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Resumo: 

O presente trabalho científico centra-se na consubstanciação de um objectivo central: o estudo 

das estratégias linguísticas típicas e específicas da obra narrativa completa (romances, crónicas e 

conto) de António Lobo Antunes, desde 1979 a 2012. 

Assim sendo, optámos por organizar o estudo das obras antunianas por meio da selecção de três 

tipos de “corpora” linguísticos: lexical, sintáctico e textual / discursivo, por percebermos que eles 

ilustravam comportamentos padronizados. 

 Quanto ao Léxico (Parte I), socorremo-nos de contributos lexicais de autores como Coseriu 

(Coseriu 1976), Picoche (Picoche 1977), Vilela (Vilela 1994 / 1995 / 2002), Lehman e Martin-Berthet 

(Lehman e Martin-Berthet1998), Melchuk (Melchuk 1995), entre outros. Posto isto, foi-nos possível 

registar estratégias lexicais reveladoras de manutenção de referência, bem como de coesão. A saber: 

referentes de animais (fauna antuniana) que acompanham o macrotexto, registos de língua, jogos de 

paródia e citação de itens lexicais pertencentes a outros contextos linguísticos, bem como 

manuseamento de léxico angolano ou sobre Angola (que tornou possível elaborar itinerários por onde 

as personagens antunianas se movimentam) e, por fim, técnicas de corte gráfico de item lexical. 

Relativamente à Sintaxe (Parte II), e servindo-nos, fundamentalmente, de pressupostos 

sintácticos generativistas (Parte II) (Matos 1992 e 2003) e funcionalistas (Gutièrrez 1999), procedemos 

ao registo de construção de frases que Lobo Antunes manuseia com recurso a elipses predicativas 

(designadamente a elipse lacunar). Pela análise do respectivo “corpus”, elencámos as estratégias que 

não só dão conta da tipologia de elipse, mas também criam contextos favoráveis à sua legitimação, isto 

é, à recuperação dos verbos omissos. 

No que concerna o Texto / Discurso (Parte III), e servindo-nos de conhecimentos práticos 

registados nas Partes anteriores, demonstrámos os meios textuais / discursivos seleccionados pelo 

escritor que não só mostram haver coesão macrotextual, como também microtextual (ou seja, nos 

discursos de cada personagem / enunciador). Tendo em consideração Joaquim Fonseca (Fonseca 1992, 

1994 e 2004), percebemos que o conceito de heterogeneidade discursiva ou interdiscursividade 

(discursos de outros ou discursos de um enunciador primeiro desdobrado em outros, para reformulação 

/ questionação do dito / escrito, por exemplo) explicava tais padrões antunianos e especificava a 

consubstanciação da polifonia; por outro lado, a noção enunciativa de “fragmentaridade” (Fernanda 

Irene Fonseca 1992, 1994) permitiu-nos dar conta de estratégias deícticas (sobretudo de ancoragem 
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temporal e pessoal) que corroboram a nossa teoria da unidade e coesão (Duarte 2003; Silva 2005) que 

enforma o todo textual antuniano, quer à superfície discursiva, quer em profundidade.   

Palavras-chave: Léxico / Sintaxe / Texto / textos antunianos 
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Abstract: 

 

 This project focuses on one major aim: to study the linguistic strategies typical of the narrative 

texts of Portuguese writer António Lobo Antunes (namely novels, chronicles and a short story), from 

1979 to 2012. 

As far as our aim is concerned, we have organized the analysis of Lobo Antunes’ texts into three 

Parts, each one with its corpus: Part I (Lexicon), Part II (Syntax) and Part III (Text / Discourse), which 

has led us to the linguistics patterns that will be shown throughout our work. 

In order to be able to analyse the corpus from Part I, we followed theoretical proposals from 

authors such as Coseriu (Coseriu 1976), Picoche (Picoche 1977), Vilela (Vilela 1994 / 1995 / 2002), 

Lehman and Martin-Berthet (Lehman and Martin-Berthet1998), Melchuk (Melchuk 1995), among 

others. Thus, it was possible to explain some lexical strategies that reveal the presence of constant 

chains of reference and allow the author to ensure cohesion. Here are some patterns we have been able 

to consider: items referring to animals (that are the same from 1979 to 2012), specific registers, parody 

and quotation from famous texts or contexts and finally lexical items taken from some of the oral 

languages of Angola (mainly word of geographical places) and finally examples of how the author cuts 

words in an unexpected way. 

Concerning Syntax, we took advantage of two sintactic perspectives: Generative grammar 

(Matos 1992 and 2003) and Functional grammar (Gutièrrez 1999). This way we were able to list some 

of the strategies that are so typical of this writer’s novels / chronicles, besides being unique in 

contemporary Portuguese literature: VP elipses (specifically “gapping”), together with other parts of 

the sentence that are there to confirm these ellipses and legitimize them. 

As to Part III (Text / Discourse), we have used contributions of authors such as Joaquim Fonseca 

(Fonseca 1992 e 2004) which proved possible to understand discursive “heterogeneity” or 

“interdiscursivity”. In other words, they have shown us that these two discursive viewpoints are put to 

practice whenever a first speaker includes in his / her speech (microtext) the speeches of others (or his 

/ her own speech in other time and place) put together not at random, but according to polyphony 

mechanisms. 

On the other hand, the surface of the text, though apparently a mixture of fragments, proves itself 

to be profoundly engendered and cohesive (Duarte 2003; Silva 2005), namely thanks to deictic 
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strategies both of placement in time and of personal specification / identification (Fernanda Irene 

Fonseca 1992, 1994, 2004).  

Keywords: Lexicon / Syntax / Text / António Lobo Antunes’ texts 
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O complexo multilectal que a língua constitui 

 dá testemunho de micromundos, quadros e cenários 

 – culturais, sociais, religiosos, regionais, 

 ideológicos, profissionais, etários e outros – 

 que ficam plasmados nas unidades linguísticas. 

Joaquim Fonseca, 

 Linguística e Texto / Discurso  

– Teoria, Descrição, Aplicação 

 

 

Para se ter a visão do todo que é o discurso, 

 é preciso fazer estudos mais direccionados 

 para algumas unidades mais pequenas como sejam as palavras ou as frases, 

 o que leva a considerar que o estudo dos textos ou dos discursos 

 não se pode dissociar do estudo da língua, 

 pois só o seu conhecimento profundo pode alicerçar 

 uma análise fundamentada daqueles. 

Fátima Oliveira e Isabel Margarida Duarte, 

 Da Língua e do Discurso 

 

 

It is after all an odd, peculiar and amazing fact 

 about human language that it allows the possibility of fiction at all. 

J. Searle, Expressions and Meaning 
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Pensando bem não sou escritor porque aquilo que faço não é escrever, é ouvir com mais força. 

Sento-me e espero até as vozes começarem. Andam aí à minha roda, mais fortes, mais ténues, mais 

distantes, mais próximas, falando sem som e no entanto dizendo, dizendo. (…) 

 

Não quero entreter os que compram, não quero diverti-los, não quero divertir-me, quero o que 

mora no interior do interior, onde estão as pessoas e a gente com elas, 

 transformar em letras o que não tem letra nenhuma (…) 

 

Não é o meu livro visto que nenhum livro com o meu nome me pertence, os livros deviam trazer os 

nomes do leitor, não do autor, na capa, é o leitor que lhe dá sentido à medida que lê, é ao leitor que 

a voz pertence e não só a voz, a carne, os olhos e o corredor e o passo e o leitor está sozinho e é 

imenso, o leitor contém em si o mundo inteiro desde o princípio do mundo, e o seu passado e o seu 

presente e o seu futuro e escuta-se a si mesmo e sente o peso de cada víscera, de cada célula, de 

cada íntimo rumor, o leitor não pára de crescer, já não precisa do livro nem de mim e ao acabar o 

livro começa, e ao guardar o livro na estante o livro continua e o leitor continua com ele. 

 

António Lobo Antunes, 

 «A melhor maneira é a única boa». 

 In Quarto Livro de Crónicas 
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 (GERAL) 
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Ponto 0. Questões preliminares. 

 A Introdução de um trabalho científico desta natureza pressupõe a explanação de 

questões relativas ao seu objecto de estudo, aos seus objectivos, ao enquadramento teórico 

dos pressupostos manuseados, bem como aos “corpora” de trabalho prático, isto é, a 

componentes várias que enformam o percurso metodológico ou a linha de investigação 

nele adoptados e consubstanciados. 

A bem da compreensão do macrotexto subjacente a esta Dissertação, procederemos, 

doravante, a considerações sobre o atinente ao todo e a suas partes. 

 

Ponto 1. Delimitação do objecto de estudo. 

 Assim sendo, a primeira observação que urge fazer é a de que, em Linguística, como 

em qualquer outra disciplina, não se devem estabelecer, de forma linear ou taxativa, 

unidades em termos absolutos. A operação de estabelecer os limites superiores ou 

inferiores das unidades com que fragmentamos o continuum linguístico não será mais do 

que uma convenção, que dependerá do marco teórico em que o investigador se situe, dos 

recursos com que conta ou dos propósitos para que tal investigação é realizada, pelo que 

será possível fazerem-se análises com graus diferentes de detalhe e até mais do que uma 

análise correcta (Lakoff 1977: 246 – 247 in Sanromán 2001: 104-105) 

A delineação do percurso que dá forma a este trabalho é, por conseguinte, a nossa, 

(logo, individual) isto é, aquela que consideramos apropriada ao nosso âmbito de 

investigação e seus propósitos. Ora, importa referir que, enquanto investigadores de 

Linguística e leitores e investigadores da obra narrativa de António Lobo Antunes, nos 

socorremos de enquadramento teórico que fundamentasse os comportamentos 

padronizados da escrita deste autor contemporâneo que pretendíamos dar a ver. 

Deste ponto de vista, urgia que se fizesse uma delimitação de unidades de trabalho. 
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Ponto 2. Metodologia de Investigação. 

Por ser tão rica e farta em recursos linguísticos e estilísticos incrustados e previstos na 

Língua Portuguesa, a obra antuniana oferecia-nos um vasto leque de possibilidades de 

abordagem prática. Posto isto, e ponderado o futuro percurso, cedo percebemos que havia 

que dar conta da componente linguística da literatura antuniana, quer no todo dos seus 

textos cronísticos e romanescos, quer nas consequentes partes lexicais, frásicas e textuais, 

que nos pareciam mais susceptíveis de serem tornadas objecto de estudo de 

comportamentos padronizados. 

Configurado e mais definido, portanto, tal objecto de estudo, urgia delinear sua 

respectiva e necessária metodologia de investigação. Posto isto, procurámos encontrar 

percursos possíveis de encontro / comunhão entre alguns pressupostos da Linguística 

Portuguesa Teórica / Descritiva e as nossas propostas de análise da linguística antuniana, 

isto por meio de selecção de excertos considerados sintomáticos dos objectivos particulares 

que fomos afunilando paulatinamente. 

Esta metodologia resultou, enfim, na dicotomia: apresentação de teoria linguística / 

aplicação da mesma aos textos antunianos. Elencados estes dois pilares prefigurados no 

título desta Dissertação, atentemos neles individual e particularmente. 

 

Ponto 3. Fundamentação teórica / “Corpus”. 

No atinente à desejada abordagem linguística, dividimos o nosso trabalho em três 

grandes Partes. Cada uma delas dividida em dois Pontos: o Ponto 1, relativo à 

fundamentação teórica de pressupostos utilizados, e o Ponto 2, de aplicação desses 

propostos aos “corpora” antunianos. Consideremos cada uma dessas Partes e seus 

respectivos Pontos 1 e 2. 

A Parte I, designada “Da Palavra”, prende-se com o tratamento de itens lexicais que 

nos permitiram estudar três componentes: 

2.1 Léxico / Vocabulário de autor (nomeadamente o que respeita 2.1.1, ou 

seja, a Fauna (animais) antuniana; 
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2.2 Variedades do Léxico, que incluem: 

 2.2.1 exemplos de registos de língua; 

 2.2.2 exemplos de paródia e citação (principalmente da Bíblia); 

 2.2.3exemplos da presença de léxico angolano ou sobre Angola no 

léxico antuniano (que nos permitiu traçar itinerários, em Angola, nos 

quais se movimentam as personagens antunianas).  

2.3 Exemplos do corte gráfico de itens lexicais. 

Importa referir que o tratamento lexicológico pressupõe contributos científicos de 

autores como Coseriu (Coseriu 1976), Lyons (Lyons 1977), Picoche (Picoche 1977), Vilela 

(Vilela 1994 / 1995 / 2002), Ramos (Ramos 1993), Lehman e Martin-Berthet (Lehman e 

Martin-Berthet1998), Melchuk (Melchuk 1995), Sanromán (Sanromán 2001), entre outros. 

 

A Parte II, designada “Da Frase”, diz respeito a estratégias inesperadas e inovadoras 

de construções de frases elípticas, isto é, em que o verbo / predicador se encontra 

lexicalmente omisso (elipse lacunar), mas é recuperável pela informação do co-texto e 

contexto. Assim, feito o enquadramento teórico [Brozas (Brozas 1587), Gutièrrez 

(Gutièrrez 1997), Cunha e Cintra (Cunha; Cintra 2002) e Matos (Matos 1992 / 2003)] 

surge, o Ponto 2, com as seguintes componentes: 

2.1 que inclui algumas considerações sobre a elipse lacunar, 

2.2 que dá conta dos contextos de ocorrência das elipses lacunares antunianas 

em estruturas de subordinação; 

 2.3 que integra outros contextos, ou seja, de coordenação; 

 2.4 do qual constam casos em que a realização lexical e sintáctica da negação 

(nos seus padrões de Português Europeu) ajuda à recuperação dos verbos 

elididos; 
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 2.5 que se resume a análise de exemplos de elipses lacunares reconstituídas 

pelo próprio Lobo Antunes. 

