias criadas pelo exercício 

contínuo de lembranças. Aqui, mais uma vez estamos diante de um processo que remete a 

anamorfose, de uma projeção que aponta outros contornos através de uma espécie de 

decodificação de signos, de uma leitura de pormenores, que desmistifica qualquer sentido 

totalizante. Trata-se de um modo de narrar a história a partir de partes desconexas, chamando 

a atenção do leitor para uma dupla focalização que evidencia a ideia de que não há apenas um 

modo de se contar a história. 

Desse modo, percebemos que esse processo de desconstrução de perspectivas também 

se dá por meio da subjetividade do personagem, por meio de imagens desfocadas, que o 

“inquietam” (Idem, p. 159), pelas quais apreendemos que o enredo, quase sempre, encontra-se 

pautado em uma escrita que remete ao sonho, ou a certo espaço onírico, quebrando, desta 

maneira, certos paradigmas e convenções narrativas a partir de um jogo de instabilidade. 

 

a família de súbito importante, a letra do carro, a vidinha, se fosse 

capaz de ter pena teria pena dele mas com aquilo que os anos me foram 

dando ressequi-me por dentro, areia, pedras, cacos de emoções, nada inteiro 

a mexer, nem uma folha viva para amostra e as pessoas não reparam, não 

sonho ou sonho restos de sonhos, fragmentos que me inquietam, alguém que 

não distingo (Idem, ibidem) 

 

A transitoriedade das imagens e dos pensamentos que se formulam durante a 

construção dos relatos nos dá a ver as marcas que delineiam o projeto de escrita do autor, que 

parece - de modo cada vez mais fulcral - renunciar a qualquer tipo de ordem absoluta ou de 

espaços totalizantes. De forma paradoxal, Lobo Antunes parece esforçar-se continuadamente 

a nos apresentar uma escrita descontínua, cujo ambiente narrativo remete a uma leitura 

desprovida de certezas. Lobo Antunes constrói, fundamentalmente, uma narrativa de centros 

cegos que desestrutura qualquer pensamento sobre a existência de lugares precisos, uma vez 
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que percebemos ser a perturbação o elemento impulsionador da construção do seu romance, e 

principalmente, da sua escrita.  

Este policentrismo - movimento este que aqui parece circunscrever centros em centros 

- é tomado, às vezes, por zoons que em detalhes revelam os pormenores da dinâmica narrativa 

do autor. Como já dissemos anteriormente, a esposa, as filhas, o genro, o primo Casimiro e os 

outros personagens que se apresentam na narrativa não são centrais na ação do romance, mas 

são principais nas suas memórias, nas suas imaginações. As memórias, em grande parte, não 

exibem claridades, mas um lado obscuro, o lado do reprimido que revela os acontecimentos 

elididos de suas vidas que as lembranças insistem em ressoar.  

Poderíamos dizer que, quase inteiramente, a narrativa nos aponta evidências de que a 

sua estrutura se articula aos traços neobarrocos que neste texto destacamos. Em grande parte 

do romance, as demonstrações de anamorfoses são representadas como formas principais de 

construção do enredo. A escrita integra esses efeitos a uma finalidade, ou melhor, a um modo 

de sustentar o leitor com o vigor de sua própria capacidade de criação. A leitura de Eu hei-de 

amar uma pedra o incomoda, na medida em que o retira de uma posição solidificada para 

levá-lo à reflexão. Dessa maneira, o caráter, por vezes, enigmático da trama entra em conflito 

com uma suposta associação prévia e, decididamente, o leitor é invocado a perceber outras 

imagens. 

Embora o procedimento da anamorfose barroca esteja – quase sempre - calcado na 

revelação de rostos humanos, essa releitura dos seus efeitos neste romance de António Lobo 

Antunes nos leva à reflexão de que a narrativa antuniana vai do estilhaço ao vazio da 

incerteza. As imagens criadas pelo autor não constituem rostos em segundo plano, mas as 

ruínas dos fragmentos do que somos, enquanto homens fragilizados pela desmesurada 

instabilidade que nos cerca. Lobo Antunes nos faz encaixar peças, unir pedaços, juntar 

palavras, para que possamos (quem sabe?) reconstituir a nós mesmos. 
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3. A ESTRUTURA MUSICAL BARROCA DO ROMANCE 

 

Uma das principais tarefas da arte sempre foi criar 

um interesse que ainda não conseguiu satisfazer 

totalmente. 

(Walter Benjamin)
 24

 

 
 

 

 Ampliando a nossa visão sobre a estrutura do romance Eu hei-de amar uma pedra, 

trabalharemos, neste capítulo, com a possibilidade de aproximá-la a uma composição musical. 

Para tanto, iniciaremos nossa análise pela identificação de um processo de construção que 

dimamiza a narrativa e a música, tornando-se um ponto elementar na investigação de ambas 

as artes: a repetição. Valorizada como recurso que assinala a estética contemporânea, este 

artifício evoca a variabilidade, o ritmo e a complexidade das produções artísticas, 

enriquecendo a temática, a partir do excesso e da saturação que decisivamente marca o 

romance de António Lobo Antunes. 

 Em seguida, passaremos a abordar o motivo e o contraponto na música como 

elementos que podem manifestar certa similaridade com as estratégias narrativas do escritor, 

na medida em que somos levados a reconhecer que todo o texto do autor é composto por 

pequenas histórias que se manifestam independentes no enredo. Embora seja observado certo 

eixo temático principal, estes tantos relatos aparecem na narrativa a partir de diferentes pontos 

de vista, reelaborando o pilar do enredo de variadas maneiras. Deste modo, marcaremos 

através de um recurso gráfico a intensidade com que o tema principal ou o motivo se 

apresentará no romance, nos espaços que delimitam as diversas perspectivas do texto. A 

polifonia, que constitui uma das marcas mais veementes na escrita do autor, será exposta 
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através da aproximação com o contraponto, recurso estilístico das produções musicais 

barrocas, associado, também, à intensidade do surgimento das vozes na narrativa. 

 Para embasar estas observações, utilizamos as fugas, destacando de maneira especial, 

aquelas compostas por Johann Sebastian Bach, uma vez que suas estruturas podem se 

assemelhar ao projeto de construção do romance. Na sequência destas observações, 

procuramos refletir sobre as posições de sujeito e contrassujeito na música, explorando certas 

passagens do texto que proporcionam certo diálogo com estes conceitos, a partir de um 

desconcerto de vozes que revelam a inquietude do texto. As mudanças de fala nos relatos 

serão marcadas como projeções quase simultâneas, tornando o labirinto do romance cada vez 

mais complexo. A motivação para a concepção deste trabalho se estabelece na percepção, 

cada vez mais apurada, de que o enredo apresenta a figuração de uma composição musical 

pela elaboração cuidada de recursos e estratégias textuais que tornam válida a sua 

musicalidade. 
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3.1 Uma narrativa em compasso de repetição 

 

sou um verbo de encher  
[...]  

e a prova que sou um verbo de encher consiste em 

que se iniciasse uma frase e a enxotasse com o 
desdém de um suspiro  

[...]  
a coitada da frase a amarrotar-se para aí, logo 

gasta, amarela, uma cinza de ideia 

(António Lobo Antunes)
 25

 

 

Estendendo a análise dos recursos barrocos já mencionados anteriormente, trataremos 

neste capítulo de investigar a repetição como prática discursiva do romance Eu hei-de amar 

uma pedra, de António Lobo Antunes. Dentre as várias possibilidades de leitura da repetição, 

optamos por relacionar o estudo deste fenômeno estrutural à manifestação da estética 

contemporânea. Veremos então, que o que chamamos repetição, pode ainda nos levar a outros 

conceitos, como o de “retomada”, segundo o professor Omar Calabrese. A repetição também 

pode ser vista como um artifício da memória através da psicanálise freudiana, ou ainda, como 

exercício de transgressão pelos estudos de Gilles Deleuze. Na música, a repetição marca o 

compasso da melodia, emprega ritmo à canção, torna-se a representação da redundância dos 

afetos humanos. O homem repete sentimentos, lembranças, sonhos, porque vive num mundo 

repetitivo, de ciclos, cuja natureza também se manifesta através da repetição. 

Entre as muitas características que moldam a escrita de António Lobo Antunes, 

notamos que, de forma recorrente, trechos dos relatos de seus personagens aparecem 

reescritos de forma a ganhar um novo sentido no texto, ou mesmo sem modificações, 

configurando uma espécie de refrão, na medida em que certas frases surgem 

intermitentemente.  Essa marca, que visivelmente se destaca ao longo de sua obra, de maneira 

constante está associada às remissões do passado e à representação de certo acervo de 
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memórias que emergem a qualquer tempo nas páginas de seus livros, trazendo a recordação 

como inferência necessária à existência da voz que fala. 

É certo que alguma contribuição para esse recurso estilístico que atravessa seus 

romances advém da experiência pessoal do escritor, através do exercício da profissão de 

médico psiquiatra no Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, onde trabalhou durante algum 

tempo. Vejamos o que diz o autor sobre a sua condição acadêmica: 

 

Tive uma formação freudiana. [...] Freud dizia que a nossa vida é um 

combate contra a depressão. E eu creio que isso é verdade. Tenta-se atenuar 

a depressão com o trabalho, com o amor, com os amigos... Cada um procura 

os seus antídotos. Para Freud, o objetivo da psicanálise é tentar cooperar 

com a depressão, transformá-la em algo criativo. (BLANCO, 2002, p. 235). 

 

Por essas palavras, nos certificamos de que a psicanálise trouxe considerações 

importantes à escrita de Lobo Antunes, e por causa disso, não há como anular a vivência de 

entrega à análise da memória em suas narrativas, uma vez que, frequentemente, são suas as 

lembranças que compõem a escrita através da apresentação de relatos que revelam o “cheiro 

de África” (ANTUNES, 2007, p. 57), e narram os dias de guerra enfrentados por ele em 

Angola. Como traumas, ou lembranças marcadas pelo sofrimento, o autor ficcionaliza o que 

viu e o que viveu repetidamente em seus textos. 

Nos primeiros anos do século XX, Sigmund Freud (1856-1939) marcou os estudos da 

psicanálise ao encontrar na repetição a origem das compulsões humanas. Em seus estudos, o 

médico austríaco deixou claro que o aparelho psíquico, ao desenvolver memórias afetivas ou 

suficientemente carregadas de emoção, reproduzia comportamentos que de alguma forma 

refletiam estes acontecimentos. Desta maneira, sentimentos reprimidos, chamados 

“recalcados”, eram expostos através da transferência; ou seja, eram vivenciados em outro 

momento, impulsionados pelo desejo de repetição. Sendo assim, para ele, recordar não era 
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necessariamente repetir, uma vez que a repetição estava associada a atos posteriores que se 

assemelhavam a lembranças guardadas na memória. Dito de outro modo, recordar era 

visualizar e verbalizar certas vivências, enquanto repetir era fazê-las atuar em dados 

momentos da vida. 

Para além dessas descobertas que abriram as portas do conhecimento do homem sobre 

si mesmo, a presença da repetição fez-se notar também no campo social se consideramos que 

a Revolução Industrial tornou-se o ponto referencial para a mudança dos costumes, do 

comportamento, e consequentemente, da vida humana ocidental. Afetados pelo surgimento 

das máquinas a vapor, dos produtos industrializados e da criação da mão-de-obra assalariada, 

os indivíduos que viveram entre os séculos XVIII e XIX passaram a transferir para o seu 

quotidiano a ideologia da individualização e da repetitividade. De acordo com Calabrese, “a 

estandardização das mercadorias é sempre acompanhada pela estandardização das 

mercadorias intelectuais” (CALABRESE, 1987, p. 43), desta maneira, voltar-se para o seu 

interior seria uma resposta, como percebemos no século seguinte, para a vida seriada que se 

instituiu com as grandes transformações econômicas. 

A “estética da repetição” (Idem, p. 41), como nomeia o semiólogo italiano, torna-se o 

efeito direto dos fenômenos de produção em massa, atravessando a arte e seus objetos 

culturais, o que se reflete nos meios de comunicação como o rádio, a televisão, a música; e 

também nos textos e nas narrativas. Sob este ponto de vista, Calabrese enumera alguns tipos 

de repetição que desencadeiam as classes de identificação que vemos a seguir: “[...] o 

decalque, quando vemos repetição total, ou a reprodução, quando, ao contrário, algum modo 

foi omitido”. (Idem, p. 46). A partir desta observação, o professor articula seus argumentos 

aos exemplos dados por alguns filmes e seriados de tevê da década de 80 até chegar ao geral 

princípio da estética neobarroca que é o virtuosismo. Para ele, este princípio - em todas as 

artes - se baseia “na total fuga de uma realidade organizadora, para se dirigir, através de uma 
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apertada rede de regras, para a grande combinação policêntrica e para o sistema das suas 

mutações”. (Idem, p. 54). 

Sendo assim, o conceito de repetitividade resulta num processo estilístico que vai 

muito além da reprodução e do decalque por ele assinalados, configurando um modo 

neobarroco de construir a narrativa ao aceitar as variáveis como elementos que desestabilizam 

o complexo sistema de relações de um texto. O autor define então, conclusivamente, que a 

estética da repetição, “por sua vez parte da estética neobarroca”, (Idem, p. 57) marcada pelas 

variações, pelas irregularidades, pelo policentrismo, e pelo ritmo, elementos estes que  

 

[...] do ponto de vista histórico, são as consequências naturais da acumulação 

do parque dos objectos culturais; do ponto de vista filosófico, são o ponto de 

chegada de algumas necessidades ideológicas; do ponto de vista formal, são 

componentes de um “universal” barroco. (Idem, ibidem) 

 

Nos anos seiscentistas, as fugas barrocas de Bach apresentavam a repetição como 

elemento configurador de uma nova proposta de arte. Aqui a ideia de fuga entrelaça-se ao 

virtuosismo de Calabrese pelo fio mestre direcionado ao ato de fugir, ou afastar-se dos 

sistemas fechados que, no âmbito artítstico do século XVII, correspondiam às formas 

musicais renascentistas, sem variações de ritmo, sem alterações de timbre, monofônicas e, 

portanto, estáveis. O recurso, primariamente aceito como simples “cópia”, e por isso, 

desprivilegiado de valor estético, dá lugar a um sistema complexo de forças múltiplas 

submetidas a um potencial narrativo rico de histórias possíveis.  

Eu hei de amar uma pedra é um romance composto de histórias que “[...] se repetem 

ciclicamente, e as personagens parecem não colher do passado qualquer nova sabedoria: 

repetem os mesmos erros, caem nas mesmas armadilhas, aplicam as mesmas estratégias” 

(CALABRESE, 1987, p. 55), como observa o semiólogo italiano a respeito da série de TV 

norte-americana Dallas, produzida entre 1978 a 1991. Embora o tema principal do livro seja 
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uma determinada história de amor - que dura como uma pedra; ou que resiste, também, como 

este ser inanimado há tanto tempo -, a narrativa é configurada por outros pequenos enredos 

que são repetitivos, pelos atos dos personagens que se repetem, girando em torno das traições, 

do abandono, da incomunicabilidade, do divórcio, dos novos amores, insistindo, 

continuadamente, em explorar o fracasso do sistema familiar e das relações humanas. 

Desse modo, o recurso da repetição algumas vezes aparece nas páginas do romance 

marcando cada narrativa individualmente, como modo de identificação do personagem por 

meio da revelação de determinada cena de sua vida, gravada e insistentemente recuperada 

pela memória; ou em outros momentos da narrativa, a repetição toma o sentido da 

“transgressão” (DELEUZE, 1988, p. 12), e o que encontramos em seu texto é o deslocamento 

de trechos do discurso revestidos por outro significado, fragmentados de sua ideia original, 

como numa espécie de violação de identidade, transformada pelo contexto em que se insere, e 

pelas outras associações que o escritor português vai compondo, ao reordenar os elementos, as 

pessoas, os animais, os objetos, a fim de desenvolver outros efeitos e outras imagens. 

O filósofo francês Gilles Deleuze (1925-1995), pesquisador vinculado aos 

movimentos pós-estruturalistas que instauraram uma teoria da desconstrução na análise 

literária do século XX, consolida em uma de suas produções científicas - resultado de sua tese 

de doutorado defendida em 1968 na Universidade de Lyon, na França, onde também foi 

professor - um estudo aprofundado sobre os conceitos de “diferença” e “repetição”, 

abordando de forma efetiva, as leis que regem a subjetividade coletiva em contrapartida com 

as criações baseadas em certa liberdade através de um processo dinâmico de construção de 

conceitos.  

Neste trabalho, que conhecemos a partir da publicação do livro Diferença e Repetição, 

em 1988, o autor destaca que a repetição em seu estudo é o contrário daquilo que 

ordinariamente entendemos por “repetição”, e daquilo que se compreende por “repetição” sob 
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a concepção da generalização e da generalidade, que consiste em reunir coisas supostamente 

semelhantes sob um mesmo conceito ou casos supostamente semelhantes sob uma mesma 

“lei”. Para Deleuze, a repetição não está ligada à reprodução do mesmo e do semelhante, mas 

à produção da singularidade e do diferente. O efeito negativo, de cópia, que marca de modo 

geral a compreensão deste procedimento, adquire um sentido positivo que aponta a repetição 

como técnica, como recurso estilístico que movimenta a potência da linguagem a um nível 

artístico elevado. Para ele, alguns escritores como Péguy
26

 e Roussel
27

, por exemplo, 

“substituem a repetição por defeito, a repetição por insuficiência do conceito nominal ou da 

representação verbal, por uma repetição positiva, uma repetição por excesso de uma Ideia 

linguística e estilística” (Idem, p. 39).  

Assim sendo, a repetição como “motor” da diferença, sustenta a base de algumas 

considerações que encontram aqui caminhos aproximados, a partir da análise dos percursos 

pontuados em Eu hei-de amar uma pedra, na medida em que observamos no romance do 

escritor português, a repetição como prática literária “que comporta deslocamentos, 

precipitações, reduções, variantes, diferenças que são capazes, em última análise, de nos levar 

muito longe do ponto de partida” (Idem, p. 43), misturando os elementos repetidos de maneira 

a conduzirem a criação de outras repetições, num movimento espiralado formado pelo 

exercício de elaboração da linguagem, e pela condição que marca substancialmente a sua 

escrita. Neste sentido, Gilles Deleuze mostra que “a repetição não se contenta em multiplicar 
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os exemplares sob o mesmo conceito; ela coloca o conceito fora de si e faz com que ele exista 

em outros exemplares, hic et nunc. Ela fragmenta a própria identidade”. (Idem, p. 258). 

 Como exemplo destes argumentos, encontramos, no primeiro capítulo do romance 

estudado, dez fotografias expostas como temas secundários ao tema principal desta parte 

inicial do livro, que recebe o título de As fotografias. No espaço dedicado à Primeira 

Fotografia, uma imagem é descrita repetidas vezes dentro de variados contextos, o que nos 

remete a pensar este efeito estilístico “em diferentes níveis ou graus”. (Idem, p. 272). A foto, 

tirada aos dois anos de idade, é descrita pelo personagem acompanhada das memórias da 

infância, que o fazem lembrar e apresentar a parte do bairro em que morava: o Beato, em 

Lisboa. O que ocupa as páginas deste relato são a companhia da mãe e as características do 

estúdio fotográfico, nomeado Photo Royal Lda, com sua vitrine que exibia fotos de noivas e 

de bebês em almofadas, provavelmente, como manifestação do trabalho realizado.  

A exposição das noivas e dos bebês correspondia a um acervo fotográfico, numa 

espécie de cenário proposto como propaganda para fins comerciais. O que nos interessa 

perceber é que a partir desta descrição, o “senhor das damas” enfatiza, de modo mais ou 

menos distorcido, esta imagem alternando os elementos dessa cena e recolocando-os em outro 

painel narrativo, de maneira que as noivas fossem representadas pelas gaivotas; e os bebês, 

pelos seus filhotes, relacionando o alvoroço das aves e de seu bando, em “lamentos que 

procuravam navios e encontravam gasóleo” (ANTUNES, 2007, p. 12), ao que parecia ser um 

hábito cotidiano daqueles animais no bairro onde morava. Veremos nesta passagem como o 

personagem apresenta o gesto das gaivotas (noivas) ao alimentarem seus filhotes (bebês): 

“[...] os bebés de nariz para cima e as noivas a enfiarem-lhes pedaços de peixe na goela, 

sacudidas, grasnando, iam e vinham à tarde sobre os telhados arrastando grinaldas, florinhas 

brancas, véus [...] (Idem, p. 12). 
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Nota-se que em outra passagem, esta mesma imagem surge atribuída aos passageiros 

de um hidroavião, relativamente desprovida do seu sentido original: “[...] topavam-se os 

passageiros nos vidros de goela aberta e nariz para cima se calhar a agitarem-se por comida 

também [...]” (Idem, p. 13). Em outro momento, mais desgastado, o trecho se repete: “e não 

pertenço aqui a solução é [...] alimentar os bebés nus, de garganta para cima, que nascem de 

ovos de tule” (Idem, p. 16). E mais uma vez: “você desejosa de uma razão [...] não existia 

sequer, nunca existiu pois não mãe, oferecia-lhe pacotes de broas, ovos de chocolate sem 

bebés de goela aberta trepidando de fome a romperem a casca [...]” (Idem, p. 23). 

Ao relacionarmos esta imagem ao contexto desta primeira parte do capítulo, 

percebemos que sua repetição intensifica a temática da infância e sedimenta, através da sua 

reelaboração metafórica, ou da sua releitura, uma espécie de “marcha” na narrativa. O espaço, 

que marca os sentimentos pueris deste personagem no passado, fica evidente quando ele inicia 

a descrição da fotografia revelando o vínculo afetivo que o une à sua mãe, através da 

expressão do colo como um lugar seguro para sua imaginação, alimentada pelo “telão do 

fundo” (Idem, p. 11) que mudava a todo instante, a fim de configurar um cenário adequado 

para a realização da foto: “(uma cena de circo, uma praça de toiros, uma floresta com jibóias e 

zebras não mencionando as camisolas sem pessoa dos gorilas penduradas nos cabides das 

árvores por um único braço)” (Idem, ibidem). Observamos que essa “marcha”, que marca a 

primeira fotografia, vai se “perdendo” ao longo do texto e aparece um pouco modificada no 

seu sentido em outras partes do romance, surgindo com menos intensidade em outros 

momentos, numa espécie de recorte da memória que se desfaz ao longo dos anos, ou de uma 

lente que torna desfocada as cenas de sua vida, associando os quadros das lembranças a pouca 

durabilidade das imagens consumidas pelo tempo. 