A Parte III, apelidada de “Do Texto / Discurso”, diz respeito ao tratamento dos textos 

antunianos (Ponto 2) de acordo com os pressupostos de heterogeneidade e mecanismos de 

coesão [Joaquim Fonseca (Fonseca 1992 / 1994); Vilela (Vilela 1999), Inês Duarte (Duarte 

2003), Silva (Silva 2005), Morais (Morais 2006)], mecanismos de suposta fragmentaridade 

(Fernanda Irene Fonseca (Fonseca 1992 / 1994 / 2004) e ainda de polifonia discursiva 

consubstanciados em três estratégias:  

- a fragmentaridade na incessante procura de ancoragem enunciativa 

(1.1), 

- a fragmentaridade por meio de falsos “incipits” (1.2) 

- e a heterogeneidade / interdiscursividade / polifonia (1.3).   

Acresce ainda dizer que em cada uma destas Partes se inclui um momento inicial de 

introdução e um momento final em que propomos uma síntese. 

O trabalho destes “corpora” carreia uma intenção reiterada e recorrente de 

mostrarmos como vários mecanismos e tipicismos da escrita de António Lobo Antunes dão 

corpo a uma obra narrativa integral que subjaz a macrotextos e arquitecturas coesas e 

coerentes, ainda que plasmados, à superfície dos microtextos (enunciações de autor / 

narrador / personagens) que forneçam ao leitor uma primeira leitura compacta, densa e, 

porventura, difícil de descodificar e / ou ler. 

 

Ponto 4. Objectivos e contributos esperados. 

Demarcando-nos, terminantemente, da ideia de que estamos a oferecer as chaves de 

leitura únicas (e exaustivas) para a leitura destas obras, a verdade é que procurámos dar 

algum contributo para o entendimento e manuseamento de uma obra que está à disposição 

de todos os compradores, mas longe de leitores mais apressados. 
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O desafio a que nos propusemos, desde o início, foi sempre motivado pelo trabalho 

conjunto e complementado de duas perspectivações da Linguística: aquela que se 

concentra na reflexão teórica do Funcionamento da Língua e aquela que pressupõe a sua 

aplicação a outras áreas do Saber, designadamente a Literatura. O que acabamos de afirmar 

encontra ressonância numa formulação de Graça Pinto com a qual concordamos e que vem 

a propósito: 

Na verdade, Davies & Elder (Davies & Elder 2004), glosando a distinção de Widdowson 

(Widdowson 1981), escrevem que ‘a linguística aplicada olha para fora, para lá da língua numa 

tentativa de explicar, talvez mesmo de melhorar os problemas sociais, enquanto a aplicação da 

linguística olha para dentro, preocupada não com a resolução de problemas no mundo real, mas 

com explicar e testar teorias acerca da própria língua. (Pinto, Graça A linguagem ao vivo. In 

Duarte; Figueiredo; Veloso 2009: p. 160). 

A aplicação da Linguística a que nos propusemos foi aquela que pressupõe o trabalho 

de leitura de uma obra cujo autor afirma ser feita não de livros, mas de vida, logo 

demasiadamente ampla nas suas repercussões hermenêuticas: 

Com os livros tenho a sensação de que deveria ter trabalhado mais, feito melhor (…) para 

conseguir realizar o meu sonho. Já não desejo escrever romances, quero pôr toda a vida entre 

as capas de um livro. [Arnaut (org.) 2008: p. 494]. 

E acrescenta a esta ideia a noção que tem da opacidade da sua obra, como podemos 

ler na seguinte sequência: 

Eu não sei como é que me lêem, não faço a menor ideia, penso é que estes livros são difíceis se 

os lermos nos intervalos do trabalho. Estes livros exigem muita atenção, uma atitude e 

disponibilidade criativa da parte do leitor que a pessoa nem sempre tem, porque a vida não 

consente isso. Não vou mudar por isso, estou perfeitamente consciente de que nunca serei um 

best-seller, embora a Dom Quixote tenha – e isto é um paradoxo – já vendido mais de um 

milhão e meio de livros meus. Agora, será que as pessoas os lêem ou têm de tê-los em casa 

para quando os amigos lá vão? Estou a ser um pouco cruel, principalmente comigo, mas é 

evidente que escrevo e gosto que me leiam e entendam, embora me tenha transformado numa 

coisa que não esperava. (Silva 2009). 
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Ponto 5. Uma proposta de síntese. 

Em suma, tendo-nos dedicado ao estudo da sua obra, com “atenção”, com 

“uma atitude e disponibilidade criativa” e o necessário afinco, esperamos, pois, ter 

contribuído, enquanto leitores e investigadores, para trazer um pouco mais de luz à 

leitura da obra narrativa de António Lobo Antunes, consubstanciando as previsões 

daquela que é, porventura, a sua maior especialista, ou seja, Maria Alzira Seixo: 

“Porque é a palavra do leitor que consubstanciará os trabalhos futuros, que este livro
1
 

fica aguardando, como seu necessário complemento, em obras de crítica e de 

investigação.” (Seixo 2002: 12). 

E, terminando como começámos, independentemente de controvérsias sobre se 

o caminho que seguimos foi palmilhado a partir de unidades de trabalho linguístico 

acertadas ou não, certo é que a partir delas conseguimos levar a bom porto os 

objectivos que traçámos. Assim que para o próprio autor  

Cada vez mais a questão dos géneros parece-me arbitrária. Poesia, romance, conto, o que 

são? Falou há pouco de Tchékov. O que mais me surpreende nele é como consegue construir 

todo um mundo com quase nada: “Tenho frio”, “Vai chover amanhã”, “Há flores em…” E 

consegue dizer tudo com estes pequenos nadas. (Lobo Antunes 2011).2 

E de “pequenos nadas” que enformam um “grande todo” (macrotextual) 

trataremos, doravante. 

                                                             
1 A autora referia-se a Os Romances de António Lobo Antunes, obra que acabava de publicar. 
2 Estas palavras de António Lobo Antunes integram a conversa que o escritor teve com o crítico Georges 

Steiner, que a Revista Ler publicou, na íntegra, na sua edição de Novembro de 2011. 
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Nous avons dit plus haut que les langues sont constituées de signes et de règles qui 

permettent de combiner ces signes. (…) 

 Nous allons admettre pour l’instant que les signes qui composent la langue sont, dans 

leur écrasante majorité, les mots de la langue et, de façon provisoire, nous appellerons 

lexique d’une langue donnée l’ensemble des mots de cette langue. 

Alan Polguère, 

 Lexicologie et sémantique lexicale – Notions fondamentales 
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Ponto 0. Introdução 

0.1 Perspectivação geral das tendências da análise linguística dos séculos XIX e 

XX 

A descrição das línguas do mundo, ao longo dos séculos, e desde as primeiras indagações 

greco-latinas, tem sido condicionada por tendências teóricas, também designadas “escolas” 

que foram orientando análises de “corpora” (e seu impacto científico), desde os mais 

rudimentares até aos mais concisos utilizados na investigação contemporânea.  

Após ter redigido algumas gramáticas (como a grega, a latina e a espanhola, por 

exemplo), em 1660, o Professor Claude Lancelot, docente nas “Petits Écoles”, sitas em Port-

Royal des Champs, elaborou, em parceria com Antoine Arnauld, a “Grammaire Générale et 

Raisonnée”, que viria a ser apelidada e consagrada com a designação de “Gramática de Port-

Royal”. Tal documento linguístico congrega vários estudos das línguas que assentavam num 

objectivo primeiro: o de encontrar e explicar princípios a que todas as línguas obedecessem. 

Tratava-se, no fundo, de descrever a “linguagem” em geral que assumia usos particulares nas 

línguas naturais. 

A sua concepção de “linguagem” baseava-se na ideia de que esta é uma “representação” 

do pensamento, entendendo-se “representação” como verbalização de significado e 

predicação do pensado / sentido. Ora, por influência inevitável do pensamento racionalista 

francês que vigorava nesse período histórico, cedo essa “representação” ganhou valor 

renovado, nomeadamente o de “representação lógica” (Ducrot e Todorov 1972). Assim sendo, 

as principais categorias de palavras correspondiam às fases elementares do pensamento, isto 

é, os substantivos, responsáveis por designar as coisas; os adjectivos, aos quais cabe designar 

as propriedades, entre outras. 

Outras das suas perspectivas particulares dizia respeito à ordem “natural” das palavras na 

frase, do tipo Nome + Verbo. Ora, a presença de contra-exemplos leva os autores a afirmar a 

necessidade de algumas línguas em utilizar “figuras” que actualizam as “paixões” humanas e 

o pensamento que lhes corresponde. Tal concepção leva a que, segundo esta Gramática, 

línguas como o Latim e o Alemão sejam consideradas “transpositivas”. 
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No âmbito desta tentativa de regências de todas as línguas naturais a princípios e regras 

comuns, nos finais do séc. XVIII e inícios do séc. XIX, a Linguística Histórica dava os seus 

primeiros passos. Assim, as regras conhecidas dessas línguas particulares, mesmo que 

provenientes de origens contíguas não têm necessariamente de ser semelhantes. Ora, na 

análise destes “corpora”, a concepção diacrónica passou a vazar em critérios como o de 

“empréstimo”, “herança” e sobretudo o de “étimo”. Consequentemente, e à medida que estes 

pressupostos iam sendo desenhados com mais precisão, F. Bopp destaca-se, a quem 

inclusivamente se costuma atribuir a “paternidade” da Linguística Histórica, aquando da 

publicação do seu “Sistema de conjugação da língua sânscrita, comparado com o das línguas 

grega, latina, persa e germânica” (Bopp 1816). Esta obra renovou conceitos como os de 

“comparativismo” que resultou na crença de que há um parentesco entre línguas ao ponto de 

ser encontrada a Língua-Mãe, o Indo-Europeu. A partir daqui, ramificações foram sendo 

estabelecidas para famílias de línguas, relativamente organizadas segundo grupos que 

Schleicher considerava como: línguas isolantes (aquelas onde não são distinguíveis radicais e 

outros elementos gramaticais, por exemplo, o Chinês), línguas aglutinantes (as que tornam 

possível detectar esses radicais e outros elementos, mas não ajudam à elaboração de regras 

segundo um comportamento-padrão, como as ameríndias) e as línguas flexionais (nas quais 

regras morfológicas determinavam a organização interna da palavra, como as línguas indo-

europeias).    

Na esperança de renovar as perspectivas comparativas históricas, linguistas alemães do 

final do século XIX decidiram apelidar-se “Neo-gramáticos”. Preocupados em conferir novas 

linhas de orientação de análise linguística, preconizavam a necessidade de encontrar causas da 

transformação e parentesco entre línguas; analisar as línguas em situação de actualização 

pelos falantes e, finalmente, a prudência de analisar essas transformações não em alongados 

períodos históricos, mas entre, no máximo, dois períodos consecutivos. Os critérios seguidos, 

em contexto de análise do dito / escrito pelos falantes, eram o de que as “leis fonéticas” 

tinham origem na fisiologia e na psicologia desses falantes.  

O contributo saussuriano, no final do século XIX, trouxe a estas tendências um carácter 

cada vez mais científico, desde logo, pela apresentação de dicotomias que se mostraram muito 

úteis naquela que viria a ser a Linguística com objecto e objectivos delimitados. Língua / fala; 

signo (significante / significado); diacronia / sincronia; contextos sintagmáticos e 
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paradigmáticos, bem como uma perspectivação sistemática de regras subjacentes a uma 

Gramática Universal, eis alguns dos mais elementares exemplos dos estudos daquele que é 

considerado o “pai” desta ciência. 

Posteriormente, Hjelmslev, linguista dinamarquês, utilizou princípios saussurianos, como 

o de que a língua não é substância, mas forma, e ainda o de que qualquer língua é 

simultaneamente expressão e conteúdo. A este investigador se costuma atribuir a 

Glossemática, enformada por unidades linguísticas como as de sema, glossema, plerema ou 

taxema, conceitos que nos escusaremos descrever, uma vez que, no contexto do nosso 

trabalho, será orientado noutro sentido.  

Linguistas também sucessores de Saussure, a quem se chamava “funcionalistas”
1
 

começaram a perspectivar “o estudo de uma língua como a investigação das funções 

desempenhadas pelos elementos, as classes, e os mecanismos que nela intervêm” E 

acrescentam que “A consideração da função conduz à ideia de que o estudo de um estado de 

língua, independentemente de qualquer consideração histórica, pode ter valor explicativo e 

não apenas descritivo” (Ducrot e Todorov 1972: 41). 

Esta perspectivação cedo enformou a investigação da chamada Escola de Praga, 

composta por linguistas como N.S Trubetzkoy, A. Martinet ou R. Jakobson designadamente 

no que respeitava a Fonologia, cujos pressupostos assentavam em critérios significativos de 

oposição de fonemas, como em [a] de “pá” que permite distinguir “pá”, de “pé”, de “pó” ou 

“pau” e assim sucessivamente. O critério de determinação destes fonemas é, portanto, o de 

comutação. 