Na parte dedicada à Terceira Fotografia, “feita durante a guerra em Bissau” (Idem, p. 

51), novamente a passagem aparece, como vemos a seguir: “se eu pudesse levantar o nariz 
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como os bebés da montra e grasnar [...]” (Idem, p. 53). “[...] as senhoras idosas escutarão o 

seu terço e os bebés de nariz no ar a trepidarem de fome [...]” (Idem, p. 58). A fotografia 

descrita neste texto remete à África e, a temática que a identifica, corresponde às lembranças 

da guerra narradas pelo personagem enquanto soldado “diante do muro do quartel” (Idem, p. 

51).  Percebemos, a partir destes fragmentos, que embora a narrativa esteja voltada para expor 

outra passagem de sua vida, e o texto se vincule a outro(s) episódio(s) de sua memória, a 

representação das gaivotas e dos bebês aparece como retomada da fotografia anterior, 

entrelaçada ao contexto desta, configurando, de fato, um novo efeito de sentido.  Desta 

maneira, como nestes exemplos, outras passagens do texto irão se repetir ao longo do 

romance enfocando a ideia de que este recurso destaca-se como elemento singular na escrita 

de Lobo Antunes porque, assim como afirma Deleuze, dentro de uma visão estética 

contemporânea, 

 

talvez o mais elevado objeto da arte seja fazer com que atuem 

simultaneamente todas estas repetições, com sua diferença de natureza e de 

ritmo, seu deslocamento e seu disfarce respectivos, sua divergência e seu 

descentramento, encaixá-las umas nas outras e de uma à outra, envolve-las 

em ilusões cujo efeito varia em cada caso. (DELEUZE, 1988, p. 278) 

 

Recortar todas as repetições e identificar todas as suas variações, tornaria a leitura 

exaustiva, descompassada do espaço e do tempo desta Tese. O que é importante neste 

processo é sublinhar a repetitividade como procedimento que une a obra do autor às criações 

neobarrocas, e revelar que a sua escrita traz, através deste recurso estilístico, a representação 

da condição contemporânea, uma vez que “quanto mais nossa vida cotidiana aparece 

estandardizada, estereotipada, submetida a uma reprodução acelerada de objetos de consumo, 

mais deve a arte ligar-se a ela [..]” (Idem, ibidem). Veremos que esta questão será retomada 

mais adiante, no último item deste capítulo dedicado a investigar A polifonia ou o labirinto de 
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vozes entre fugas e narrativas, por meio da identificação deste artifício na composição de uma 

fuga, assinalando, desta maneira, a interseção entre a música e a literatura, o barroco e a pós-

modernidade, posicionando a linguagem da narrativa de Eu de amar uma pedra em um nível 

particular de criação.  
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3.2 O motivo e o contraponto na música e no romance 

 

[...] estamos todos nós 

Cheios de vozes 
Que o mais das vezes 

Mal cabem em nossa voz [...] 

(Ferreira Gullar)
28

 

 

        

Nesta segunda parte deste terceiro capítulo nos propomos a traçar um diálogo entre a 

literatura e a música, reconhecendo as afinidades e as tensões vinculadas a ambas as artes. A 

palavra e o som, como produtos destes veículos artísticos, configuram espaços de realização 

que os aproximam, se consideramos suas estruturas de composição e suas técnicas de 

construção de efeitos que evocam o sentimentalismo e suspendem o temperamento humano. 

O professor Ernesto von Rückert, em seu artigo “Música e Literatura”
 29

, ao abordar algumas 

reflexões sobre a evolução histórica da relação entre estas práticas, estabelece certa 

similaridade entre o texto musical e o texto literário a partir da própria estrutura da mente 

humana.  

A razão dessa afinidade, talvez, esteja na própria estrutura da mente 

humana, que, uma vez adquirida a linguagem, elabora o pensamento em 

termos do discurso, isto é, da articulação das palavras em frases, para a 

condução do raciocínio. A música, por sua expressão na dimensão temporal, 

de modo diferente das artes plásticas, é criada mentalmente numa sucessão 

de sons que, muito apropriadamente, denomina-se “fraseado musical”. É 

como se cada ideia melódica possuísse uma estrutura sintática com sujeito, 

predicado, complementos e adjuntos. Ao compor, o músico elabora um 

“texto musical”, em que expressa sua ideias em blocos sucessivos, do 

mesmo modo que na redação do texto literário. Assim, a obra como um todo, 

há que ter uma introdução, uma exposição de ideias, um desenvolvimento 

dos temas, com retornos e avanços e, finalmente, uma conclusão [...] 

(RÜCKERT: 1997).  
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Sob outro ponto de vista, analisando os contrastes existentes entre estas artes, em 

Música e Literatura (2002), Solange Ribeiro de Oliveira, ao resumir algumas ponderações 

centrais dos estudos de Jean-Louis Cupers
30

, observa o caráter concreto e o abstrato, 

relacionado à linguagem e ao som, como traços que se conflitam, e ao mesmo tempo, 

estabelecem movimentos cambiantes na tentativa de “transcender seu elemento natural” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 38). Em linhas gerais, para ela estes dois modos de representação 

artística rompem com sua própria natureza, em busca de sentidos que possam fundir-se 

retratando as inquietações de nossos dias, em resposta às incertezas contemporâneas.  

 

A literatura, partindo do concreto, do elemento representacional, 

aventura-se ocasionalmente a abandoná-lo, buscando atingir a apresentação, 

a relativa pureza da abstração. Daí resulta a tensão interna das duas artes: 

ambas buscam transcender seu elemento natural. O literário, inicialmente 

representativo, aponta na direção do representativo. A música programática 

se vê narrativa lá onde a literatura descarta o relato, a literatura se quer 

repetitiva lá onde a música renuncia à repetição. Contrastes e afinidades 

permitem, assim, que a música se possa esclarecer pelo estudo de sua 

linguagem, a literatura, pelo da música e por meio dela. (Idem, p. 38). 

 

Partindo deste panorama, de afinidades e de contrastes, encontramos a possibilidade 

de aproximarmos a forma e a temática do romance a uma estrutura musical barroca, 

considerando alguns recursos de composição, dos quais destacamos o motivo e contraponto. 

Na obra de Lobo Antunes, esses recursos surgem de forma recorrente, e é inegável a presença 

do ritmo nas páginas de seus romances. Percebemos, por meio da análise destes pontos de 

referência que o autor escreve de maneira a ressaltar altos e baixos tons na sua narrativa, 

promovendo interrupções, retomando frases ou parágrafos de forma a nos transmitir a ideia de 

                                                 
30

 Cf. CUPERS, Jean-Louis. Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique. Aspects méthodologiques 

de l’approche musico-littéraire. Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1988, p. 52-55. 
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movimento. Por vezes, esse ritmo é alcançado através dos variados pontos de vista 

constituídos pelas diversas vozes que narram a(s) história(s). 

Assim como a maior parte de sua produção ficcional, o romance Eu hei-de amar uma 

pedra (2004) apresenta-se marcadamente por uma rede complexa de vozes entrecruzadas que 

direcionam discursos ou relatos, pequenas histórias dependentes da memória, do tempo 

passado, a um jogo onde o espaço do romance é explorado de forma demasiada. O autor 

constrói narrativas que se entrelaçam através de falas contínuas que não se calam, e que, ao 

mesmo tempo, fazem do silêncio das lembranças um instrumento de criação. Ao 

considerarmos que “esse silêncio é um momento da linguagem; calar-se não é ficar mudo, é 

recusar-se a falar - logo, ainda é falar” (SARTRE, 2006, p. 22); aceitamos que seu enredo se 

estabelece a partir, também, daquilo que é indizível, rompendo, desta maneira, os limites do 

livro, enquanto objeto, físico, porque impulsiona a leitura para além do texto. 

Em Lobo Antunes, o “brio do texto” ou o ponto “onde precisamente ele excede a 

procura, ultrapassa a tagarelice e através do qual tenta transbordar”, (BARTHES, 1988, p. 24) 

vem acompanhado de componentes que reforçam a caminhada a diversos sentidos possíveis, 

na medida em que seu enredo espelha o indivíduo contemporâneo ao rejeitar a inteireza, a 

completude, o fechado, o acabado. Se, em Barthes, o texto torna-se prazeroso a partir da 

densidade e da capacidade de mover ou co-mover o leitor, nas linhas do escritor português, 

essa atribuição está vinculada, também, a um maneira de escrever criadora de uma estrutura 

provocativa, que optamos como possibilidade de leitura, a sua aproximação com uma 

composição musical. 

A música, como sabemos, é um dos veículos de fruição mais aceitáveis do mundo. 

Talvez por já estar presente na natureza sob variadas formas, como o canto dos pássaros, o 

uivo do vento, o som da chuva, o barulho das ondas no mar. Nota-se que quase sempre 

estamos diante de algum elemento musical que se encontra incorporado ao ambiente em que 
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vivemos, porque os sons são anteriores às palavras. Partindo desta ideia, começamos a 

entender a justaposição destes componentes como um artifício do escritor em atribuir certa 

musicalidade a seus textos. Comparar os romances de Lobo Antunes à poesia, constitui uma 

das formas de investigação que oferecem afinidades com o espaço musical, dado o 

predomínio rítmico que os poemas naturalmente trazem; no entanto, aproximar a estrutura de 

sua obra a uma composição musical impõe o estudo de elementos que constroem um cenário 

veementemente concentrado de arranjos, dissonâncias, e outras atribuições que consolidam a 

música e o romance como obra de arte.  

A fim de alcançar um espaço maior do que as palavras podem dizer, reunindo silêncio 

e som, a narrativa do autor desobedece ao conceito da tessitura que assinala aquilo que é 

textual para corresponder a outra vertente, aberta, que correlaciona a conjuntura do texto aos 

acordes da virtuosidade e das modulações musicais. Diante de uma sociedade cujos valores 

são cada vez mais ilimitados e as possibilidades cada vez mais ampliadas em movimentos 

expansivos, encontramos nessas obras a manifestação dos fragmentos da nossa mentalidade 

correlacionada à abundância de informações e de circunstâncias múltiplas em que vivemos. 

Quando analisamos as repartições do romance ou da composição, estamos adaptando para a 

vida moderna o que os autores parecem mesmo sugerir. Bach, muito a frente de seu tempo, e 

Lobo Antunes, mergulhado profundamente na cultura mundial. Ambos utilizam o exercício 

barroco das palavras e dos sons para representar as crises sociais, humanas e culturais que 

envolvem a nossa sociedade, onde os discursos parecem corresponder a certa polifonia. Há 

muito mais vozes nas sociedades contemporâneas, falas que antes eram cerceadas pelo 

silêncio imposto pela ditadura, como no contexto português, e que hoje aparecem como 

perspectivas que tornam mais elaborada a linguagem e, por conseguinte, o espaço narrativo.  

Identificamos que a música barroca manifesta-se sob o mesmo impulso representativo, 

modulada pelo surgimento de ramificações nas formas temáticas e nas tonalidades 
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estruturadas pela mistura de instrumentos, tanto sonoros quanto vocais. “Os anos 

compreendidos entre 1600 e 1750, durante os quais se colonizaram as Américas” (GROUT; 

PALISCA, 1994, p. 309), foram selados pelo contexto de “governos absolutos” (Idem, 

ibidem), cujo ideal renascentista coordenava o enredo da vida através da harmonia 

desencadeada pela homofonia. A música barroca contribuiu para deslocar o olhar para um 

novo mundo de sonoridades que retratavam o esgarçamento da sociedade hegemônica 

europeia. O surgimento de grupos sociais dinamizados pela perda das forças da corte, aliados 

a expressivas formas de pintura que passaram a representar o estranho, o grotesco e o obscuro 

como faces do homem daquele tempo, colaboraram para que houvesse uma nova avaliação 

dos costumes, das estruturas sociais e políticas, da arte e da própria vida. Em consequência 

disto, o sentido da música, em sua particularidade barroca, passou a valorizar os intervalos e a 

expansão de recursos que resultavam em efeitos mais expressivos, em contrapartida às 

consonâncias perfeitas aceitáveis na época do Renascimento. Por esta razão, 

 

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 atividades 

criadoras do homem, 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. (Idem, p. 308). 

 

Partindo da afirmação de que no período barroco “as dissonâncias podiam ser mais 

livremente utilizadas para adequar a música à expressão dos sentimentos do texto” (Idem, p. 

311), o contraponto aparece dinamizado por diferentes linhas melódicas que simultaneamente 

encontram-se numa base que subordina esta sucessão de acordes. Interpretamos estas linhas 

melódicas como vozes, que se encaixam na ideia do romance de Lobo Antunes. Em Eu hei-de 

amar uma pedra (2004), temos as falas do homem, e de sua esposa, juntamente com os 
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relatos da “mulher do crochet” como personagens mais centrais da trama. Há também as 

vozes da filha mais velha do casal; de seu marido; de sua irmã mais nova, Raquel; e de 

Casimiro – primo e amante da mãe do “senhor das damas”, lembrado nas recordações de sua 

infância, e um dos poucos personagens nomeados no texto. Aparecem também as vozes da 

dona da pensão em Tavira, onde o casal protagonista da história se encontrava; e do médico 

psiquiatra, que atendia a “mulher do crochet” em consultas psiquiátricas depois da morte de 

seu amante.  

A base a que estão subordinados estes discursos polifônicos encontra-se representada 

pelo motivo que associamos ao tema norteador do romance: o amor, mesmo infeliz, 

conturbado, como já nos referimos antes. Concebido como “o mais curto elemento ou ideia 

principal que caracteriza o tema de uma obra musical, intervindo, mais ou menos modificado 

em todo o seu desenvolvimento” (BORBA; GRAÇA, 1963, p. 264), o motivo foi a grande 

estratégia utilizada pelos compositores barrocos para estabelecer suas criações. “Na qualidade 

de unidade do tipo figurativa - comparando-o à literatura - e podendo inscrevê-lo na 

configuração discursiva, o motivo musical é representado, parafraseando Roland Barthes, 

como o melhor espaço possível para a observância do sentido”.
31

 

No romance de Lobo Antunes, este sentido é ressaltado e caracterizado como cardeal a 

partir da observação de que a maioria daquelas personagens anteriormente citadas, de algum 

modo, refere-se a ele, de forma mais ou menos direta, remetendo a ideia de que este 

sentimento é conhecido por todos os que não o vivenciam efetivamente. O enredo gira em 

torno do enlace duradouro que atravessa a juventude e se estende à velhice do casal 

fundamental da história. É esse amor, proibido, arraigado pelo viés da traição conjugal, que 

moldura as vidas dessas personagens, desviadas no tempo pela construção de vidas paralelas. 

                                                 
31

 Cf. D´ÁVILA, Nícia Ribas. Comunicação verbal e não-verbal: o motivo na semiótica tensiva de J.-C. Coquet. 

In: "Comunicação:VEREDAS", n° 3, Ano III - Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação - org. 

S.Flory e L.Bulic. Marília: Editora UNIMAR – 2004, p. 240-251. 
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O destaque para o amor, ponto basal do romance, é representado através da figuração 

sobreposta da amante, recuperada pela leitura das fotografias, onde esta aparece como uma 

estranha, ou uma figura que discretamente está presente nas cenas da família. Nota-se que a 

nitidez que revela a personagem, contrapõe o sentido desfocado associado a outros integrantes 

do enredo, na tentativa de realçar o fio condutor da narrativa. Quase sempre descrita como “a 

mulher do crochet”, a amante aparece, em quase todas as imagens, tecendo “através de um 

entrelaçamento perpétuo” (BARTHES, 1988, p. 112) um naperon que poderíamos associar, 

simbolicamente, ao texto e ao ato de tecê-lo, confirmando o que teoriza o crítico literário 

francês.  

 

lembro-me da mulher em Tavira numa cadeira de lona dois toldos a seguir 

ao nosso, ao fim de alguns anos cumprimentava a minha mãe num 

acenozinho modesto e esquecia-se de nós  

(- Aguentamos uns minutos e vai ser capaz acredite)  

desembrulhando o crochet, um naperon acho que verde, não me 

recordo bem, que não acabava nunca [...] (ANTUNES, 2007, 368) 

 

Esta mulher seria então a representação do ponto principal que traz sentido à história, 

a peça mestra para compreender o motivo do romance. Uma possível leitura estendida de sua 

figura - em alusão à personagem Penélope, do poema grego Odisseia, de Homero - traz a 

marca da fidelidade a esse amor que sobrevive a tantas décadas, através do artefato que 

artesanalmente compõe de forma continuada. 

Analisando o livro por partes - que se apresentam em capítulos, cujo tratamento neste 

trabalho leva-nos a reconhecê-los como temas - concentramos as primeiras anotações no 

espaço nomeado As fotografias, compreendido entre as páginas 11 e 223. Sob o relato de 

memórias fundamentadas pelo traçado de dez retratos que marcam a vida dos personagens 

elementares - o homem, a amante, a esposa e as duas filhas –, o motivo, ou o sentido do 
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romance, parece emergir através de lapsos constantemente retomados, trazendo a importância 

dos sentimentos vivenciados entre o senhor e a “mulher do crochet” para o enredo. 

A primeira referência a esta personagem surge nos relatos descritivos relacionados à 

Terceira Fotografia. Ao observar inicialmente as imagens de uma “fotografia demasiado 

pequena, demasiado turva, feita durante a guerra em Bissau” (ANTUNES, 2007, p. 51), o 

homem narra também um episódio de sua lembrança, ao reconhecer sua amante em outra foto 

do álbum, feita durante os verões que passava em Tavira com a família.  Primeiramente 

apontada como “pessoa alguma” (Idem, p. 61), personagem sem referência, a partir da 

descrição de alguém indefinido, a presença de sua imagem recebe notável relevância no 

enredo através da repetição e da clareza das lembranças, que aos poucos ascendem, trazendo 

com isto o relevo de sua figura, e a sua posição de amante. Esta cena irrompe-se diversas 

vezes no romance, de modo mais ou menos parecido, sempre com as diferenças inerentes ao 

ponto de vista do narrador do momento. 

 

[...] a senhora não de fato de banho, vestida, mais nítida que as minhas 

filhas, que eu, todos os verões dois toldos adiante em Tavira, não se 

incomodava connosco, não nos falava, a minha filha mais velha a exibir-lhe 

o gesso  

- Parti o cotovelo sabia?  

e ela assustada  

(não se descalçava sequer)  

a apressar o crochet, uma provinciana, uma estranha, pessoa alguma 

(Idem, p.60-61) 

 

Sob o olhar da esposa, a mulher do crochet, reconhecida como amante do marido, é 

descrita e associada através da observação dos “gestos diferentes” (Idem, p. 81) que 

protagoniza, assim como do comportamento do marido, que evidencia claramente “o corpo a 

recuar no interior do corpo” (Idem, ibidem) como sinalização do envolvimento dos dois. 
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[...] guardava os bombons na gaveta a tentar enganar-me como mais tarde 

me enganou em Tavira, eu apontando-lhe a criatura durante quase cinquenta 

anos dois toldos a seguir  

- Ia apostar que a conheces  

apesar de não se distrair do crochet os gestos dela diferentes ao 

chegarmos à praia, aperfeiçoava o cabelo, desamarrotava o vestido, não nos 

fitava nunca, quando a minha filha partiu o cotovelo e lhe estendeu o braço  

- Tenho gesso repare  

em ímpetos de bailarina a criatura uma tentação de dar-lhe corda 

primeiro, um embaraço depois  

- Desculpe  

e ainda que o meu marido parado o corpo a recuar no interior do 

corpo, as mãos a chamarem a nossa filha permanecendo inertes, a garganta 

apesar de calada 

- Chega aqui 

(Idem, ibidem) 

 

O sentido do texto, ou o motivo, recebe maior visibilidade de acordo com as passagens 

referentes às falas das filhas, como extensão deste saber, que se traduz pelo envolvimento 

amoroso entre o pai e sua amante. Na visão de Raquel, a filha mais nova do senhor, a 

referência à “mulher do crochet” se dá pela “mulherzita de Tavira”, como vemos nesta 

passagem: 

 

[...] ainda me lembro hoje e três ou quatro filhos adiante, por coincidência, a 

senhora  

(mais mulherzita que senhora)  

que costumava estar sozinha perto de nós em Tavira, por um segundo 

deu-me ideia que entre ela e o meu pai  

(nunca os apanhei a olharem-se)  

um entendimento que me escapava  

e  

(claro)  

não podia ser, fantasia minha, os pais das minhas amigas talvez, não o 

meu pai, que raio de suspeita o meu pai [...] (Idem, p. 167-168) 
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No texto que compreende a fala da filha mais velha do casal, o motivo sedimenta-se 

pela confirmação de uma suspeita recuperada pela lembrança da “mulherzita dois toldos 

adiante” (Idem, p. 184), na cena vivida pela família na praia em Tavira, mais uma vez 

remetendo ao registro de memória mencionado através de uma foto no álbum de família. 

 

[...] à maneira do meu pai com a mulherzita de Tavira, não a cumprimentava, 

não dava mostras de conhecê-lo e vai na volta eu a entender  

zás  

(exactamente dessa maneira, zás, não entendemos mas entendem, 

vendo bem era isto e tudo a articular-se, episódios que não faziam sentido 

tão fáceis agora) 

(Idem, p. 217) 

 

O motivo ou o sentido do romance articula-se - para usar a expressão da personagem - 

a partir de episódios que se encaixam nas lembranças de momentos familiares. A foto que 

revela o senhor, na companhia da esposa e de suas duas filhas em uma praia, em Tavira, 

direciona o acontecimento da história, entregando ao leitor o ponto que condiciona o romance, 

ou o fio que sustenta o enredo. Isto fica mais claro quando percebemos que as memórias 

constantes sobre o episódio são narradas pelas vozes das personagens, na tentativa de 

expressar o desconforto que o comportamento adúltero pode causar na esfera das ideias 

tradicionais, em que o casamento segue o caminho da fidelidade como pilar. 

O quadro a seguir é uma tentativa de mostrar outras passagens deste motivo, retomado 

ao longo do romance, em grau de relevância indicado pela quantidade de vezes que aparece, 

dado a insustentabilidade de estruturá-las no espaço desta Tese. 
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O gráfico mostra pontos mais elevados, entre a oitava e a décima fotografia, cujos 

espaços correspondem aos relatos das filhas, indicando que o motivo revela-se mais 

expressivo através das tensões provocadas pela ruptura dos laços familiares por meio de 

intervenções da ordem do sentimento pouco vivenciado, ou ultrapassado – como é o caso 

deste romance. Nas páginas dos livros de Lobo Antunes desde seus primeiros escritos, a 

certeza do amor é sempre abalada pela crise das relações que expressam impossibilidades. Em 

Eu hei-de amar uma pedra, o afeto entre amantes é possível, mas acontece sob o abalo de 

desestruturações psíquicas e sociais, como a desaprovação das filhas e a condição da mãe, 

assegurada, contraditoriamente, a um casamento “falhado”, que mantém a estabilidade do 

sentimento cada dia mais distante. 