Vejamos as palavras de Ducrot e Todorov sobre isto: “O funcionalismo leva pois a isolar, 

dentre os traços fonéticos fisicamente presentes numa dada pronúncia, os que têm um valor 

distintivo (…) para permitirem a comunicação.” (Ducrot e Todorov: 42)  

Leia-se ainda Ducrot e Todorov: 

G. Gougenheim tentou aplicar à descrição gramatical os princípios do funcionalismo 

fonológico. A ideia essencial é que, para definir a função de um elemento gramatical 

                                                             
1 Sobre Funcionalismo e seus pressupostos léxico-sintácticos e discursivos ver Partes I, II e III. 
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(pessoa, tempo, modo, conjugação, preposição, etc.), é preciso compará-lo com os outros 

elementos gramaticais da língua visto que o locutor o escolhe relativamente a eles, e que só 

esta escolha desempenha um papel na comunicação. (Ducrot e Todorov 1972: 43) 

Dois dos aspectos precursores trazidos por Gougenheim foram o de “servidão 

gramatical”, por exemplo na selecção do modo conjuntivo ou do indicativo respectivamente a 

seguir às expressões “Eu quero que” e “Eu sei que”, o que revela, entre outros, uma 

interligação entre a selecção morfológica e os seus contextos sintáctico-semânticos; e o de 

oposição de sentido em frases que asserem existência ou não, do tipo: “Procuro um livro que 

foi escrito no século XVI” e “Procuro um livro que tenha sido escrito no século XVI.” 

Nos anos quarenta e cinquenta do século XX, Bloomfield, in “Language” (Bloomfield 

1957), fornece um enquadramento behaviorista para a teoria linguística, levando a frase a 

reforçar o seu estatuto de unidade estrutural autónoma (quer quanto à constituência, quer 

quanto à sequencialização, quer ainda quanto à hierarquização de constituintes). Todavia, a 

sua proposta restringe-se ao estudo da frase reduzida ao que é analisável à sua superfície, 

demarcando-se da sua estrutura subjacente. Abria-se, ainda assim, e como se pode ver, uma 

tendência de investigação centrada na frase.  

No final dos anos cinquenta, Harris (Harris 1957) redimensionou a perspectivação 

sintáctica no que tange à sua forma canónica, isto é, centralizou o papel da frase declarativa, 

socorrendo-se de conceitos como os de co-ocorrência e o de transformação.  

Caberia a Chomsky, nas décadas de sessenta e setenta, uma nova configuração linguística 

que resultaria na consagrada Gramática Generativo-transformacional. Esta deu um novo rumo 

à Linguística. Começando por postular como seu objectivo o conhecimento sintáctico, o 

linguista defendia que este está na base da faculdade que permite gerar ilimitadas construções. 

A frase é, portanto, um conceito basilar, descrito por categorias e regras abstractas, que 

enformariam, em última instância, a Gramática Universal. Por outro lado, Chomsky e seus 

discípulos (como Katz) propunham a existência de uma Sintaxe autónoma em relação a 

representações semânticas. Dito de outra forma, postulavam que existem estruturas profundas 

sintacticamente abstractas que são motivadas por regras de formação - podendo ser 

representadas pelos conhecidos esquemas em árvore – que posteriormente seriam 

interpretadas pelas também conhecidas regras de projecção. Veja-se o famoso caso de: 
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(1) Green colorless ideas sleep furiously. 

Assim, a partir de frases como a de (1), apresentava-se não só a noção de gramaticalidade 

segundo a qual a oração é bem formada porque se adequa a regras de natureza sintáctica 

independentes de quaisquer restrições semânticas, mas também porque, “de per se”, integra 

um conteúdo proposicional. O próprio Chomsky parecia ter derivado, “grosso modo”, 

algumas das suas ideias do famoso poema de Jabberwocky.
2
 Este é, pois, um exemplo textual 

que tão bem ilustra a abordagem que Durán e Pozas apelidam de “sintactocêntrica” e que viria 

a consagrar-se com a Teoria de Regência e de Ligação, a Teoria de Princípios e Parâmetros e 

o Programa Minimalista. (Durán e Pozas 1998: 77) 

Em suma, à diversidade de superfície, observável directamente, corresponde uma 

estrutura subjacente intuída que, segundo a perspectiva da Gramática Generativa, corresponde 

a uma estrutura sintáctica formal. Chegava-se, assim, ainda nos anos setenta, à Teoria da 

Complexidade Derivacional (Fodor, Bever e Garrett 1974). Veja-se como Maria Armanda 

Costa (Costa 2005: 26) entende esta nova linha de investigação: 

Abre-se uma linha de investigação para onde convergem gramática e psicologia com o 

intuito de demonstrar a realidade psicológica das estruturas linguísticas. Parte-se do 

pressuposto de que há uma correspondência simples entre os processos linguísticos preditos 

pela Gramática Transformacional, nomeadamente as transformações de frase, e os 

processos psicológicos implicados na compreensão (…) entendendo-se que o sistema de 

processamento parte das propriedades superficiais da frase e desencadeia uma série de 

operações cognitivas que replicam a sua história derivacional. 

A frase é, por conseguinte, encarada agora como a unidade a partir da qual se tenta 

demonstrar a equivalência entre gramática e processamento, assumindo, por sua vez, a análise 

sintáctica um papel central no estudo das línguas naturais. O que atrás fica escrito pode 

testemunhar-se com o seguinte par de frases: 

(2) The horse raced past the barn fell. 

(3) The horse which was raced past the barn fell. 

O exemplo (2) é ambíguo por possuir uma oração relativa reduzida passiva (motivada por 

omissão do pronome relativo e do verbo ser) com encaixe ao centro. 

                                                             
2
 Versão inglesa: “‘Twas brillig, and the slithy toves / Did gyre and gimble in the wabe: / All mimsy were the 

borogoves, / And the mome raths outgrabe.” (Duran e Pozas: 83). Tradução portuguesa: “Era brilhoso e os tovos 

escorregadosos / Rodopiavam e ficavam suspensos no vabe / Todos os borogóvios estavam mínsicos / E os 

momeráticos regrabavam.” (Carroll 1988: 90, trad.Maria Filomena Duarte) 
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Em (3), a ambiguidade é resolvida da seguinte forma: contrariando a aparente 

ambiguidade, que deriva da homonímia presente na forma verbal “raced – Past Simple” e 

“raced – Past Participle”, surge a inevitável leitura preferencial, isto é, a que atribui uma 

estrutura de frase simples em que o SN inicial é tomado como Sujeito de uma frase 

declarativa cujo verbo (to race) é intransitivo. Assim, 

(4) The horse raced past the barn and fell. 

Concluindo, o factor responsável por desfazer a ambiguidade é a alteração das pistas 

morfológicas das estruturas de superfície e a interpretação sócio-cognitiva preferencial. 

Convém anotar, neste momento, um primeiro apontamento sobre os nossos “corpora” 

antunianos: demonstraremos, pela análise dos referidos “corpora”, que as ambiguidades e 

polifonias, bem como suas interpretações ulteriores, se resolvem não apenas pela solução de 

ambiguidades e interpretações sócio-cognitivas, mas por meios diversos. Por um lado, 

mostraremos como, tal como defende a Teoria da Complexidade Derivacional, são as pistas 

de superfície as desencadeadoras de interpretações ditas correctas ou, pelo menos, linearmente 

aceites, mas sobretudo coesas, ao nível do macrotexto
3
. Por outro lado, tal acontece não por 

serem pistas derivacionais, antes por serem omissas (passíveis de serem legitimadas e 

reconstituídas) e inesperadamente frequentes.  

Daqui resultará a perspectivação de conceitos como os de léxico omisso (em estruturas 

sintácticas criadoras de condições óptimas à elipse lacunar – Parte II), ou de polifonia (Parte 

III) aparentemente desenraizada e ininteligível em contextos enunciativos que contribuem 

para a construção do transfrástico através da interligação explícita de EN’s entrosados 

interdiscursivamente. (Joaquim Fonseca 1992) 

Retomando a sequencialização das tendências dos estudos linguísticos, e segundo Durán 

e Pozas, os anos oitenta marcaram um momento de viragem na linha de investigação 

linguística, dado que, gradualmente, o “sintactocentrismo” foi dando lugar ao 

“lexicocentrismo” (Durán e Pozas 1998: 77). Sobre ele nos deteremos sumariamente a seguir. 

                                                             
3 Sobre o macrotexto e seus respectivos microtextos, ver proposta de Fonseca (Fonseca 1992) e Vilela (Vilela 

1999), abordados na Parte III. 
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A abordagem lexicocêntrica, “grosso modo”, estuda a linguagem a partir de um ponto 

centrífugo que é o das unidades conhecidas como lexemas, sequências ortográficas 

delimitadas portadoras de semas próprios.
4
  

De um modo geral, e por se tratar de palavras, as entradas lexicais foram, em várias 

ocasiões, objecto de análises comparadas com outras unidades de abordagens tendencialmente 

cognitivas, culturais ou comunicativistas. 

No seu conjunto, o tratamento do léxico foi ganhando relevância e importância no quadro 

da Linguística teórica, nas últimas décadas do século XX. As palavras de Singleton (Singleton 

1999) ajudam a clarificá-lo: 

Things have changed somewhat in the past ten years, perhaps again in part because of the 

retreat by many linguists from theories which required a plethora of detailed syntactic rules 

to handle low-level grammatical phenomena in favour of syntactically less powerful ones, 

and of theories, such as LFG, which handle the same phenomena through lexically based or 

sensitive rules of various kinds.5 

 Interessa, por ora, notar que a abertura ao estudo dessas “lexically based rules” denota a 

noção de que a Sintaxe pode não ser o domínio central do estudo da linguagem, sendo de todo 

o interesse a sua articulação estreita com o Léxico.
6
 Tal perspectivação foi surgindo cada vez 

mais visível em obras como Functional Grammar (Dik 1978 e 1993), Systematic-Functional 

Grammar (Halliday 1985 e 1994; Mathiesen 1995), Construction Grammar (Fillmore 1988), 

Word Grammar (Hudson 1984), Gramática Funcional Russa (Bondarko 1991), Teoria do 

Significado-Texto (Mel’chuk 1987), Modelo Lexemático Funcional (Mingorance, Mairal, 

Faber), paralelos a outros estudos precursores, tais como Problemas de Lexicologia e 

Lexicografia (Coseriu 1976), traduzido para o português por Mário Vilela, linguista que, aliás, 

se viria a dedicar precisamente aos estudos lexicais e cujo contributo científico será, sem 

dúvida, central a este nosso trabalho. 

Finalmente, e ainda segundo Durán e Pozas, seguiu-se a abordagem «discursocêntrica». 

De um modo geral, o seu papel, se é que assim lhe podemos chamar, pauta-se pela 

                                                             
4 Sobre a problematização em torno da tentativa de definição do conceito de lexema e outras unidades 

funcionais, veja-se a Parte I. 
5 O sublinhado é nosso. 
6Para uma síntese do modelo generativista, veja-se, entre outros, Chomsky (Chomsky 1977) ou Jackendoff 

(Jackendoff 1977). 
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pressuposição de que a língua deve ser estudada tendo em conta o contexto de comunicação e 

suas respectivas funções comunicativas. 

No seguimento de investigações pioneiras a nível da Pragmática / Análise do Discurso, 

como as de Austin (Austin 1980), Searle (Searle 1969) ou Grice (Grice 1975), e 

posteriormente Bühler (Bühler 1979), Benveniste (Benveniste 1974) e Pottier (Pottier 1987), a 

funcionalidade comunicativa passou a subjazer à análise científica das línguas particulares.   

Para o caso português, destacaram-se, a partir já dos anos setenta, ainda que só nos anos 

noventa e na primeira década do século XX se tornassem parte do que aqui consideramos 

«discursocentrismo», Lopes (Lopes 1976), Joaquim Fonseca (Fonseca 1992, 1994), Fernanda 

Irene Fonseca (Fonseca 1992, 1994, 2004), Vilela (Vilela 1999) e, mais recentemente, Isabel 

Duarte (Duarte 2001), Gouveia (Gouveia 2003), Isabel Hub Faria (Faria 2003), Figueiredo 

(Figueiredo 2000, 2004), Macário Lopes (Lopes 2005), Felicidade Morais (Morais 2007) 

apenas para citar alguns nomes, incluindo os seus trabalhos de investigação (quase) sempre 

preocupações didácticas e de aplicação da Linguística aos textos designados «escolares». 

Assim, houve uma nítida e crescente intenção de utilização de conteúdos teórico-formais no 

âmbito da Linguística de Texto. 

De tudo o que atrás fica escrito resultam dois apontamentos de carácter conclusivo, que 

interessa ressalvar: o primeiro é o de que, do nosso ponto de vista, só abordagens linguísticas 

eclécticas, isto é, conjugadoras dos diferentes «-ismos» até aqui aflorados, são capazes de dar 

conta das línguas particulares na sua globalidade, pelo que nos afastamos da ideia de 

predomínio / maior relevância desta ou daquela área específica da ciência da Língua; o 

segundo é o de que os estudos formais de “corpora” desfasados de contexto não são nosso 

objectivo, pelo que o nosso trabalho se centrará no âmbito de uma Linguística Aplicada. 

Assim, integraremos contributos dos referidos «-ismos», designadamente no que respeita ao 

Léxico (Parte I), à Sintaxe (Parte II) e ao Texto / Discurso (Parte III) e aplicá-los-emos à obra 

narrativa de António Lobo Antunes, no que tange aos seus vinte e três romances, quatro livros 

de crónicas e um conto.
7
 

                                                             
7 Para além de um livro de poesia intitulado “Letrinhas de Cantigas”. 
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Posto isto, do conjunto das Partes acima elencadas, encetaremos a nossa reflexão sobre 

pressupostos lexicais porque os tomaremos como base do nosso trabalho teórico e prático e 

também por intervirem directa ou indirectamente no conteúdo das Partes que lhe seguirão. 