Sabemos que a literatura contemporânea há muito se desvincula do tratamento dado à 

beleza, à pureza e à verdade dos conceitos, subvertendo-os com histórias, imagens e discursos 

provocadores de conflitos. O que nos interessa ressaltar nesta pesquisa é a proximidade, da 

forma como são trabalhados esses conceitos, com os valores da ideologia que condiciona o 

período barroco. Ambientado em crises, e em mudanças de hábitos e de costumes, o homem 
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barroco cria através da arte outras dimensões que desprivilegiam o ideal renascentista. Dentro 

do cenário musical, observamos que os músicos tentam, inicialmente, “verter nas formas 

musicais herdadas do Renascimento poderosos impulsos no sentido de um mais amplo 

espectro e de uma maior intensidade de conteúdo emocional [...]” (GROUT; PALISCA, 1994, 

p. 311).  

O contraponto - observado como um desses impulsos - componente importante na 

construção das melodias antigas, anteriores ao período barroco, aparece redimensionado, mais 

expandido do seu sentido primeiro, aprimorado em maior complexidade no que diz respeito 

ao número de vozes, à forma como se intercalam e se relacionam na composição musical. 

Sob o contexto da polifonia, base da composição contrapontística, o contraponto 

apresenta-se, a partir do século XVII, a mais de duas vozes, graduado por novas técnicas de 

imitação e de inversão, unindo texto e música na ampliação das regras do tratamento de 

dissonâncias, tornando-as mais independentes. Isto quer dizer que a música barroca, ao 

expressar o espírito arrebatado e o fugor do pensamento do homem seiscentista, passa a 

oferecer mais tonalidades ao espaço musical, tornando mais complexo o seu sistema de 

elementos, antes, marcado pelo convencional. 

De forma análoga, no que se refere a mudanças no estilo de composição das obras, o 

romance - a partir do século XX - sofreu mudanças expressivas no contexto do espaço de 

quem conta a história, e também na forma como esta é contada. Grande parte da narrativa 

contemporânea, especificamente a de Lobo Antunes, caracteriza-se por este atributo 

polifônico, na medida em que os enredos, como já dissemos, são sobrecarregados de vozes. 

Em Eu hei-de amar uma pedra, no capítulo Um, cuja temática, como vimos, se insere no 

cenário d’As Fotografias, temos um contraponto a seis vozes. Essas vozes são representadas 

pelos personagens, já expostos anteriormente, homem, esposa, primo, genro e as duas filhas. 

A voz principal, que por vezes aparece sobreposta a outras vozes, é a do homem, o senhor de 
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mais de cinquenta anos, que constrói os relatos da Primeira, da Terceira, da Quarta, da 

Quinta e da Nona Fotografia. As outras vozes na trama aparecem como suportes desta voz 

principal, reelaborando também as mesmas memórias, sob o mesmo plano dado à afetividade 

das recordações do tempo registrado no álbum de retratos. Notamos neste ponto que, embora 

essas vozes sejam secundárias e ao mesmo tempo independentes, elas apresentam a sua visão 

particular sobre o envolvimento do casal pela ótica de cada um de seus personagens. Os 

pontos de vista são mostrados quase simultaneamente, em modo de contrapontos como nas 

fugas de Bach. Neste sentido, a ideia de polifonia, que será analisada mais particularmente na 

próxima seção deste capítulo, soma-se à de politonalidade instituindo a complexidade e 

reforçando o ritmo da narrativa “a partir da voz não mais de um narrador mas de vários 

narradores simultâneos”. (SANT’ANNA, 2000, p. 159). 

A exemplificação desta voz principal que aparece sobreposta, entrecruzada, pode ser 

vista claramente nesta passagem: 

 

[...] a Raquelinha não, uma pessoa diferente, emprestei-lhe o meu álbum  

- Não mostres isto à tua mãe toma  

os olhos do meu genro dois bichos moles que se lhe enrolavam nas 

coxas dificultando o andar, os anéis direitinhos ao retrato que a minha filha 

mais velha tirou  

- Conhece esta?  

e felizmente o castiçal do piano a safar-me respondendo por mim, 

como sempre nessas ocasiões eu escondido no Beato até as gaivotas me 

ensurdecerem porque um navio passou, até não poder falar porque os 

albatrozes gritavam, o castiçal do piano ou a terrina por mim  

- Salvo erro é a mulherzita da cadeira de lona dois toldos adiante  

e os anéis, sem me acreditarem, desviando-se do álbum, não a 

mulherzita dois toldos adiante pai, a sua amante pai, a que encontrou antes 

da minha mãe nessa ponta da cidade onde você morava, um logradouro de 

pobres pai [...] (ANTUNES, 2007, p. 184). 
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Neste trecho, encontrado na Nona Fotografia, as vozes do homem e de sua filha mais 

nova, Raquel, se entrecruzam de forma a confundir o leitor, dispersando a ideia de uma voz 

narrativa principal, e assim, tornando legítima a aproximação com a concepção da retórica 

barroca. Ao exibir em simultâneo as duas vozes, o autor constitui, como no contraponto, uma 

das “formas elípticas de compor musicalmente um livro”. (SANT’ANNA, 2000, p. 23). Nesta 

passagem, o escritor brasileiro refere-se à maneira encontrada por ele para desenvolver as 

suas ideias sobre a metamorfose do quadrado renascentista à elipse barroca, entrecortando 

argumentos a partir das observações das curvaturas na arquitetura, na pintura, na música e na 

literatura, conduzindo os assuntos de modo não linear, como identificamos na composição da 

música barroca, e que aproximamos, também, da forma como Lobo Antunes conduz a sua 

obra.  

Na primeira linha da passagem mostrada, a observação que se apresenta fica mais 

evidente quando a voz anuncia: “Raquelinha não, uma pessoa diferente [...]” (ANTUNES, 

2007, p. 184). Os referenciais que cercam cada uma das personagens, então, se perdem no 

espaço das falas, que ora parecem representar o homem, ora sua filha. Assim, temos neste 

pequeno trecho, a voz que parece ser a do pai: “os olhos do meu genro dois bichos moles que 

se lhe enrolavam nas coxas dificultando o andar, os anéis direitinhos ao retrato que a minha 

filha mais velha tirou” (Idem, ibidem); e logo em seguida, mais abaixo, a representação do 

relato de Raquel: “- Salvo erro é a mulherzita da cadeira de lona dois toldos adiante e os anéis, 

sem me acreditarem, desviando-se do álbum, não a mulherzita dois toldos adiante pai, a sua 

amante pai, a que encontrou antes da minha mãe nessa ponta da cidade onde você morava, um 

logradouro de pobres pai [..]” (Idem, ibidem). 

Para representar essa supressão de vozes e caracterizar a estrutura contrapontística do 

romance, mais uma vez recorremos ao quadro gráfico para dar maior visibilidade ao que 

atestamos através dessas observações. 
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Pela representação que vemos, onde a escala horizontal mostra as vozes que 

pertencem aos personagens homem (Primeira), esposa (Segunda), primo (Terceira), genro 

(Quarta), e filhas (Quinta e Sexta), respectivamente, temos o contraponto a seis vozes, cujos 

pontos mais baixos, indicados pelas falas do primo e do genro, soam como intervalos dentro 

do enredo conflitante do romance. Pelo grau de intensidade das vozes, marcamos a posição 

dos personagens, a importância que recebem na trama, e o procedimento estético que assinala 

uma narrativa assegurada pelo movimento. 

De maneira a construir novelos, promovendo encontros de vozes (e/ou) de memórias, 

Lobo Antunes condensa uma escrita contrapontística que configura procedimentos 

reveladores de tendências estéticas contemporâneas, a favor de uma perspectiva musical que 

se estrutura, como vimos, a partir do motivo e do contraponto. Através de uma arquitetura de 

linguagem que afasta pontos de vista estáticos sublinhando formas divergentes de expressar o 

mundo, o autor promove a cenografia do cotidiano em espaços e ritmos abundantes que 

caracterizam certa estética barroca, consolidando a ideia de uma composição musical. 
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3.3 A polifonia ou o labirinto de vozes entre fugas e narrativas 

 

 
o suporte da música pode ser a relação  
entre um homem e uma mulher, a pauta  

dos seus gestos tocando-se, ou dos seus  

olhares encontrando-se[...] 
(Vasco Graça Moura)

32
 

 

 

A música sempre fez parte da vida de Lobo Antunes. Podemos notar em trechos de 

algumas de suas entrevistas e em certos momentos de suas crônicas, a referência musical a 

grandes nomes do jazz como Charlie Parker, Lester Young e Ben Webster, por exemplo. Mais 

do que apontar suas preferências, o autor nos certifica de que a música influenciou de alguma 

maneira o seu projeto de escrita, como declara no seguinte trecho de uma conversa com a 

jornalista argentina Sandra Chaher: 

 

Fiz alguns romances com estrutura sinfónica, há palavras chave que se 

repetem, ideias, mas isso eu aprendi... a técnica serve-te para acelerar ou 

tornar lenta a prosa. Creio que aprendi muita técnica com os músicos de jazz, 

com Charlie Parker. Creio que aprendi a frasear com eles. (ANTUNES: 

2004).  

 

Em sua obra, a influência da música clássica e do jazz atravessa a narrativa de algum 

modo, seja pela estruturação da linguagem, seja pela cadência de vozes interpelativas que 

contam (ou cantam) as dores e as angústias humanas. Segundo o escritor, sua obra está 

pautada na melodia, na musicalidade, baseando-se estruturalmente menos no universo dos 

cânones literários que nas composições sinfônicas ocidentais: “Sempre que me falam de 

palavras e influências rio-me um pouco por dentro: quem me ajudou de facto a amadurecer o 

meu trabalho foram os músicos”. (ANTUNES, 2002, p. 131). E reitera: 

                                                 
32

 MOURA, Vasco Graça. “O suporte da música” in Antologia dos Sessenta Anos. Porto: Asa, 2002. 
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Nunca escondi a história da estrutura sinfónica dos meus romances [...]. 

Usava as personagens como instrumentos, fagotes, cordas, metais… A 

minha obra de sonho seria escrever um livro absolutamente silencioso, sem 

palavras. Tenho tentado, não sei se com êxito, escrever com cada vez menos 

palavras, eliminando os adjectivos, as metáforas, os advérbios… [...] Tenho 

que fazer isso – encher o livro de silêncio. (ANTUNES: 2001). 

 

Maria Alzira Seixo já havia observado a aproximação da composição musical à narrativa 

antuniana. Em Os romances de Lobo Antunes (2002), a autora inclui a música em um dos 

índices temáticos de sua obra ao analisar quinze romances do escritor. No estudo dos textos, a 

professora ressalta a relação intrínseca entre o som e a palavra, as frases e as melodias, em 

função de designações musicais que são classificadas de acordo com a apresentação dos 

elementos em sua escrita. Maria Alzira Seixo considera os componentes linguísticos pelas 

variações “tônica”, “dominante” ou “sensível” 33 que apresentam, por meio da observação do 

ritmo e da intensidade que marcam a escrita do autor. 

 

De modo genérico, a frase de António Lobo Antunes é extremamente 

cuidada e trabalhada, com uma função definida para cada frase inicial e 

terminal de capítulo; seguindo a terminologia musical, porém, a frase inicial 

é quase sempre do tipo “tônico”, sendo a frase final predominantemente de 

tipo “sensível”. (SEIXO, 2002, p. 34). 

 

A morte de Carlos Gardel (1994) sedimenta seu gosto pela música e nos certifica de 

que, para o autor, a relação entre esta arte e sua obra é estreita. Cada capítulo recebe o nome 

de uma canção de Gardel e, desse modo, a intensidade de emoção provocada pelo tango 

                                                 
33

 Dentro do contexto musical, temos o material escrito de uma composição desenvolvido por escalas, que 

consistem numa sequência ordenada de tons pela frequência vibratória dos sons que pode se apresentar mais alta 

ou mais baixa. Sendo assim, respeitando certa hierarquia entre as notas, cada grau da escala recebe um nome 

especial: tônico, sobretônico, mediante, subdominante, dominante, sobredominante e subtônico ou sensível. O 

tônico geralmente é o grau que determina o tom da música, estabelecendo a nota principal. O dominante, então, é 

marcado pela quinta nota de uma escala; e o sensível tende a resolver meio tom acima ou abaixo, dentro do 

sistema tonal. 
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argentino perpassa as páginas, autentica palavras e comove o leitor. A narrativa é, então, 

envolta por uma sonoridade que reflete as tonalidades do enredo da vida, entre sons 

perturbadores e suaves melodias, movimentando a história em relação mimética ao 

movimento do corpo. 

 
Os tangos de Gardel vão assim constituir-se, não apenas em música (o grito 

de dor cuja emissão atenuaria o mal-estar), mas no pressuposto movimento 

da dança que implicam, uma movimentação geral da efabulação do texto ao 

seu ritmo e seguindo a sua marcação [...] (Idem, p. 271). 

 

Como vimos, Lobo Antunes “transforma seu prazer musical por um lado numa 

retórica das paixões, compostas de palavras e de sons de caráter intelectual” (BENJAMIN, 

1984, p. 234), para usar aqui a reflexão de Benjamin a respeito do homem primitivo, teorizado 

por Friedrich Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia (1872), como um ser que produzia 

uma espécie de arte obedecendo seus impulsos artísticos naturais. Desta maneira, a música 

barroca estaria próxima de certa natureza artificiosa, do embasamento destas criações 

primordiais, que trazemos para a comparação com a composição escrita de Lobo Antunes, 

considerando o estudo das vozes, ou a polifonia, como um dos pilares de seu projeto literário. 

Quantos personagens falam em seus romances? Por que há a necessidade da representação de 

tantas pessoas em seu texto? 

Sabemos que a polifonia é um termo oriundo dos estudos musicais que atravessou a 

literatura e tornou-se importante para a compreensão textual através das investigações de 

Mikhail Bakhtin. Em seus estudos sobre a obra de Dostoiévski (1821-1881), a quem definiu 

como o criador do chamado “romance polifônico”, “entendido como um texto em que 

diversas vozes ideológicas contraditórias coexistem em pé de igualdade com o próprio 
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narrador”
 34

, o filósofo e teórico russo estabeleceu o conceito de polifonia a partir da análise 

dos múltiplos discursos encontrados nos textos do escritor, estendendo este conceito a todo o 

gênero romance. Para ele, todo discurso é formado por outros discursos, e a polifonia é parte 

essencial de toda enunciação.  

Sobre o caráter polifônico da obra de Lobo Antunes, estudiosos, críticos, leitores, 

enfim, todos os que se aproximam de seus romances conseguem percebê-lo. Esta talvez possa 

ter sido a fórmula que o escritor encontrou para marcar seu espaço na literatura: carregar essa 

“gente” consigo e optar por não ter uma única opinião, mas muitas, a respeito da vida, e das 

histórias a serem contadas. Em Eu hei-de amar uma pedra, a mudança dos narradores não 

aparece marcada por letras em itálico como em outros romances; surgem-nos de modo 

espontâneo, quase imperceptível ao leitor desavisado, dando-nos a impressão de um falar em 

simultâneo, como veremos acontecer nas fugas
35

 de Bach. 

A arte da fuga
36

, edição impressa em 1751 - conhecida como uma das obras mais 

importantes de Johann Sebastian Bach (1685-1750) - tornou-se marco de um mistério que 

move pesquisas e suscita respostas até hoje. Tendo sua morte revelada durante a composição 

                                                 
34

 Cf. PIRES, Vera Lúcia; TAMANINI-ADAMES, Fátima Andréia. Desenvolvimento do conceito bakhtiniano 

de polifonia. In: Revista Estudos Semióticos da USP, v. 6, nº 2, novembro de 2010, p. 66-76. 
35

 Fuga (lat., it.: fuga; al.: Fuge; fr., in.: fugue). Literalmente significa “huida” o “escape”. En música, el término 

se refiere a una composición en la que tres o más voces (muy raramente sólo dos) hacen entradas sucesivas en 

imitación, como una especie de “persecución” entre las voces. Más que una forma fija, la fuga es un estilo de 

composición. Todas las fugas tienen aspectos en común y existe una terminología universal para describir la 

intervención de las voces individuales, las partes y los recursos técnicos específicos de la fuga. (LATHAM, 

Alison. Diccionario enciclopédico de la música, Mexico: Editora Fondo de Cultura Economica, 2009, p. 629).  

Fuga (lat., it.: fuga; al.: Fuge; fr., in.: fugue). Literalmente, significa "vôo" ou "escape". Na música, o termo se 

refere a uma composição em que três ou mais vozes (muito raramente, apenas duas) fazem entradas sucessivas 

de imitação, como uma espécie de "perseguição" entre as vozes. Mais do que uma forma fixa, a fuga é um 

modelo de composição. Todas as fugas têm aspectos em comum e há uma terminologia universal para descrever 

o envolvimento das vozes individuais, das partes e dos recursos técnicos específicos da fuga. [Tradução nossa]. 
36

 Acerca de A arte da fuga, encontramos no Dicionário Grove de Música o seguinte comentário: “Em A arte da 

fuga, Bach explorou as potencialidades de um único tema principal, num ciclo de 14 fugas, incluindo pares de 

fugas invertíveis, ou um ‘espelho’, num exemplo único em sua obra” (1994, p. 348). Henrique Autran Dourado, 

autor do Dicionário de termos e expressões da música, dirá que “Antes da consolidação da fuga como técnica, 

na Idade Média, o termo referia-se genericamente a diversos procedimentos imitativos. A arte da fuga, obra em 

que Bach desenvolve nada menos do que 14 delas sobre um tema principal, pode ser considerada o grande marco 

dessa técnica” (2004, p. 141). Cf. ANDRADE, Mariana Neto Silva. Da musicalidade barroca em O Manual dos 

Inquisidores. In: Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, v. 2, nº 3, novembro 

de 2009. É importante ressaltar que a obra teve início em 1742, sendo interrompida pela morte de Johann 

Sebastian Bach em 1750. 
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da obra, o projeto ficou inacabado. Por causa disso, muitos estudiosos da música barroca 

assinam a teoria de que este ornamento sem fim possa ter sido feito intencionalmente, 

enquanto outros afirmam ter sido a obra interrompida sem a arbitrariedade de seu autor. Nesta 

produção artística, deparamo-nos com divisões organizadas pelo grau crescente de 

sofisticação. As fugas simples dividem-se em quatro partes, as contraffugas, em três. As fugas 

duplas e triplas organizam-se em duas partes, assim como as fugas espelho. A obra é 

finalizada com a fuga quádrupla, inacabada, consequência da morte do compositor. Ao todo 

são quatorze partes, sendo doze fugas e dois cânones. Cada parte varia em número de sujeitos 

ou vozes, e toda esta complexidade musical dá origem a um som rico pela sua fragmentação e 

pela combinação de seus elementos. 

Segundo Luis Carlos Gago, na composição musical de uma fuga, há um tema principal 

que é imitado polifonicamente formando uma rede complexa de combinações. De acordo com 

o músico, este tema “[...] é repetido por outras vozes que entram sucessivamente e continuam 

de maneira entrelaçada.” (GAGO, 1997, p. 460). Para esclarecer melhor este procedimento, o 

professor explica que a fuga 

 

começa com um tema, declarado por uma das vozes isoladamente. Uma 

segunda voz entra, então, "cantando" o mesmo tema mas noutra tonalidade, 

enquanto a primeira voz continua desenvolvendo com um acompanhamento 

contrapontista. As vozes restantes entram, uma a uma, cada uma iniciando 

com o mesmo tema. O restante da fuga desenvolve o material posterior 

utilizando todas as vozes e, usualmente, múltiplas declarações do tema. 

(Idem, ibidem) 

 

Na obra de Bach, entendemos que este procedimento diz respeito principalmente às 

manifestações polifônicas, que rompendo com o discurso linear entre sujeito
37

 e 

                                                 
37

 Sujeto. Se refiere a un tema o fragmento melódico que tiene importancia formal. En la fuga, el sujeto es el 

tema principal en que se basa la composición y es expuesto por la parte o “voz” que inicia la forma. [...] 
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contrassujeito
38

, inserem novos desvios à musicalidade enriquecendo a trama a partir de 

diversificados pontos de vista. As vozes em suas fugas dinamizam o enredo criando tensões e 

promovendo a suspensão de seus receptores. Tudo se resolve no emaranhado criado pelas 

diferentes tonalidades musicais, que de forma similar, aparecem na obra de Lobo Antunes 

através dos relatos dos personagens que entrelaçam a(s) história(s). O diálogo 

consubstanciado pela obra do compositor e do escritor faz-se evidente na medida em que 

consideramos a polifonia como recurso que define o barroco e sua expressão na atualidade. 

Desse modo, fomentamos a reflexão de atribuir a estes autores a roupagem de peças cujos 

movimentos são correspondentes. Embora polarizados pelo tempo, como prefere admitir o 

estudo histórico, suas potencialidades compreendem um mesmo “estilo”
39

.  

Na fuga, o contrassujeito aparece como resposta à voz predominante, e em Eu hei-de 

amar uma pedra isto não é diferente. Sempre entre parênteses, a fala do mesmo narrador, em 

diálogo interno consigo, comenta, em outro nível, o que ele acabou de dizer ou de pensar. 

Esta voz aparece como elemento de grande importância na narrativa, uma vez que configura 

outra voz do mesmo sujeito, contradizendo sempre o que ele próprio afirma. Percebemos, ao 

longo do texto, que esta “contra voz” que interage e dinamiza a narrativa surge junto a grande 

parte das vozes do romance, como mostraremos mais adiante. O autor, por vezes, alude o 

leitor a pensar que quem fala é um tipo de narrador onisciente comandado, como um fantoche, 

pela vontade do próprio escritor, revelando a parte irônica do jogo narrativo, o aceno ao 

estatuto fictício, ilusório do texto. Este recurso metalinguístico, que reenvia a figura do autor 

para a narrativa, configura um caminho de interpelação do texto em relação àquele que o lê, 

                                                                                                                                                         
(LATHAM, Alison. Diccionario enciclopédico de la música. Mexico: Editora Fondo de Cultura Economica, 

2009, p. 1472).  