Ponto 1. Lexicologia: uma abordagem teórica 

1.1 Lexicologia: tentativa(s) de definição de uma ciência (ainda) em gestação 

Sem pretender revisitar exaustivamente o percurso diacrónico do que se denomina como 

Lexicologia, interessa sobremaneira salientar dois fenómenos: o primeiro é o da sua 

emancipação enquanto ramo científico da Linguística e o segundo é o da delimitação do seu 

objecto de estudo e suas unidades funcionais. Deter-nos-emos, por ora, no primeiro. 

Para melhor explicitar a definição de Lexicologia, torna-se necessário, antes de mais, 

demarcá-la da Lexicografia. “Grosso modo”, a primeira é encarada como disciplina teórica 

cujo objecto é o estudo científico do léxico e a segunda como disciplina aplicada que tem por 

objecto a elaboração de dicionários.  

En règle générale, dans les usages des specialists, comme dans les definitions des 

dictionnaires, la lexicologie est reconnue comme la “science du lexique” et englobe des 

approaches aussi diverses que les theories linguistiques ou les methods don’t elle se 

reclame: descriptive, historique, structurale, sociale, etc. La lexicographie, pour sa part, est 

“l’art et la science du lexicographe, auteur de dictionnariques. (Quemada, 1987: 232) 

Após a compreensão do que atrás fica (d)escrito, urge dizer que, como se tornará óbvio, é 

a Lexicologia aquela sobre que teceremos considerações doravante. 

Enquanto ciência do léxico, a Lexicologia é uma disciplina recente, ainda que herdeira de 

uma longa tradição de estudos que dela haveriam de se tornar precursores, tais como os de 

filósofos e lógicos da Antiguidade Clássica, ou as reflexões sobre a(s) origem(ns) da 

linguagem ou ainda as reflexões em torno da definição / natureza do signo linguístico, como 

poderemos constatar na seguinte reflexão de Alain Rey:  

En règle il n´etait pas besoin de construire une science des mots pour constater l’extrême 

importance de cet objet linguistique dans la vie humaine. La lexicologie des formes et des 

contenus s’est élaborée sur des siècles de controverses philosophiques et d’activités 

pratiques, parfois même étroitement intéressées; situation familière aux sciences en 

gestation. (Alain Rey 1970:1) 

Ao longo dos séculos XIX e XX, proliferaram os estudos comparativos de língua, em 

demanda dos agora consagrados universais linguísticos. Ora, ainda que a não tornassem 
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autónoma, esses estudos foram contribuindo para o desenvolvimento da Lexicologia 

Histórica. Veja-se como mesmo as análises fonéticas, por exemplo das línguas nativas 

ameríndias, partem da identificação primeira do que os linguistas de então consideravam 

signo-palavra. Não obstante, e no decurso dos intentos científicos filológicos, cedo se 

articularam as noções de léxico e significado, sendo, de um modo geral, percebidos como 

partes inseparáveis de um mesmo conceito – o da compreensão do significado do dito (e 

também do escrito). 

Paulatinamente, no final do século XIX, se desenhava uma certa viragem de 

perspectivação da noção de palavra, o que se pode confirmar aquando da publicação da obra 

«La vie des mots» (Darmesteter 1888), que versa sobre duas limitações inibidoras do 

desenvolvimento da Linguística, limitações essas que subjaziam a análises linguísticas 

diacrónicas baseadas em critérios etimológicos. A saber: a primeira era a de que a etimologia 

se revelava insuficiente para explicar todas as alterações de significado de formas 

empiricamente consideradas comuns às diferentes línguas indo-europeias; a segunda prendia-

se com a (in)eficácia na explicação da pluralidade de significados associados a uma mesma 

palavra. Daqui decorreram interesses pioneiros em fazer nova delimitação de objectos de 

estudo, como foi o caso das noções de semântica e polissemia, cuja paternidade é atribuída a 

estudiosos como Bréal, citado por Tamba-Mecz (Tamba-Mecz 1998). Estavam, portanto, 

lançadas as bases para a especificação da Lexicologia, encarada primordialmente como 

Semântica Lexical. Uma vez mais se «adiava» a emancipação da Lexicologia como uma 

ciência autónoma, estando sempre associada à Semântica, esta última relativamente relegada 

para segundo plano antes e até ao Estruturalismo e Generativismo chomskiano, que 

consagrava preponderância ao estudo da Sintaxe e Morfossintaxe. Tal emancipação deparar-

se-ia ainda com dois renovados problemas: a definição precisa do seu objecto de estudo e a 

constante dificuldade em consagrar-se como ciência independente. Vejamo-los com mais 

detalhe. 

Quanto ao seu objecto de estudo, Melchuk (Melchuk 1995) defende que a Lexicologia 

não é detentora de um «módulo lexicológico» específico, pelo que reafirma a vocação 

transdisciplinar desta área da Linguística que se espelha no conceito de uma espécie de 

«science carrefour». Já anteriormente Jacqueline Picoche (Picoche 1992: 9) o havia 

verbalizado: 
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Il ne faut pás se dissimuler que si ces distinctions, indispensables methodologiquement, 

mettent de l’ordre dans la réalité linguistique, elles crèent des séparations là où il y en effet 

unité. On verra que morphologie, syntaxique et lexicologie s’éclairent mutuellement. 

 

No seguimento do pensamento desta lexicóloga, reconhecem-se, com facilidade, as inter-

relações Lexicologia / Morfologia (Lexical) / Semântica (Lexical) por todas partilharem a 

mesma unidade funcional, o léxico. Porém, Picoche antevia, já nos anos setenta do século 

XX, as dificuldades emergentes dos estudos lexicológicos: “La lexicologie est une science 

neuve, en pleine recherche, dont les méthodes sont l’objet de constantes discussions et les 

resultats encore extrêmement partiels.” (Picoche 1977: 10) Esta percepção foi-se tornando 

generalizada, como se pode verificar na seguinte afirmação de Mortureux: 

À l’heure actuelle, les multiples et fécondes recherches lexicales, n’ont pas encore donné 

lieu a une synthèse descriptive qui soit largement accessible. Les études portant sur les 

vocables sont mieux connues que les études strictement lexicales, et pour certains elles 

constituent à elles seules la lexicologie.» (Mortureux 2001: 18) 

 

Apesar de tudo, Mortureux sempre se mostrou ciente de que a Lexicologia é uma área 

abrangente do “facto lexical”, quer ao nível das suas estruturas (léxico, vocabulário), quer ao 

nível das suas unidades funcionais (palavras).  

Por último, mas não menos importante, acresce apresentar sumariamente uma outra 

tendência dos estudos lexicológicos – o crescente interesse em associar ao léxico dimensões 

como a da sócio-semântica e a sociolinguística. Tal interesse repercutiu-se em duas linhas de 

investigação relativamente paralelas: por um lado, a da determinação de campos léxico-

semânticos organizados, por outro lado, o estudo das relações sintagmáticas entre unidades 

lexicais recolhidas em fragmentos de discurso, dando lugar ao que se considera Lexicologia 

Textual. Este campo abre-se à consideração de críticas da parte de alguns linguistas, que 

acusam esta variante de ser investigadora das línguas naturais apenas no que à “performance” 

diz respeito e não ao plano da “langue” ou da competência linguística. 

 Interessa salientar, na sequência de propostas científicas como a de Wittgenstein, que a 

Lexicologia não deve ser encarada como um “artefacto dos linguistas” (Eluerd 2000), 

estudada apenas do ponto de vista formal, mas antes reconhecendo o inevitável “interface” 

que ela estabelece com a Pragmática, a Análise do Discurso ou a Linguística Textual. Esta 
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ideia não é nova e foi recuperada de Alain Rey que havia já afirmado que “La lexicologie est 

dominée méthodologiquement par la linguistique. Pourtant son objet dépasse et englobe celui 

de la linguistique.” (Rey 1977: 169) 

 É no quadro deste “interface” que inscrevemos o objecto de estudo da nossa dissertação, 

uma vez que cremos que o conceito de léxico como sistema abstracto não é incompatível e 

alheio ao da sua actualização no uso, pelo que uma análise lexical, acreditamos nós, só será 

suficientemente abrangente quando contiver pressupostos da “Linguística de Sistema” e da 

“Linguística de Uso”, como Joaquim Fonseca (Fonseca 1994) as apelidou. A propósito, 

leiam-se as palavras de Vilela (Vilela 1976): [A lexicologia é] “o tratamento do léxico nos 

seus múltiplos aspectos: como frequência, distribuição, conteúdo, autonomia ou dependência 

duma gramática”. Posto isto, e partindo desta multiplicidade de dados a observar em contexto 

lexicológico, é nosso intento reflectir sobre aspectos linguísticos teóricos para deles nos 

servirmos na abordagem linguístico-didáctica dos romances e crónicas de António Lobo 

Antunes.  

Tendo procurado conferir a esta sucinta resenha histórica sobre o percurso e as tentativas 

de definição da Lexicologia uma panorâmica das dificuldades da sua definição como ciência 

autónoma, duas ideias conclusivas importa reter:  

- em primeiro lugar, a de que a Lexicologia, apesar de autónoma, não se esgota em si 

mesma, isto é, não é estanque em relação à Morfologia, à Sintaxe, à Semântica, à Pragmática / 

Análise do Discurso, antes pode com elas estabelecer relações frutíferas do ponto de vista 

científico, ideia que será consubstanciada ao longo da nossa análise dos “corpora” antunianos; 

- em segundo lugar, a de que esta é a ciência do léxico, no que concerna as suas unidades 

funcionais, sobre as quais reflectiremos em seguida. Ainda que também elas objecto de 

polémica e (in)definição, são inequívocas provas da (constante) delimitação do objecto de 

estudo da Lexicologia e seguramente também do objecto de estudo da nossa investigação. 
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1.2 Lexicologia : definição das suas unidades funcionais 

 

Como vimos, a compreensão e definição concisa das unidades funcionais da Lexicologia 

(à semelhança do que aconteceu com a tentativa de definição da própria Lexicologia) constitui 

uma tarefa complexa que, fundamentalmente, se desenvolve pelo confronto feito entre as 

perspectivas de vários lexicólogos sobre esta matéria. Com efeito, achamos por bem fazer 

esse mesmo confronto neste momento, dado que disporemos inevitavelmente destes conceitos 

para posteriores reflexões teóricas, bem como para análises dos “corpora” que enformam o 

nosso trabalho. O elenco das unidades funcionais que a seguir se apresenta segue um critério 

que consideramos apropriado, isto é, sempre numa perspectiva sincrónica, começamos com 

termos que se vêm usando desde há muito com sentido mais ou menos genérico e, por vezes, 

até utilizado em áreas científicas ou não-científicas e não especificamente no âmbito da 

Lexicologia.  

Deste modo, partiremos de um confronto entre os conceitos de Léxico / Vocabulário (e 

vocábulo) / Dicionário e Glossário por nos interessarem sobremaneira como dados 

introdutórios e também por serem úteis ao nosso trabalho prático. Em seguida, avançaremos 

de “palavra” para “termo” e, finalmente, outras unidades funcionais ou áreas científicas que 

com ele mais directamente se relacionam, como é o caso de “lexema” / “lexia”, “classema”, 

“sema”, incluindo a dicotomia Léxico / Gramática. Reservámo-los para último lugar porque 

serão o ponto de partida para o cerne das reflexões lexicológicas ulteriores, com predomínio 

em análise de “corpora” retirados da língua em sua utilização discursiva específica: romances 

e crónicas. Desta ideia decorre o carácter híbrido da nossa dissertação, que parte do léxico e 

dele se servirá para análises lexicais, sintácticas e semântico-discursivas. Tal prova que o 

léxico se inter-relaciona com o que Lehmann e Martin-Berthet designam como “domínios 

vizinhos” da Lexicologia:  

Le lexique est leé à la syntaxe, puisque les mots sont employés dans des phrases. Le sens 

des énoncés n’est pás seulement fait du sens des mots qui les composent: il dépend aussi de 

la syntaxe de la phrase et de la situation d’énonciation. La sémantique lexicale est donc une 

partie de la sémantique, étude du sens.  (…)  Les mots enfin sont attestés dans des textes ou 

discours, et l’étude des textes a pu privilégier ce niveau d’analyse: la lexicologie a par là 

partie liée avec la stylistique et l’analyse du discours. ( Lehmann e Martin-Berthet 1998: 

16) 
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1.2.1 Léxico / Vocabulário (Vocábulo) / Dicionário / Glossário (Vilela 1995) 

Distingue-se Vocabulário de Léxico porque o primeiro é uma subdivisão do segundo. 

Assim, se o Léxico é o conjunto das palavras fundamentais e ideais de uma dada língua, o 

Vocabulário é o conjunto de vocábulos que são realmente actualizados num dado contexto 

linguístico. Assim, por exemplo, quando nos referimos ao “léxico de um autor”, “léxico de 

um texto”, “léxico de uma escola ou área do Saber”, estamos verdadeiramente a referir-nos ao 

seu vocabulário específico e individual (que ganha forma com os vocábulos reais 

seleccionados para a frase).   

Por outra parte, o Vocabulário pode ser igualmente objecto de confronto com Dicionário 

e Glossário da maneira a seguir explanada por Vilela (Vilela 1995: 13-14): 

O dicionário é a recolha ordenada dos vocábulos de uma língua, o vocabulário é a recolha 

de um sector determinado de uma língua e o glossário é o vocabulário difícil de um autor, 

de uma escola ou de uma época.  

Importa referir ainda que daqui decorre, por outro lado, o conceito de Lexicografia, que é, 

portanto, a técnica de elaboração de dicionários, área na qual não faremos a menor incursão. 

Mais, “apud” Vilela, a definição proposta para léxico é a seguinte  

O léxico é a parte da língua que primeiramente configura a realidade extralinguística e 

arquiva o saber linguístico de uma comunidade (…) o repositório do saber linguístico e 

ainda a janela através da qual um povo vê o mundo. (Vilela 1994: 6) 

Esta perspectivação assenta, em nossa opinião, em dois pressupostos que importa reter. O 

primeiro é o de que o léxico é o elo de ligação entre o que o falante capta sensorialmente do 

que lhe é exterior e sua respectiva verbalização / nomeação, logo, é através dele que é dada 

ordem ao mundo. Tal poderá levar-nos à questão da arbitrariedade do signo linguístico, que 

pressupõe uma adequação significante / significado partilhada pelos falantes de uma 

determinada língua natural e consequente comunidade. É que anterior a essa dicotomia está o 

par percepção / nomeação (ou verbalização), pois que num estado inicial de atribuição de 

nomes a entidades e objectos do mundo, urgiu a necessidade de os distinguir e reconhecer e 

tal foi feito, entre outros, pelo léxico.
8
  

 

                                                             
8 É óbvio que, em muitos casos, estudados pela História da Língua, em línguas apenas orais, tal aconteceu 

através de unidades mínimas como as dos fones e fonemas, assunto sobre que nos escusaremos falar, por se 

situar fora do nosso âmbito de investigação. 
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1.2.2 Palavra / termo 

No seguimento do que atrás fica escrito, e de um modo geral, a palavra é o conceito 

transversal a quase todas as linguagens, níveis ou registos de língua, ou simplesmente aquela 

que aparece como entrada do dicionário, enquanto o termo é, segundo Vilela, “a palavra 

própria de uma disciplina”. (Vilela 1995: 14) 

 

1.2.3 Lexia / lexema / monema / sema / semema / classema  

Na designação de léxico, Vilela (Vilela 1994) recupera e incrusta também a de lexia 

primeiramente cunhada por Pottier como “unité de comportement syntaxique” (Pottier 

1967:17) ou ainda “ unité fonctionnelle mémorisée en compétence” pertencente a línguas 

históricas ou línguas diassistemáticas, isto é, que contém sistemas dentro de um sistema 

global, como é o caso da Língua Portuguesa (1974: 326). Ambas as sequências remetem, 

entre outras questões, para a divisão do léxico em estrutura externa e estrutura interna. Da 

primeira resultará a nossa Parte II (em específico), pois que nela se tratará das relações entre 

unidades lexicais, realizadas ou elididas, em frases que integram o “corpus” em análise (elipse 

lacunar e léxico omisso). Quanto às outras Partes, nelas tal estrutura será sempre transversal, 

de acordo com os objectivos que lhes subjazem. Da segunda nos serviremos, em seguida, 

como ponto de partida, e apenas pontualmente, ao longo do nosso trabalho. 

Não obstante, e para entendermos melhor a definição de lexema, concentremo-nos, antes 

de mais, na sua estrutura interna.  

Deste modo, o monema é considerado pelos lexicólogos (Vilela 1995) como uma 

unidade linguística mínima dotada de conteúdo e também de expressão, do tipo “mar”, “azul”, 

“bem”. 

O lexema é definível como um conjunto de monemas, o qual pressupõe obrigatoriamente 

referência extralinguística virtual, do tipo “guarda-chuva”.
9
 A Semântica Lexical estuda 

precisamente os lexemas, mas concentra-se apenas no seu conteúdo. Enquanto que a 

Lexicologia, deste ponto de vista, é mais abrangente, como constatámos pela leitura das 

palavras citadas de Pottier no início deste ponto. 

                                                             
9 Os exemplos utilizados são da responsabilidade de Vilela, op.cit. 
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Quanto aos monemas que não têm referência extralinguística, mas somente interna à 

palavra de que fazem parte, são morfemas (ou monemas gramaticais), do tipo” –mos”, “-s”, 

entre outras desinências de género, número ou caso.  

Ocupar-nos-emos, nesta dissertação, apenas dos lexemas no que respeita à sua natureza, 

tipologias e variedades (unidades lexicais seleccionadas por António Lobo Antunes), sua 

distribuição sintáctica / conteúdo e, por fim, ao seu papel na manutenção de referência 

discursiva-textual através de estruturas anafóricas. Por outras palavras, estudaremos 

especificamente três questões, que enformam as três primeiras partes desta investigação: 

i. natureza e tipologias das unidades lexicais: por exemplo, lexemas, classemas, 

campos lexicais, entre outros; variedades do léxico utilizadas quer nos romances, 

quer nas crónicas (por exemplo, variedades sociais, geográficas, níveis de língua, 

ou ainda empréstimos, arcaísmos, neologismos, entre outros), em simultâneo com 

algumas relações semânticas tradicionais (sinonímia, antonímia, hiperonímia, 

hiponímia e meronímia – Parte I;   

 

ii. a segunda, a das condições de ocorrência desses lexemas (efectivamente 

realizados ou omitidos – léxico omisso) na frase (com base em papéis temáticos e 

traços distintivos) – Parte II; 

 

 

iii. a terceira, a questão do papel dos lexemas na manutenção de referentes 

necessários à coesão e coerência do macrotexto e seus microtextos, isto é, os da 

obra narrativa integral de Lobo Antunes – Parte III. 

Acresce dizer que qualquer uma destas Partes se situa, em função dos seus objectivos, 

quer ao nível da “langue” (na demanda por reflexões que pressuponham a sistematicidade das 

unidades lexicais), quer ao da “parole”, (no que concerna as actualizações várias no(s) 

discurso(s) em análise), pois esse “interface” será, como já foi referido anteriormente, sempre 

transversal à nossa investigação. 
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O lexema pode ainda ser associado a uma “entrada lexical” à qual se atribui um 

significado objectivo único, pelo que o dicionário se afigura então como uma listagem desses 

lexemas. 

Por outro lado, devemos também clarificar as noções de sema e semema: o primeiro é 

encarado como traço mínimo de conteúdo e o segundo, mais abrangente, é o conjunto de 

semas que correspondem às realizações possíveis do significado (ou sema) dos lexemas. 

Segundo a terminologia já consagrada, no âmbito da Lexicologia, e que se vem 

adoptando mesmo fora dela, resta ainda outro conceito que nos será importante: o de 

classema. Vejamo-lo agora. 

O classema, ou traço comum a toda uma série de lexemas, afigura-se um conceito 

abrangente no que tange ao comportamento dos lexemas na relação com outros lexemas ou ao 

seu papel no interior da frase e do discurso. Estamos a falar de classes, daí a sua designação. E 

que classes? Classes de palavras e seu comportamento sintáctico, nomeadamente argumental. 

Vilela (Vilela 1994) dá alguns exemplos, tais como: 

i. classemas para nomes, seja qual for a sua posição na frase: [+/- animado], [+/- 

humano], [+/- feminino]; 

ii.  classemas para verbos: [+/- transitivo], [+/- CD obrigatório], [+/- CI obrigatório], 

e, acrescentamos nós, [+/-OBL]  

iii. classemas para nomes com a relação gramatical de sujeito: [+/- material], [+/-

contínuo], [+/-contável], ou ainda atribuindo polaridade positiva ou negativa a 

papéis temáticos, do tipo [+/- agente] ou [+/- experienciador] e assim 

sucessivamente. 

São estes classemas aqueles de que nos vamos socorrer para a análise teórico-prática da 

Parte II. Assim, em suma, Lehmann e Martin-Berthet resumem o lexema (ou simplesmente 

“palavra”) “grosso modo”, como a unidade base da Lexicologia e dividem-na em três 

elementos, de que temos vindo a tratar: a forma, o significado (conteúdo) e a classe 

sintáctica e recuperam as palavras de Meillet: 

Un mot resulte de l’association d’un sens donné à un ensemble de sons donnés susceptible 

d’un emploi grammatical donné (Meillet 1921: 30 In Lehmann e Martin-Berthet 1998: 19).  
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E porque falamos de classes, este conceito, por si mesmo, é indutor de uma detalhada 

reflexão acerca de um outro que o abrange: o de estruturas lexicais primárias (Coseriu: 1976), 

assunto sobre que versa o ponto seguinte. 

 

1.3 Estruturas lexicais primárias e suas relações (sintagmáticas e 

paradigmáticas) (Coseriu 1976; Vilela 1994 e Vilela 1995) 

 

1.3.1 Campos lexicais e classes lexicais 

 As unidades de línguas utilizadas no âmbito da Lexicologia, neste caso, relacionam-se 

através de dois grandes tipos: 

- as relações paradigmáticas ou equivalentes: um paradigma é “l’ensemble des unités 

substituables dans le meme context: par exemple, “le / un / ce / mon / chaque / (etc) livre doit 

être lu”; “chant- e / es / ons / ez / ent;” (Lehmann e Martin-Berthet 1998: 23). 

- as relações sintagmáticas que são “des rélations d’enchaînement (ou concaténation): le 

+ livre, lire + un + livre; un syntagme est un groupement d’unités (le livre, lire un livre, le 

livre de ton ami). (Lehmann e Martin-Berthet 1998: 23). 

Partindo desta concepção saussuriana, as autoras sintetizam o que atrás apresentaram, 

afirmando: “Chaque point d’une séquence d’unités est le croisement d’un axe vertical 

(paradigmatique), où est sélectionnée l’unité, et d’un axe horizontal (syntagmatique), où les 

unités se placent les unes à la suite des autres” (Lehmann e Martin-Berthet 1998: 23). 

Esta dicotomia de relações subjazerá a todo o nosso trabalho.  

Vejamos então a proposta de Coseriu sobre campos e classes lexicais. 

 

Coseriu distingue dois tipos de estruturas lexicais primárias: campos lexicais e classes 

lexicais.  

Os campos lexicais são considerados como uma repartição de um contínuo de conteúdo 

por diferentes unidades de língua, isto é, os lexemas. Esta repartição tem a ver com a oposição 

de lexemas a partir dos seus semas (ou traços mínimos de conteúdo, como vimos atrás). 

Assim, por exemplo, no caso do binómio hiperónimo / hipónimos, existe um arquilexema, 

aquele que é mais lato e que compreende todas as actualizações de um determinado sema, e os 

seus respectivos lexemas de campo, que são os seus hipónimos.  
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Por este motivo, os campos lexicais implicam uma delimitação interior (sémica) e 

exterior (afinidade ou oposição com outros lexemas). Consideremos o seguinte exemplo: na 

oposição “ver” / “olhar”, quer um, quer outro se podem dizer de pessoas e animais. Não 

obstante, se recorrermos ao traço INTENCIONALIDADE, verifica-se que o segundo 

(“olhar”) é o que, “apud” Vilela, é próprio de pessoa (animal racional).  

As oposições entre campos lexicais, por outra parte, podem implicar uma delimitação 

interior, não em semas, mas em classemas.  

Consideremos agora novos exemplos:  

i. “homem” / “mulher”, “rapaz” / “rapariga”, “cavalo” / “égua” em que o classema 

que os distingue é SEXO (o que não acontece no caso dos considerados nomes 

epicenos, uma vez que o lexema utilizado precisa de ser acrescido do indicador 

“macho” ou “fêmea”, do tipo “águia”, “crocodilo”, “cobra”, entre outros;   

ii. na sequência “pontapear” / “bolar” ou “driblar” /  “esmurrar” /“cabecear”, o 

classema distintivo é INSTRUMENTO, porquanto  funcione diferentemente o 

esquema – X bate em Y com Z. Assim, “pontapear” implica que X bate em algo 

ou alguém com o pé; “bolar” ou “driblar” implica que X bate na bola com a mão; 

“esmurrar” pressupõe que X bate em alguém com a mão / punho fechada(o); 

“cabecear” pressupõe que X bate em algo ou alguém com a cabeça. Em síntese, Z 

consubstanciado como “com que parte do corpo” funciona como classema 

distintivo, mas nem sempre dá conta de todos os contextos de ocorrência, daí que 

seja necessário recorrer igualmente a indicadores sintácticos, tais como as 

restrições de selecção a nível argumental, ou seja, restrições de subcategorização. 

iii. O classema MATURIDADE pode funcionar em sequências como os que incluem 

graus dos nomes (diminutivo ou aumentativo): “lobo” / “lobinho”; “perdiz” / 

“perdigão” / “perdigoto”; “galo” / “frango” / “pinto” / “pintainho”, para citar 

apenas alguns casos. 

iv. O classema IDADE opõe sequências adjectivais como “antigo” ou “velho” ou 

“idoso” ou “senil” / “moderno” ou “jovem” ou “novo”, entre outros. 

v. O classema APRECIAÇÃO TÉRMICA estabelece oposição entre “quente”/ 

“morno” ou então “frio” / “tépido”. 
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Como vimos, os semas, os classemas ou outras oposições podem relacionar-se em função 

da sua relação com o extralinguístico ou até com actualizações em situações de comunicação, 

como as que testemunharemos no universo discursivo da escrita prosaica antuniana. 

 

Quanto ao segundo tipo das estruturas lexicais primárias estudadas por Coseriu, as classes 

lexicais, vejamo-las em seguida. 