Sujeito. Refere-se a um fragmento ou tema melódico que tem um significado formal. Na fuga, o sujeito é o 

principal tema em que se baseia a composição e é exposto pela parte ou "voz" que inicia a forma. [Tradução 

nossa]. 
38

 Contra-sujeito. Tema secundário que na FUGA pode acompanhar as diversas entradas do principal. 

(DOURADO, Henrique Autran. Dicionário de termos e expressões da música. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 

92). 
39

 CALABRESE, Omar. A idade neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1987, p. 30. 
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criando uma hesitação que o faz perceber o romance como um mundo possível “a partir do 

seu modo de evocar e de provocar o real” (SEIXO, 2002, p. 475).  

 

o querubim 

(lógico que querubim, não Beto, sem idade para elisas) 

a preparar os focos, a mudar uma lente 

- Nem um bocadinho pimpolho 

esquecendo a minha sogra de mindinho no ar, ambos num tempo diferente 

em que se adivinhava 

(ou sou eu que imagino ou o Antonio Lobo Antunes julgando que devo 

imaginar a fim de que o romance melhore) 

em que se adivinhava uma rapariga com um garoto ao colo (ANTUNES, 

2007, p. 127, grifo nosso) 

 

Na fuga, as vozes alternam suas posições na maioria das vezes, e dessa forma, o 

sujeito passa a contrassujeito e vice-versa em determinado momento da trama. Tratando-se da 

narrativa antuniana, notamos o enfoque dos personagens, cada um no seu tempo, na descrição 

de sua fotografia, movimento que podemos aproximar das composições barrocas. As falas 

mudam de posição em dados instantes ocupando ora o lugar de voz principal, ora o de voz 

coadjuvante. Como a fuga, a narrativa de Lobo Antunes não é fixa, ela movimenta-se de 

acordo com as “respostas” necessárias a cada um dos personagens que podem se tornar 

sujeitos ou contrassujeitos a todo tempo. Os relatos do primo Casimiro e da amante do senhor, 

por exemplo, apresentam-se na composição da narrativa, de forma intercalada, secundária e 

separados pela voz principal, surgindo como interferência, semelhante a uma ligação cruzada 

ou “uma espécie de “partitura” musical, onde o corte pode ser sequencializado através de uma 

espécie de acorde [...]” (SEIXO, 2002, p. 331). Em outros momentos, estas são as vozes que 

sobressaem nos textos, na condição de vozes que anunciam as ações principais das tramas. 

Este procedimento é observado nos relatos que descrevem a Quarta Fotografia, onde 

a voz principal é a do homem que inicia sua narração pela apresentação de uma imagem que o 
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mostra junto à sua esposa partindo o bolo de casamento. O que notamos nos textos que 

narram esta passagem do romance é a alternância de vozes que ocorre na narrativa sem 

qualquer “aviso”, ou marcação gráfica que possamos identificá-la, por isso, em certos 

momentos, as falas da filha mais velha e as do senhor são sobrepostas. O que caracteriza esta 

mudança são os tons melódicos diferentes, na medida em que cada uma apresenta o seu 

discurso autônomo, com sua visão de mundo própria, embora o ponto de referência das 

lembranças seja o mesmo: a fotografia do casamento. 

 

o meu pai julgo que com a fotografia da que chamava minha mãe 

na ideia não entendendo que a minha mãe esta que me despiu, me deitou, 

apagou a luz como se deve apagar a luz, não como o meu pai apagava, a 

errar o botão, a esmagá-lo, a embater na ombreira, demasiado cheio de frases 

para conseguir exprimir-se, esta que se foi embora como devia ir-se embora, 

não esmagando o botão, não embatendo na ombreira, não um saco ainda e 

apesar de eu na cama a casa viva que sorte, sons, vozes  

(não vozes nossas, a dela)  

a tábua do sobrado que costumava protestar com o meu pai, protestar 

comigo, aborrecida, azeda, a insistir connosco  

- Não é assim  

não protestou com ela, mesmo depois de doente não protestou com 

ela, voltou a protestar com o meu marido conforme o meu corpo protestou, 

quer dizer o meu corpo não uma tábua de sobrado, um sorriso, o meu marido 

para um sujeito de mãos roídas pelos ácidos, oculto sob máquinas antigas 

entre telões e focos  

- Não consegue tirar o sorriso à minha esposa senhor Querubim?  

o sorriso da minha esposa do retrato de casamento, da almofada, 

do segundo andar do Jardim Constantino depois que eu para a filha da 

madrinha da minha mãe interrompendo-lhe a costura no cubículo do fundo  

- Dou-lhe até ao fim do mês para sair de cá  

visto que eu o responsável, o tutor, e portanto eu o dono, designando 

não apenas o cubículo mas os dois quartos, a sala, o reposteiro que afastei 

[...] (ANTUNES, 2007, p. 82-83, grifo nosso) 
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Esta estratégia textual aparece também na Sétima Fotografia, entrelaçando, de maneira 

mais sofisticada, discreta, as vozes dos mesmos personagens: 

 

[...] a gente perplexos  

(- Onde fui buscar isto?)  

a admirarmo-nos com o tamanho da vida, os retratos da Photomaton 

destinados ao passaporte de ir a França procurar o meu pai, Paris um pontão 

como no Beato, rolos de cordas, gaivotas, uma casa igual à nossa só que 

muito mais casas, vários petroleiros persas oblíquos no lodo e quantos 

homens  

(pergunto eu)  

de chapéu e canas de pesca a rumarem em baixo, a minha mulher 

para mim  

- Ao estrangeiro?  

eu para o meu marido  

- Ao estrangeiro?  

na janela a cerca do hospital e um edifício que não acabavam de 

construir  

(não acabariam de construir julgo eu)  

com gruas e andaimes, a única coisa que o meu marido disse foi  

- Não se vê o Tejo senhora?  

(não menina, senhora  

- Não se vê o Tejo senhora?)  

alongando o pescoço a fim de espreitar sobre as casas sem um olhar 

à cama, à colcha nova, ao reposteiro, desiludido porque não pássaros sujos 

que gritam, não vazantes e enchentes a perturbarem a noite (Idem, p. 140, 

grifo nosso) 

 

Traçando um panorama deste primeiro capítulo ou primeiro “motivo” 
40

 do romance 

intitulado As fotografias, temos entre os discursos, o homem narrando suas lembranças de 

infância, os relatos da esposa, da amante, do primo Casimiro, do genro e das duas filhas. 

Neste episódio temos o sujeito ou voz central e o contrassujeito representado por uma voz que 

                                                 
40

 Neste sentido, cada capítulo está sendo comparado ao motivo de uma fuga. O motivo pode ser compreendido 

como assunto dominante que motiva o canto ou a narrativa. 



138 

 

sustenta toda a narrativa através do ato de negar, confirmar, refletir, julgar e elaborar o 

discurso do personagem principal. No exemplo que segue, esta voz ou contrassujeito, aparece 

entre parênteses nos relatos de Pedro, na Sexta Fotografia, ao narrar as lembranças de um 

jantar na companhia de sua prima Dina: 

 

o pianista ensaiava uma zarzuela nos joelhos, embaraçado, os gestos 

da prima que costumavam contrariar o crepúsculo desistiam vencidos, eu a 

melancolia da rua, sons que doíam, doíam, a argumentar com o prato  

- Não me apetece jantar  

a água não num jarro, num frasco facetado em que as lâmpadas do 

lustre mudavam de cor, a prima um sinal sobre o lábio com um pêlo 

espetado  

(o que eu gostei do sinal e do pêlo)  

um dente um bocadinho fora do sítio  

(não, dois)  

que ainda hoje acho lindo  

(dois ou um?)  

desde então as gripes uma maçada solitária sem perfumes nem colos, 

puzzles incompletos, revistas a que faltavam páginas [...] (Idem, p. 118, grifo 

nosso) 

 

Na Nona Fotografia, em que é descrito o retrato tirado pela filha mais velha na praia, 

em Tavira, este recurso apresenta-se por meio de uma espécie de diálogo com o texto, através 

de indagações, de afirmações presumidas e de opiniões que enxertam a narrativa. 

 

[...] ela a pegar naquilo ao contrário  

(o que se espera de uma catraia de sete anos?)  

- Prometo que só uma pai   

(não se trata de uma questão de preferência, é verdade, a irmã 

com cinco metia-a num chinelo)  

e o resultado aí está, apareço de costas ou nem sequer de costas, o 

angulo de um ombro e um bocadinho de nuca que tanto podem ser meus 
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como de outro homem qualquer, nota-se que sou eu apesar do excesso de luz 

porque a minha mulher a discutir comigo  

(presumo que a defender a miúda  

- Só uma que mal tem?  

sempre pronta a defender a miúda)  

a minha mulher sim, nítida no anel que usava junto à aliança, 

inclusive na cicatriz da vacina no braço e se colei a fotografia no álbum não 

é por nenhum de nós nem pelo senhor Alfredo todo torto devido ao peso dos 

bolos mas porque tu de perfil, sumindo-te no crochet com uma madeixa no 

ar dois toldos adiante (Idem, p. 179, grifo nosso) 

 

Sempre usando como ponto de partida uma fotografia antiga de família, o discurso de 

cada um dos personagens envolve a memória e suas reminiscências retratando vidas marcadas 

por acontecimentos passados. De forma melodiosa, o enredo discorre sobre a infância, a 

traição, o vazio, formando uma rede de relações pouco afetivas, mas interligadas mais pelo 

grau de parentesco do que pela disposição para o outro. Todo o capítulo é estruturado por 

suspensões que envolvem descrições mais carregadas de sentimento, ápices dos microdramas 

em que vivem os personagens, quase sempre arrastados por uma existência melancólica, em 

que o passado domina o presente. A história recebe o grau maior da força barroca quando 

percebemos que os relatos parecem inacabados, sem princípios muito definidos, e apresentam 

predisposição para serem continuados pela imaginação do leitor, pelas próprias frases não 

ditas, mas sugeridas. 

Se fôssemos marcar as falas do romance aproximando-as das fugas de Bach, teríamos 

uma composição que se apresenta em seis vozes. As duas primeiras fotografias 

protagonizadas pela voz principal ou sujeito, representado pelo homem de meia idade, 

acompanhadas quase em simultâneo da segunda voz, determinada pelas falas entre parênteses, 

já abordadas anteriormente. Seria um tom mais espaçado no começo com um ritmo mais 

frenético nos últimos acordes, representados pelos espaços dados aos outros personagens, em 

intervalos cortados pelo relato principal. No segundo motivo, nomeado As Consultas - em que 
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são narradas cinco consultas psiquiatras à “mulher do crochet” - teríamos uma fuga a três 

vozes destacando os relatos do médico, de sua mulher, e da paciente como falas principais. 

Em As Visitas, as vozes que se entrelaçam são as da “mulher do crochet” e de Raquel, 

aproximando o capítulo de uma fuga rara, com poucas variações; e o último motivo - As 

Narrativas - composto pelas falas de uma prostituta que trabalhava na hospedaria da Graça, 

da dona do estabelecimento, da filha mais velha, de seu marido, e de sua mãe, finalizando o 

romance com os relatos da “mulher do crochet”, seria aproximado a uma fuga mais complexa, 

marcando certo ponto de tensão no final do enredo. Ao todo, são 23 partes que apresentam um 

eixo central revelado pelo cruzamento de várias pequenas histórias.  