A classe lexical é entendida como o conjunto de lexemas que se encontra organizado por 

um traço comum de conteúdo, mas o que a distingue do campo lexical é o facto de esta, ao 

contrário daquele, pressupor a distribuição gramatical dos lexemas em causa. Donde, 

interessam às classes lexicais os classemas. Importa dizer, neste âmbito, que, ao longo da 

nossa investigação, e especificamente na Parte II, é esta perspectivação lexical a que será 

adoptada por nós, pelo que a apresentação da nossa proposta para o léxico omisso antuniano 

buscará a sua confirmação na análise de classemas, corroborada pelos moldes que a 

Gramática Generativa pressupõe para a subcategorização (a qual é complementada pelos 

pressupostos funcionalistas). Olharemos designadamente a subcategorização ao nível do 

verbo, em contexto sintáctico de coordenação e subordinação, e, esporadicamente, ao nível do 

nome, em contextos sintácticos de orações subordinadas completivas seleccionadas por 

nomes, do tipo “a certeza / ideia de que …”. 

Importa ainda recuperar uma última noção estudada por Coseriu (Coseriu 1976), num 

contexto de perspectivação funcional do léxico, a qual se adequa ao que até agora estudámos 

sobre o classema. 

Pois bem, o linguista investiu grandemente na Lexemática, ou estudo do conteúdo lexical 

de uma língua. A nós não nos interessa esgotar todas as potencialidades deste ramo de 

investigação lexical, todavia há aspectos de que nos serviremos por deles precisarmos para a 

análise dos “corpora” da Parte II, fundamentalmente. Estamos a referir-nos a uma tripartição 

do que Coseriu considera ser o “conteúdo linguístico”. Donde, o “conteúdo linguístico” pode 

subdividir-se na tricotomia: “significado” (e suas tipologias), “designação” e “sentido”. 

Atentemos mais no primeiro, por isso comecemos por tentar definir os dois outros. 

Quanto à “designação”, o autor preconiza que esta é a que verdadeiramente é intendida na 

relação entre o item lexical e a respectiva realidade extra-linguística.  

No que respeita ao “sentido”, este é encarado como aquele que denota um 

sentido”especial” particular a esse texto ou unidade de texto. 
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Consideremos, agora, a noção de significado (Coseriu 1976). 

Este é dividido em vários tipos: 

a) o lexical, objecto de estudo da Lexemática e que estuda o conteúdo paradigmático 

e sintagmático do léxico; 

b)  o instrumental, que se debruça sobre o significado dos instrumentos gramaticais, 

ou morfemas, sejam presos ou livres; 

c)  o sintáctico, o que estuda o significado das construções gramaticais, 

nomeadamente o das combinações de lexemas e classemas; 

d)  o ôntico, que é “o valor de existência intencionalmente numa frase ao 

acontecimento em causa, isto é, ser “afirmativo” / “negativo” / “interrogativo” / 

“imperativo” (referindo-se a frases) são significados ônticos. Apenas as frases têm 

significado ôntico; 

e)  e, finalmente, o categorial, que se centra no estudo do que Coseriu apelida de 

“categoremas” ou classes de palavras, tais como “nome”, “adjectivo”, 

“preposição”, etc. 

 

De outra sorte, o “Diccionario de Lingüistica”, de Lewandowski (Lewandowski 1986) 

apresenta-nos um conceito mais abrangente, o de “significado lexicológico”: 

Todos los significados válidos en un tiempo determinado, el contenido conceptual que tiene 

una palabra (cfr. - > lexema) fuera de las relaciones dentro de una determinada frase, su 

significado potencial, frente al real en contexto sintáctico. (Lewandowski 1986 In 

Sanromán 2001: 106).  

Já Hjelmslev o havia preconizado anteriormente, ao afirmar: 

Les significations dites lexicales de certains signes ne sont jamais que des sidnifications 

contextuelles artificiellement isolées ou paraphrasées. Pris isolément, aucun signe n’a de 

signification. Toute signification de signe naît d’un contexte, que nous entendions par là un 

contexte de situation ou un contexte explicite, ce qui revient au même; en effet, dans un 

texte illimité ou productif (une langue vivante, par exemple), un contexte situationnel peut 

toujours être rendu explicite. (Hjelmslev1976: 62).  

Esta citação levanta ainda a questão do significado dos lexemas como devedor, de certa 

forma, do seu uso pragmático, o que nos interessará sobremaneira, no decurso da Parte III. 

 

Assim, firmados na lhaneza da nossa metodologia de análise dos “corpora”, propomos o 

recurso aos tipos de significado que Coseriu considera como: a) (lexical, principalmente no 
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que diz respeito ao conteúdo sintagmático), c) (sintáctico) e e) (categorial) para a reflexão 

sobre a linguística da obra antuniana. Em suma, propomo-nos analisar a co-ocorrência e a 

omissão de lexemas, em função de restrições lexicais, sintácticas e semânticas (Parte II). 

 

1.3.2 Solidariedades lexicais 

 

Porque temos vindo a tratar do léxico na sua vertente sintagmática, útil será também 

reflectir sobre o conceito de “solidariedades lexicais”, o qual é suportado, em primeira 

instância, pelo de “collocation” (Cruse 1987:40) 

The term collocation will be used to refer to sequences of lexical items which habitually co-

occur, but which are nonetheless fully transparent in the sense that each lexical constituent 

is also a semantic constituent. 

São exemplos destas colocações as ocorrências em expressões idiomáticas ou em 

sintagmas cujos itens lexicais co-ocorrem normalmente, são aceitáveis e até previsíveis na 

quotidiana proferição de discursos, “latu sensu”, como por exemplo: “chuva torrencial” / 

“verso branco” / “romance cor-de-rosa” / “nuvens altas” / “luz difusa” / “ilustre 

desconhecido” / “completo desastre” / “caso perdido” / “descalabro total” / “conversa fiada” / 

“risada geral”. 

Lyons (Lyons 1977) chama a este fenómeno lexical “lexical incorporation” ou 

“encapsulation”, cada um dos quais remetendo para a relação entre os dois ou mais 

constituintes da sequência sintagmática. Tais noções foram-se desenvolvendo, levando ao 

conceito subsequente de “solidariedade lexical” que Vilela (Vilela 1994: 38) define assim 

A solidariedade lexical é a determinação do conteúdo de uma palavra por meio de uma 

classe, de um arquilexema ou do (conteúdo total) de um lexema: uma classe, um 

arquilexema ou um lexema funcionam como traço distintivo no conteúdo de uma palavra. 

Vejamos o papel das três unidades funcionais desta definição. 

i. Classe: Se o mesmo classema (de um lexema) funciona como traço distintivo 

noutro lexema, então temos uma relação de AFINIDADE 
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Exemplo: o classema de “turista” [+ HUMANO] funciona como traço 

distintivo em “admirar”, como em “O turista admira a obra de arte.” 

Conclusão: admirar diz-se de Seres Humanos. 

 

ii. Arquilexema: Se o mesmo arquilexema (de um lexema) funciona como traço 

distintivo noutro lexema, então temos SELECÇÃO. 

Exemplo: “A aula passou rapidamente.” Conclusão: o arquilexema 

“TEMPO” está contido em “passar”. 

 

iii. Lexema: Se o mesmo conteúdo (total de um lexema) funciona como traço 

distintivo noutro lexema, então temos IMPLICAÇÃO. 

Exemplo: “O cão mordeu raivosamente o dono.” Conclusão: O lexema 

“DENTES” está contido em “MORDER”. 

Daquilo que atrás fica escrito, uma característica subsequente sobressai sobre o 

comportamento das solidariedades lexicais: estas relações são, antes de mais, orientadas. 

Veja-se como o lexema “morder” contém o lexema “dente”, mas a relação em vice-versa já 

não funciona, pois o lexema “dente” não contém necessariamente o lexema “morder”. Logo, 

podemos dividir estes classemas em: 

a) “classemas determinantes” (ou aqueles que contêm traços inerentes, 

consequentemente informação sémica directa), como em [+ HUMANO]  presente em 

“aluno”, “enfermeiro”, etc.  

b)  “classemas determinados” (ou aqueles que contêm traços contextuais, 

consequentemente informação sémica indirecta), como em [dito de pessoas] presente 

em “pensar”, “sorrir”, “admirar”, “soletrar”, entre outros. 

Como até aqui se pode constatar, tal como uma frase não é uma soma simples do significado 

das palavras, também o lexema não é um aglomerado de semas que formam o seu conteúdo. 

Vejamos o caso dos tipos de solidariedades abaixo descritos. 

Vilela (Vilela 1994) apresenta ainda um segundo binómio que suporta o conceito de 

solidariedades lexicais, recuperado de Coseriu (Coseriu 1967): 

a) Solidariedades unilaterais; 
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b) Solidariedades multilaterais. 

Uma e outra pressupõem as noções de papéis temáticos. Assim, no primeiro caso, as 

unilaterais (ou dotadas de restrições gerais de selecção) podem explicar-se pelo exemplo: “A 

avareza calunia o advogado”, em que a agramaticalidade resulta do facto de “caluniar” se 

poder predicar exclusivamente de um SN com o papel temático de agente (logo detentor do 

traço [+HUMANO]. Conclui-se, por isso mesmo, que o lexema “caluniar” não pode entrar em 

oposição com outros lexemas apenas por meio deste traço solidário. 

Quanto ao segundo caso, o das relações multilaterais, os mecanismos de articulação são 

múltiplos, isto porque, o exemplo “Esta mesa está grisalha.” denota uma determinada cor e 

não pode ser realizada sem ligação a um traço contextual como o de [(HUMANO) 

CABELO].
10

 

Socorrendo-se da interrogação, bem como de frases em contraste, Vilela apresenta outros 

exemplos que se pretendem consentâneos com a ideia de co-ocorrência organizada ao nível 

das solidariedades lexicais, em específico no que toca a semas. Atentemos neles. 

(1a) O Pedro corre hoje? 

(1b) *Sim, ele está parado. 

(1c) Sim, ele fará isso. 

 

(2a) *O Pedro corre sem se mexer? 

(2b) O Pedro corre desalmadamente por aí. 

 

(3a)* O pai corre o filho? 

(3b) O filho corre até ao limite das suas forças. 

 

                                                             
10 Outros exemplos serão acrescentados, no decurso da análise dos “corpora” integrados na presente Parte I. 
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(4) O Pedro corre às arrecuas? 

 

(5) *O Pedro corre vagarosamente para a escola? 

 

(6a) * O Pedro corre para as nuvens? 

(6b) O Pedro corre na estrada. 

 

(7a) * O Pedro corre de carro à volta do quarteirão. 

(7b) O Pedro corre à volta do quarteirão.  

A agramaticalidade de (1b) decorre da presença do sema “actividade” na forma verbal 

“correr”. 

Quanto a (2), verifica-se que a incorrecção de a) e a correcção de b) se justificam pelo 

facto de a mesma forma verbal “correr” conter o sema “movimento”, sendo que tal é 

confirmado em (3), uma vez que a) não é gramatical, ao contrário de b), pois “correr” implica 

que esse movimento é próprio.
11

  

No que respeita o exemplo (4), e igualmente no âmbito da ideia de movimento, segue-se 

novo sema a ele adestrado: o de “movimento para a frente” 

(5) encerra quase uma contradição, dado que a acção de correr denota velocidade, pelo 

que a utilização de tal advérbio de modo se revela incompatível (A não em contexto de 

comparação de grandezas, como em “A tartaruga corre.” “A lebre corre”, em que as 

necessárias relativizações devem ser feitas). 

                                                             
11 Veja-se o contraste com o esquema relacional: SUJ PRED (V + SPREP (+ SN)), do tipo “As crianças 

correram com as gaivotas impertinentes” ou ainda “ O senhorio correu com os inquilinos”. 
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(6a) e (6b) mostram que o verbo implica também “correr” no chão ou no solo; já (7a) e 

(7b) apresentam uma última noção que é a da utilização dos pés para consubstanciar a 

actividade preconizada nesta forma verbal. 

Uma vez mais fica explícito que a compatibilidade de lexemas ou a falta dela é motivada 

pelas condições / restrições de co-ocorrência dos semas que lhes subjazem. Este foi um dos 

motivos que corroboraram a terminologia de Pottier sobre o assunto, principalmente no que 

ao termo “VIRTUÈME” diz respeito, isto é, “ a possibilidade de combinação de signos no 

plano da realização linguística” (Vilela 1994: 132). Greimas e Todorov versaram, de forma 

semelhante, sobre a mesma noção, pois o primeiro a ela se referia como “isotopia sémica” 

(Greimas 1966) e o segundo afirmou “ On dit (…) que les anomalies sémantiques n’éxistent 

pas, car tout peut être dit. Il n’y aurait qu’une différence de degré de probabilité dans 

l’apparition des phrases” (Todorov 1966: 100) 

Ainda no seguimento do que vem sendo dito, veja-se o papel fulcral que os papéis 

temáticos (semânticos) dos argumentos externo e internos do Verbo principal da frase 

desempenham na selecção de lexemas, através da listagem dos seguintes exemplos (Vilela 

1994: 130 – 131).   

(8) * O tronco corre apressadamente na estrada. 

(9) O cão corre apressadamente na estrada. 

(10) * A Mãe partiu a sopa. 

(11) A Mãe partiu a chave. 

(12) * O pastor ceifou o carneiro. 

(13) A chama extinguiu-se. 

(14) * A cerveja extinguiu-se. 

(15) * A bolsa da Joana é loura. 

(16) * A planta é hirsuta. 

(17) * A Joana come água e bebe vinho. 
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Estes exemplos (que, por ora, nos escusamos analisar detalhadamente por deles versar 

toda a Parte II) e esta proposta vem sustentar o que, no início do presente ponto, se apresentou 

como “colocação” e que agora se pode sistematizar nas palavras de Firth “ The collocation of 

a word or ‘piece’ is not to be regarded as mere justaposition, it is an order of mutual 

expectancy. The words are mutually expected and mutually prehended.” (Firth 1958: 12) 

 

Há ainda outro factor de determinação / selecção de lexemas solidários (ao nível dos 

semas), ou em co-ocorrência, ou seja, a subcategorização sintáctica, dado que as restrições 

argumentais são elementos ajuizadores da gramaticalidade ou não das sequências linguísticas 

produzidas pelos falantes, tema sobre o qual nos debruçaremos na Parte II. 

Para terminar, por agora, a questão das solidariedades lexicais, apresentamos um quadro 

que sintetiza o que temos tentado explanar até este momento, e que nos servirá quando a ele 

recorrermos, aquando da análise sintáctica dos “corpora” antunianos, na Parte II. (Vilela 

1994: 146) 

Tabela 1. Solidariedades lexicais – Informação sémica indirecta 

GTG (1965) SG Bierwisch Viehweger Coseriu 

Traços 

subcategoriais 

(inerentes) 

Primitivos 

semânticos 

(asserção) 

 Informação sémica 

(directa) 

Semas e classemas 

(lexicais) 

Traços contextuais 

(restrições de 

selecção) 

Pressuposição Restrições gerais Informação sémica 

(indirecta) 

Afinidade / 

Selecção 

(unilateral) 

Restrições 

idiossincráticas 

 Implicação 

(multilateral) 

Traços 

transformativos 

   Classemas 

(gramaticais) 

Subcategorização 

estrita 

   Classemas 

(gramaticais) 

 

Nota: GTG = Gramática Transformacional Generativa 

Viehweger = Viehweger et al.. 1977 

Coseriu = E. Coseriu 1967 

SG = Semântica Generativa 

Bierwisch = M. Bierwisch 1970 
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1.3.3 O léxico nos Frasemas e Pragmatemas: (Melchuk 1995 / Sanromán 

2001) 

1.3.3.1 A proposta de Melchuk 

 

Os conceitos de “solidariedade lexical” e “colocação” não são estanques em relação a 

propostas teóricas, como a de Igor Melchuk (no seu “Dictionnaire Explicatif et Combinatoire 

du Français Contemporain” – DEC) sobre a co-ocorrência lexical no seu modelo 

lexicográfico. Já tivemos oportunidade de nos demarcar de intenções lexicográficas de 

qualquer natureza, no entanto reconhecemos a pertinência de algumas conclusões teóricas e a 

sua relevância para a análise prática dos nossos “corpora”. Estamos a referir-nos a duas 

unidades de combinação de lexemas: os frasemas e os pragmatemas. 

Para Melchuk, existem dois tipos de combinações de unidades lexicais: combinações 

livres e combinações restritas (ou frasemas): 

The syntactic-lexical expressions, or phrases, of L can be divided into two highly unequal 

classes: a huge, theoretically unlimited class of free phrases and a very large but limited 

class of set phrases, or phrasemes. (Melchuk 1995: 173). 

Por outras palavras, para exprimir um determinado sentido (tomemos “sentido” como o 

de um texto narrativo, por exemplo), os lexemas podem combinar-se em sintagmas, livre ou 

estritamente. Se a livre é marcadamente semântica, a estrita é, segundo o autor, rigorosamente 

lexical. Deste modo, dada uma Representação Conceptual, as regras da língua produzem 

inúmeras Representações Semânticas possíveis, que o falante tem à sua disposição para 

utilizar em função dos seus objectivos. Contudo, esta liberdade de escolha fica restringida 

quando o falante se depara com vários tipos de fraseologização “It can preliminarily be said 

that phraseologization boils down to drastically reducing otherwise limitless choices available 

to the speaker who is in quest for a linguistic expression” (Melchuk 1995: 173). 

Então, se uma expressão pluriverbal é “livre” (não restrita), significa que as suas 

componentes são seleccionadas de acordo com as regras da língua (“lexicon”) arbitrariamente 

escolhidas. Ao contrário, os frasemas não supõem a sua substituição por expressões 

equivalentes: 

Thus, the signified and the signifier of the phrase “No parking” are not unrestrictedly 

constructed because you are not supposed to express – on a sign – any equivalent meaning, 

for instance ‘you should not park here’, or the same meaning in a different form – such as 
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Parking prohibited or Do not park, although lexical (and grammatical) rules of English 

allow you to do so. (Melchuk 1995: 174). 

Um frasema (ou sintagma não livre), AB é uma combinação de dois ou mais lexemas A e 

B, cujo significante e significado não podem ser construídos regularmente por meio da soma 

linguística das suas componentes. Estruturas como “perder a cabeça”, “baixar a cabeça”, 

“fazer a barba”, “andar à nora”, “ser o braço direito”, “ódio mortal”, “mudança radical”, “leite 

gordo”, entre outros, são exemplos de frasemas, cuja principal característica é a de que se 

trata de estruturas holísticas ou não composicionais. 

 

1.3.3.1.1 Frasemas Semânticos 

 

Melchuk distingue ainda dois tipos de combinações não-livres de lexemas, isto é, 

frasemas. A saber: os frasemas semânticos e os frasemas pragmáticos, ou Pragmatemas. Os 

semânticos são subdivididos em três tipos: 

i. Tipo 1, o dos frasemas completos, ou expressões idiomáticas; 

ii. Tipo 2, o dos semi-frasemas, ou colocações; 

iii. Tipo 3, o dos quase-frasemas. Atentemos neles com algum pormenor. 

 

Tipo 1. Frasemas completos ou expressões idiomáticas: este é uma expressão 

idiomática ou combinação de dois (ou mais) lexemas, A e B, cujo significante é a soma 

regular dos significantes dos lexemas constituintes, mas cujo significado não é a esperada 

união regular de A e B. Em “braço direito”, o significado total do frasema não é a soma 

simples dos dois significados, antes um outro que não inclui nem o de A, nem o de B. 

Alonso Ramos (Ramos 1993) elenca as seguintes características sistemáticas destes 

frasemas: 

a) Não são composicionais, pelo que a soma dos sentidos dos seus constituintes não é 

igual ao seu sentido global; 

b) São coesos, pois os seus elementos pressupõem os seus co-ocorrentes; 

c) Resistem à variação formal (sincrónica ou diacrónica); 

d) Podem ser ambíguos (alguns têm inclusivamente alternativas homófonas); 

e) Alguns podem ser confundidos erradamente como combinação morfológica: palavra-

base + afixo; 
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f) O seu carácter autónomo do ponto de vista semântico confere-lhes um grau de 

dificuldade em serem tratados no âmbito de um qualquer modelo linguístico. 
12

 

 

Tipo 2. Os semi-frasemas ou colocações, atentemos neles. 

No seguimento das definições que atrás apresentámos para este conceito de “colocação”, 

Sanromán acrescenta que este conceito pode ser utilizado com dois sentidos diversos:  

“a) combinações frequentes, prováveis, preferenciais ou usuais de palavras (nomeadamente 

substantivo + adjectivo ou verbo + substantivo); b) combinações aparentemente livres, 

geradas a partir das regras da língua, mas onde actua qualquer tipo de restrição lexical 

determinada pela norma” (Sanromán 2001: 175) 

 

A fronteira entre os frasemas completos e os semi-frasemas não é clara, mas, para o nosso 

trabalho, deter-nos-emos na característica que Alonso Ramos (Alonso Ramos 1993) apresenta 

como a mais clarificadora  

En un frasema, ninguna de sus propriedades semánticas ni sintácticas son deducibles de los 

lexemas constituyentes. Sin embargo, en la colocación, al menos algunas propiedades son 

deducibles de uno de los lexemas. En ‘actividad febril’ o en ‘dar un paseo’, el nombre 

guarda las mismas propiedades que tiene fuera de la combinación. (Alonso Ramos 1993: 

183). 

 

Melchuk distingue dois tipos de colocações. 

Para o primeiro tipo, tomemos como exemplo o frasema “dar um passeio” -  nesta 

sequência, temos um verbo leve (ou verbo-suporte) mais nome. 

Então, o lexema A, que conserva intacto o seu significado – passeio) é acompanhado por 

outro lexema B (dar), que se esvazia de significado, funcionando apenas como isso mesmo – 

um suporte. São exemplos deste tipo de colocações: “dar um conselho”, “infligir uma 

derrota”, “reinar o silêncio”, “tomar em consideração”, “pôr em dúvida”. Ou ainda colocações 

que seguem a estrutura substantivo + adjectivo ou adjectivo + substantivo ou verbos + 

advérbios: “ódio mortal”, “mudança radical”, “vontade louca”, “confessar abertamente”, 

“proibir terminantemente”, etc. 

                                                             
12 Veremos exemplos destes casos nos “corpora” de António Lobo Antunes. 
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Para o segundo tipo, tomemos como exemplo “nariz aquilino”. Este tipo é considerado 

correspondente ao que Coseriu apresenta como solidariedades lexicais, pois o segundo 

elemento constituinte não só não está vazio de significado (“aquilino”), como inclusivamente 

o sentido global da colocação (lexema C) inclui o sentido específico deste lexema B, mas 

exclusivamente em condições de co-ocorrência com o lexema A – “nariz”. São exemplos 

destas colocações: “manteiga rançosa”, “cabelo louro”, “cavalo baio”, entre outros. Esta 

correspondência não é linear, mas para o contexto da nossa dissertação, tomá-la-emos nesta 

perspectiva. 

 

Tipo 3. Os quase-frasemas são entendidos como frasemas que, para além de 

conservarem os sentidos dos lexemas constituintes, a eles se acrescenta um novo sentido, que 

não é dedutível da soma simples dos sentidos desses mesmos lexemas. São exemplos: “tecto 

falso”, em que, para além dos sentidos individuais, o frasema, enquanto lexema C, adquire um 

sentido individualizado, pois este é um termo utilizado como aplicação para tectos de casas; 

“cinturão negro”, “centro comercial”, para nomear apenas alguns casos. 

 

1.3.3.1.2 Frasemas Pragmáticos ou Pragmatemas 

 

Para Melchuk (1995: 176 e 1998: 5-6), “o pragmatema é uma sequência cujo significado 

X não é construído livremente (ainda que regular) a partir de uma Representação Conceptual 

determinada (que o falante pretende verbalizar)”. Dito de outra forma, não pode ser 

substituído por qualquer outro sinónimo Y construído livremente para um específico contexto 

situacional. Ora, uma vez que este termo foi cunhado por Melchuk no contexto da sua 

formulação do modelo lexicográfico francês, a verdade é que nem Sanromán (Sanromán 

2001), nem nós concordamos com a perspectivação que este autor tem da Pragmática. Com 

efeito, o linguista faz corresponder à Pragmática apenas o que é extralinguístico, não 

comungando dos pressupostos gerais e basilares de teorias como as de Austin ou Searle ou 

Grice, que pautam a nossa investigação. Por este mesmo motivo, utilizamos aqui a noção de 

pragmatemas apenas para identificar o segundo dos dois tipos de frasemas apresentados pelo 

autor, para que a nossa listagem não se revelasse incompleta, pelo que a abandonaremos de 

imediato.  
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Em suma, e não pretendendo fazer uma descrição profunda relativa à combinatória 

lexical, é do nosso interesse perceber o frasema como combinação de palavras cujo 

significado não pode ser deduzido da soma simples dos seus lexemas, antes obedece a um 

significado globalmente aceite pela comunidade linguística e que pode ter uma componente 

idiomática que, não raro, escapa a leitores desatentos de textos fragmentários como o de 

António Lobo Antunes. 

 

  1.3.3.2 A proposta de Vilela: dois vectores de análise (Vilela 2002) 

 

 Neste amplo domínio da combinação e desdobramento de frasemas e seus semelhantes, e 

na impossibilidade de tratarmos aqui todas as propostas sobre a matéria, vejamos com alguma 

minúcia a de Vilela. (Vilela 2002) 

Num tom relativamente conciliador de outras propostas, designadamente a de Melchuk, 

Vilela avança com um estudo que, a nosso ver, congrega dois vectores de análise do que o 

próprio autor apelida de “expressões idiomáticas na língua e no discurso” (Vilela 2002: 169):  

 

1º vector: uma primeira em que regista e clarifica o conceito de fraseologia ou 

fraseologismo ou frasema e outros com que este se relaciona;  

 

2º vector: uma segunda em que caracteriza o que designa como “fraseologização como 

lexicalização” (Vilela 2002: 194 - 219), salientando exemplos configuradores destes 

conceitos. Por aquilo que atrás fica (d)escrito se percebe que esta orientação será a que 

daremos também a este Ponto. 

 Comecemos, pois, pela primeira. 

 

1º vector:  

Vilela enceta a sua reflexão com uma listagem das designações que, não raro, proliferam 

na literatura da especialidade e que carreiam sentidos semelhantes. Ei-las: idioma 

(idiomatismo), expressão (por expressão idiomática ou figurada), frase (frase feita, 

fraseologismo, fraseologismo verbal / nominal /adjectival / adverbial), frasema (frase 

estereotipada), grupo (grupo fraseológico), locução figurada, modo de falar (modismo), 
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sintagma ou sintema, para além das que, lembramos, já foram abordadas atrás, tais como 

colocações, lexias completas, solidariedades lexicais e até, por vezes, provérbios e ditados. 

Tendo na devida conta estes conceitos acima compendiados, e demarcando-se de juízos 

polémicos, Vilela avança com uma primeira noção sumária: qualquer um deles implica o que 

apelida de “técnica livre do discurso” (Vilela 2002: 169) na medida em que decorrem todos de 

uma combinação suportada pelas regras combinatórias lexicais e sintáctico-semânticas 

incrustadas na língua. Resulta daí que tal combinação não deve ser marginal ao tratamento 

linguístico-discursivo, pelo contrário, deve ser analisada não em termos de seguimento ou 

desviância em relação às normas da “langue” sistemática, mas como unidades que potenciam 

um enriquecimento de textos e discursos em constante actualização enunciativa. 