Sendo assim, Eu hei-de amar uma pedra, como um romance de estrutura musical, 

pode funcionar em grande parte como um composto de fugas, na medida em que o livro testa 

a nossa capacidade de aferir tantos acontecimentos, de vivenciar histórias plurais a partir da 

visão de muitos narradores, como a repercussão de um teatro da própria vida que, estimulada 

pelos insites diários a que estamos sujeitos, na maioria das vezes pelos meios de 

comunicação, nos obriga a guiarmo-nos por caminhos não retilíneos, mas ramificados pelos 

saberes que se movem a todo instante. Para Lobo Antunes, as vozes podem ser lidas como a 

voz interior do leitor. De acordo com o escritor:  

 

é sempre a mesma voz que fala e gostaria que fosse também a voz interior do 

leitor. Ou melhor: essa voz não fala, nós é que a ouvimos. [...] Gostaria que 

fossem vozes totais, para mim são vozes totais, porque trazem consigo carne, 

corpo. (ANTUNES: 2004). 

 

Esta alusão ao leitor, garantindo-lhe materialidade através da carne e do corpo, nos faz 

lembrar as ideias que atravessam os estudos do semiólogo e linguista italiano Umberto Eco 

em Lector in Fabula (1979). Ao estabelecer as diferenças entre o leitor empírico e o leitor 

modelo, ele nos aproxima das circunstâncias descritas pelo escritor nesta entrevista. Umberto 
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Eco reconhece que o primeiro realiza a sua experiência de leitura através do texto, pelo que 

este o propõe; enquanto o segundo participa do jogo narrativo, cria perspectivas a partir dos 

labirintos da linguagem que o introduz. Por este ponto de vista, Lobo Antunes desafia o leitor 

a conduzir os seus próprios pontos de fuga da ficção, a elaborar saídas que o leve a outro lugar 

ou a outra maneira de pensar a sua própria vida. 

Por estas e outras correlações estéticas, encontramos movimentos semelhantes nas 

composições do escritor e do compositor barroco. Ambos apresentam em suas obras o 

entrelaçamento de vozes que originam um enredo engenhoso desenvolvido através de temas 

simples, mas de estruturas complexas, dado o labirinto a que nos guiam as vozes do romance 

e da peça musical. O efeito barroco, proporcionado por este inacabado material artístico, 

remete à possibilidade de compreender a arte na sua universalidade, no seu poder de 

atravessar as fronteiras do tempo e das palavras. Desse modo, eliminamos os séculos que 

distanciam as obras em questão fundindo na ideia barroca a individualidade de cada um e os 

atributos afins que aqui identificamos, principalmente, pelo diálogo da música com a 

linguagem como observa Adorno: 

 
Music is similar to language in that is a temporal succession of articulated 

sounds that are more than just sound. […] The similarity to language extends 

from the whole, the organized coherence of meaningful sounds, down to the 

single sound, the tone as the threshold of mere existence, the pure medium of 

expression. It is not only as an organized coherence of sounds that music is 

analogous to speech, similar to language, but also in the manner of its 

concrete structure. (ADORNO, 1993, p. 401)
 41

 

 

                                                 
41

 A música é semelhante à linguagem em que é uma sucessão temporal de sons articulados que são mais do que 

apenas o som. [...] A semelhança com a linguagem se estende, de um modo geral, à coerência organizada de sons 

com significado, até o único som, o tom como o limiar da mera existência, o meio puro da expressão. Não é 

apenas pela coerência organizada de sons que a música é análoga à fala, semelhante à língua, mas também na 

forma de sua estrutura concreta. [Tradução nossa]. 
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O que nos interessa destacar é o valor dado à estrutura como síntese dessas artes, 

articulando-se ao que propomos estudar e analisar nesta pesquisa. Optamos por abstrairmo-

nos do tempo ou da grande diferença entre os séculos, das marcas sociais que influenciaram (e 

ainda influenciam) dado momento da arte, e da particularidade de cada autor sem nos 

preocupar com as diferentes instâncias artísticas às quais estão inseridos. Muito pelo 

contrário, a pesquisa segue parte da estrutura de cada obra como ponto em comum entre os 

dois mestres e o barroco. 

 Dentro desta ideia de aproximar esteticamente as formas da música e da narrativa, 

encontrada como meio de traduzir as inspirações do escritor, certificamo-nos do mundo vasto 

existente em seus romances e que, em Eu hei-de amar uma pedra, este aparece ancorado a 

uma orquestra da vida, em sintonia com o tema central que é o amor conturbado que 

sobrevive há quase meio século. Mesmo entrecortado por pequenos melodramas, minienredos 

que dispersam o leitor para olhares mais particulares, o “coral” anunciado pelo escritor 

obdecede ao regimento maior que é o relacionamento duradouro entre o “homem das damas” 

e a “mulher do crochet”. O processo de composição dá-nos a ideia de um movimento 

espiralado que ora nos impulsiona a ler a história a partir do assunto principal que domina o 

romance, ora nos absorve em momentos individuais, íntimos a cada um dos personagens. 

Entre labirintos de vozes, fugas e narrativas, nunca estamos certos da posição a que nos 

colocamos.  
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4. CONCLUSÃO 
 
 

Não tenho grandes ilusões. Nem pequenas, aliás. A 

árvore, em frente da minha janela perdeu as folhas: 

ramos torcidos, sombras de pássaros nem sonhar. Eu 

reflectido no vidro, sentado a esta mesa. 

Esferográficas, páginas, uma lupa, porque as 

primeiras versões são numa letrinha minúscula que, 

por vezes, me custa ler. Trago uma espada no peito. 

Volta e meia torce-se nos pulmões 

(António Lobo Antunes)
 42

 

 

 
 

A base teórica utilizada para dar corpo a esta Tese envolveu o delineamento do 

pensamento do homem contemporâneo à estrutura textual criada por Lobo Antunes, enquanto 

expressão de uma linguagem atravessada pelos elementos neobarrocos de comunicação e 

verbalização da arte. De maneira substanciada, algumas indagações foram necessárias para 

que se pudesse direcionar o âmago da pesquisa, por isso, buscando respostas para algumas 

perguntas, procuramos analisar a estrutura da sua obra sem fazer uso de rótulos, etiquetas, ou 

organizá-la em conceitos absolutos, a não ser através de uma aproximação bem cuidada de um 

movimento, de uma expressão cultural, que também não adere a sistemas, mais a releituras 

dos processos representativos de expressão da palavra. Buscando correlações, partindo do 

respeito à história da arte, e às contribuições históricas e intelectuais de se conceber a 

Literatura, traçamos uma comparação fecunda entre as ideias do barroco e as da atualidade 

para entender o relacionamento do homem com a vida contemporânea, ressaltando certos 

elementos característicos da obra de António Lobo Antunes que podem estar próximos de 

uma leitura neobarroca de composição. 

De modo geral, a pesquisa buscou identificar os artifícios e os efeitos de linguagem que 

caracterizam o neobarroco como um modo particular de apreender determinado conjunto 

literário. Através da enumeração das ocorrências correspondentes ao referido movimento 

                                                 
42

 ANTUNES, António Lobo. “Pensamento positivo, meu amigo, pensamento positivo”. In: Revista Visão, de 25 

de abril de 2012. 
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estético, este texto baseou-se no entrecruzamento de dados que revelaram na narrativa 

contemporânea o registro de uma escrita pautada no excesso, na repetição e no fragmento. 

De modo específico, o presente estudo apoiou-se na tentativa de tradução de certo 

barroco verbal antuniano, representado pela expressão de uma linguagem que imprime a 

técnica do inacabado, revelando em sua estrutura, palavras interrompidas como efeito de 

pensamentos descontínuos; enunciados que desencadeiam a indecidibilidade e, 

consequentemente, a participação efetiva do leitor; parágrafos entrecortados por discursos 

entre parênteses que rompem com a tradição linguística em termos funcionais e emolduram 

um estilo particular de escrever.  

Dentro deste quadro quase poético criado pelo autor, circunscrito neste plano 

labiríntico, o autor privilegia os jogos de perspectiva que direcionam a narrativa ao 

movimento do olhar, da imagem e da leitura, na elaboração de uma escrita suspensa que 

demanda fôlego e atenção apurada a favor do prazer de um discurso irredutível. Sendo assim, 

o texto voltou-se para recuperar esses recursos, resultado de um trabalho laborioso da 

linguagem, enquadrando-os aos pressupostos neobarrocos de expressão literária. Ao observar, 

ressaltar e avaliar esses pontos em relevo na obra do escritor, e encontrar as correspondências 

necessárias à aproximação do discurso neobarroco, a pesquisa partiu para o delineamento do 

campo teórico e para a articulação e a fundamentalização das ideias acerca do pensamento 

contemporâneo, uma vez que se reconhece em toda essa estrutura narrativa, a representação 

do cenário da vida atual. 

A pesquisa procurou, também, relacionar elementos da música barroca - definitivamente 

tomando por base as fugas e os contrapontos da obra de Bach - ao corpus literário do escritor. 

A análise da narrativa polifônica correspondeu ao pilar investigativo desta questão, uma vez 

que aqueles argumentos musicais constroem-se a partir deste modo de composição, passando 
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pela abordagem do sujeito e do contra-sujeito ou da voz principal e da(s) voz(es) 

secundária(s) que sustenta(m) cada capítulo do romance Eu hei-de amar uma pedra (2004). 

Mais do que revelar o indivíduo multifacetado e fora de centro que a corrente pós-

moderna teoriza, a escrita de Lobo Antunes anuncia um modo obscuro e difícil de estabelecer 

a composição do romance. Dito de outra maneira, e sob uma visão particular da narrativa, a 

contribuição dos estudos neobarrocos sobre a Literatura tomam uma dimensão maior na 

pesquisa sobre a escrita antuniana. A sua estrutura reflete o homem fragmentado e 

descentrado do nosso tempo, representado pelas ruínas da linguagem contemporânea em 

formas espiraladas de discurso e pelo entrecruzamento de pontos de vista, assinalando um 

falso voltar atrás retórico que retrata uma experiência de perda das origens, articulada à 

eloquência e ao insólito da palavra. 

Diante de uma arte elaborada quase artesanalmente, Lobo Antunes pratica a essência 

do barroco enquanto tecido textual excessivamente ornamentado por artifícios e efeitos, que 

expressam a reescritura das marcas coletivas e individuais do que somos através da 

representação de personagens que costumam assumir a exaustiva tendência de ver o mundo 

sob os olhos de crises.  Estando próximo dos recursos poéticos utilizados por Haroldo de 

Campos - poeta brasileiro de inegáveis afinidades com o movimento neobarroco -, e também 

dos textos assinados pelo cubano Lezama Lima, a escrita antuniana cria, sobretudo, um 

terreno fértil que direciona a narrativa portuguesa contemporânea a transcrever os conflitos, as 

sensações, e a revelar a alma do homem contemporâneo. 

Portanto, mais do que contar a história, o labor literário do autor anuncia uma maneira 

muito peculiar de tentar representar os vazios da vida pós-moderna, através de uma linguagem 

ambiguamente realista e poética. Desse modo, esta Tese se apropriou da estética neobarroca 

como produção voltada para si mesma, acreditando ser o discurso de Lobo Antunes uma das 
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expressões mais significativas e criativas desta conjectura complexa que impulsiona a criação 

e desarma a estabilidade. 
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