Passo a designar por fraseologia a disciplina que tem como objecto as combinações fixas 

(diria mesmo congeladas) de uma dada língua, combinações que, no sistema e na frase, 

podem assumir a função e o significado de palavras individuais (ou lexemas). (Vilela 2002: 

170). 

O linguista acrescenta que tal definição é herdeira do grupo de investigação europeu que 

primeiramente se debruçou sobre esta matéria: 

Os frasemas são as unidades da língua que são reproduzidas em bloco do decurso do 

discurso, unidades constituídos por (pelo menos) dois autossemânticos e em que, no 

mínimo, um dos autossemânticos sofre uma transposição e, no seu todo, funcionam como 

elementos frásicos ou nela se integram, mas sem constituírem por si uma frase. ( Mannheim 

1983: 111 In Vilela 2002: 171). 

 

Mercê da individualização lexical, sintáctica e semântica dos frasemas, estes, segundo 

Vilela, actuam como um “processo de ampliação do léxico, servindo, assim, para nomeação, 

qualificação, circunstanciação, ou, por outras palavras, contribuindo para a lexicalização da 

conceptualização e categorização da nossa experiência quotidiana.” (Vilela 2002: 171) A 

particularidade desta nomeação reside no facto de ser consubstanciada de modo codificado e 

sistemático e reconhecida pelos falantes de uma dada língua natural ou comunidade 

linguística. 

Tal caracterização indicia um outro aspecto: é que a fraseologia lexicaliza, no âmbito do 

léxico mental, as emoções, as atitudes, os comportamentos, enfim, a subjectividade dos 

locutores. Consequentemente, a fraseologia não pode nomear primeiramente realidades 
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extralinguísticas, como é óbvio, antes reforça a expressividade ou matiza, de alguma forma, o 

que está já prefigurado na língua. 

Vilela apresenta o seguinte elenco de primeiros exemplos (Vilela 2002: 172): 

- “tirar nabos da púcara” – ao significado literal é acrescentado o de “tentar descobrir 

segredos de modo disfarçado”; 

- “lançar a escada” – ao significado literal é acrescentado um significado fraseológico 

semelhante ao anterior; 

- “falso alarme” – o significado literal é acrescido do fraseológico “ sinal tido como certo, 

mas sem correspondência, em qualquer domínio”; 

- “estar em pulgas” – ao significado literal é associado o fraseológico “ estar agitado / 

perturbado / em dificuldade”; 

- “estar em maus lençóis” – ao seu significado denotativo é acrescentado o fraseológico “ 

estar em dificuldade”; 

Em qualquer uma destas combinações (ou fraseologias, ou fraseologismos) estamos 

perante “combinações de palavras (ou grupos de palavras) relativamente estáveis cujo 

significado global interno de uso difere do significado global externo de uso dos constituintes 

individuais em combinações livres.” (Vilela 2002: 172) 

Esta concepção de fraseologia é erguida em algo que podemos ler nesta transcrição do 

autor – a característica de serem “estáveis”. Este mesmo dado habilita Vilela a construir um 

“perfil”, se é que assim lhe podemos chamar, prototípico destas combinações frásicas. A 

saber:  

a) Estas unidades lexicais são relativamente estáveis, pois tornam-se aceitáveis pelos 

falantes, em registos de língua particulares; 

b)  Pautam-se pela idiomaticidade (total ou parcial, pelo que não podem, à partida, ser 

decompostas livremente nos seus constituintes, sem que haja alteração do seu 

significado, como em “fazer a barba”, que alguns falantes teimam em fazer acrescer 

de prefixo de negação –des, resultando “desfazer a barba”, semanticamente diverso 

do anterior frasema); 

c) Revelam tipicidade sintáctica e semântica pela selecção não inocente de associações 

de lexemas a nível sintagmático, por exemplo no que respeita a utilização de 

esquemas relacionais, do tipo V + OD + OBL (como em “meter o Rossio na 

Betesga”), entre outros.  
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d) Obliteram, no discurso, lexicalizações pela formação de combinações que actuam 

como “lexemas” especiais; 

e) Pressupõem a reproduzibilidade, isto é, a verbalização específica e expressiva  da 

subjectividade dos locutores e alocutários; 

f) Revestem-se de uma alta capacidade textualizadora, no que à capacidade criativa diz 

respeito. 

 

A análise desta listagem revela uma tentativa clara de caracterização do comportamento 

dos fraseologismos. Dela temos, porém, de convocar para aqui uma dicotomia que 

consideramos central: a da variabilidade / fixidez destas combinações. 

Antes de mais, tenha-se presente que as linhas orientadoras da nossa reflexão sobre as 

fraseologias não se esgotam na abordagem que delas fazemos, até porque este domínio está 

em constante mutação sincrónica e diacrónica e, no momento em que escrevemos, novas 

fraseologias estarão a desenvolver-se das quais não teremos oportunidade de dar conta. Não 

obstante, interessa sublinhá-lo, esta caracterização fraseológica de Vilela é aquela que se 

reveste de maior pertinência para a análise dos “corpora” antunianos que no Ponto 2 faremos. 

Pois bem, Vilela disponibiliza um alargado leque de fraseologias que considera 

susceptíveis de relativa variabilidade que paulatinamente vai explicando. Vejamo-las. 

A. variação ao nível de género, diminutivo e superlativo:  

-“de beiço caído” / “de beiça caída”;  

-“fazer olhos / olhinhos a alguém”; 

- “estar com panos / paninhos quentes” 

- “estar morto / mortinho por” 

- “juntar os trapos / trapinhos”; 

- “coisíssima / coisa nenhuma”; 

- “ser uma coisinha / coisa de nada”. 

 

B. variação entre artigo definido e artigo possessivo, entre artigo definido e indefinido 

ou artigo nulo: 

- “cavar a (sua) própria sepultura” 

- “dar a última palavra / a sua última palavra” 

- “enfiar o / um barrete a / em alguém”; 
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- “armar um banzé” / “armar banzé”; 

“ver (a) luz ao fundo do túnel”. 

 

C. variação entre singular e plural: 

- “arrebitar a orelha / as orelhas”; 

- “dar (tudo) em água / águas de bacalhau”; 

- “jurar a pé / pés junto(s)” 

 

D. variação a nível das formas de negação ou não-negação: 

- “ter olhos na cara” / “não ter lhos na cara” 

-“medir / não medir as palavras” 

- “sem papas na língua” / “não ter papas na língua”; 

- “estar dentro / fora da razão”. 

 

E. variação ao nível de preposições: 

- “estar de / com os olhos bem abertos”; 

- “ficar de / com os olhos em bico”; 

- “trocar algo em / por miúdos”. 

F. variação entre sinónimos: 

- “deitar / lançar achas pr’á fogueira”; 

-“voltar / virar o bico ao prego”; 

-“não mexer / bulir / mover uma palha”; 

-“cravar / espetar os olhos em alguém”; 

-“sem mais razões” / “sem mais aquelas”; 

-“pôr o pé / dar um passo / uma passada em falso. 

 

G. variação por meio de antónimos: 

-“ser boa / má rês”; 

-“língua vivas” / “línguas mortas”; 

-“de cabeça / viseira caída”  e  “de cabeça / viseira erguida”. 
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H. variação num campo lexical homogéneo ou entre um arquilexema e seu conteúdo 

arquilexemático: 

-“ler / ver / observar / reler por alto”; 

-“ler / ver / observar / reler pela rama”; 

-“ter de gramar / engolir a pastilha”; 

-“contar / meter / enfiar patranhas a alguém”; 

-“destruir / desfazer / rasgar a olhos vistos”; 

-“vir com pezinhos / passinhos de lã”; 

-“não meter o bedelho / o bico / o nariz onde não se é chamado”; 

-“dar / deitar / lançar pérolas a porcos”; 

-“ensinar o padre-nosso / a missa ao vigário / ao padre”; 

-“perder / gastar o seu tempo / o seu latim com alguém”. 

 

I. variação dentro de um campo lexical homogéneo: 

-“comprar / vender / comer / apanhar gato por lebre”; 

-“gastar dinheiro à tripa fora / à larga / à farta / às mãos cheias / a rodo”; 

 

J. variação ao nível das chamadas “séries fraseológicas” (que implicam diferentes 

estados de coisas): 

-“estar / vir / trazer / colocar / pôr algo em pé de guerra”; 

-“ter / dar / receber luz verde para qualquer coisa”; 

-“lavagem / branqueamento de dinheiro / capital” 

 

K. variação a nível diastrático: 

-“cair na armadilha / na esparrela / na ratoeira / na rede”; 

-“ como manda o figurino / a cartilha / a sapatilha”; 

-“de orelha murcha / caída”; 

-“ não ir à bola com alguém” / “não ser santo da sua devoção” / “não ir no meu 

carrinho à missa”; 

-“trabalhar para o boneco / para o bispo”; 

-“ ir na cantiga / na conversa / no paleio de alguém”. 
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L. variação a nível ecóico (em situações que motivam o acréscimo / redução / 

transposição / remotivação dos elementos constitutivos da fraseologia, sobretudo em 

frasemas breves e facilmente memorizados. Podemos dizer que, em alguns casos, se 

trata de uma situação de paródia da “Vox Populi”, do discurso específico de alguém 

ou simplesmente de fraseologias reconhecidas na respectiva língua): 

-“Discurso de Sampaio aos Peixes.” (a parodiar o “Sermão de Santo António aos 

Peixes”) 

-“Contas à moda do Gomes.” (paródia da fraseologia “Contas à moda do Porto”) 

-“Fundação à Gomes de lá.”. (paródia da designação do prato gastronómico 

“Bacalhau à Gomes de Sá”). 

 

2º vector:  

A segunda ideia que salientámos da descrição que Vilela faz das fraseologias tem que ver 

com o que designa como “fraseologização como lexicalização” (Vilela 2002: 194 - 219), 

salientando exemplos configuradores destes conceitos. 

Às características de fixidez e idiomaticidade (bem como às restantes atrás elencadas), 

Vilela acrescenta a da “lexicalização”, o que “equivale a dizer que o frasema / fraseologismo 

é armazenado no léxico como um todo, em que a construção sintáctica já não reproduz um 

modelo estrutural produtivo, mas que é reproduzido como uma unidade léxica terminada. 

(Vilela 2002: 195) 

Essa lexicalização passa por uma fase prévia em que se forma um composto / 

combinação de lexemas; segue-se-lhe a perda parcial ou total de individualidade gráfica (por 

vezes simplesmente marcada pela presença do hífen), até que, finalmente se processa a 

lexicalização, dando-se origem a um fraseologismo que goza, “latu sensu”, de um estatuto 

individual típico de um lexema.  

Importa observar que a diferença entre um composto e um fraseologismo / uma 

fraseologia não se apresenta tão linearmente quanto a nossa descrição possa levar a pensar. 

Porém, e para o nosso caso de análise dos “corpora” antunianos, mantenhamos o que 

descrevemos. 

Vilela apresenta como lexicalizações conseguidas os seguintes exemplos importados 

constantes das seguintes expressões onomatopaicas: 

-“prima donna”; 
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-“casus belli”; 

-“bon vivant”; 

-“rendez-vous”; 

-“compte-rendu”; 

e 

-“(é só) blá-blá”; 

-“gri-gri”; 

-“frou-frou”; 

-“tic-tac”; 

-“(explica lá) tim-tim por tim-tim”. 

 

1.3.4 Relações lexicais (semânticas) (sinonímia / antonímia / hiperonímia / 

hiponímia / holonímia / meronímia) 

 

Lehmann e Martin-Berthet (Lehmann e Martin-Berthet 1998: 77 – 95) esquematizam e 

sintetizam as relações lexicais de teor semântico em dois tipos:  

- relações hierárquicas e de inclusão, por tratarem de unidades que não têm a mesma 

ordem / organização (hipónimos e hiperónimos, em contexto de relação parte - todo); 

- relações de equivalência e de oposição, uma vez que tratam de unidades inseridas na 

mesma ordem (sinonímia e antonímia). 

Tais relações estruturam o léxico (excepção feita à de parte – todo) no plano 

paradigmático. 

E porque de estruturação estamos a tratar, Duarte (Duarte 2003) apresenta, para 

configurar o que designa por “coesão lexical”
13

, uma estrutura hierarquizada das relações 

semânticas que nos propomos descrever neste momento. 

A autora debruçou-se sobre o conceito de coesão e suas várias actualizações na frase e no 

discurso (texto). Assim, e para o caso, interessa-nos a sua visão dos mecanismos de coesão a 

nível lexical. 

A coesão é entendida como um processo que opera por “contiguidade semântica, i.e., as 

expressões linguísticas que entram numa relação de coesão lexical caracterizam-se pela co-

                                                             
13 Este conceito será retomado na Parte III, beneficiando de reflexões teórico-práticas herdadas de Fernanda 

Irene Fonseca e Vilela. 
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presença de traços semânticos (total ou parcialmente) idênticos ou opostos.” (Duarte 2003: 

114) 

Esquema 1. Processos configuradores da coesão lexical 

Coesão lexical 

 

Reiteração                                           Substituição 

 

         Sinonímia 

     

      Antonímia 

 

       Hiperonímia / Hiponímia 

                Holonímia / Meronímia 

                                          

Após a esquematização, a linguista avança com definições sumárias de cada um destes 

processos de configuração, pelo que as iremos utilizar, neste momento, como considerações 

introdutórias ao tratamento de cada um destes conceitos em particular. 

Por “reiteração” entende-se a “repetição de expressões linguísticas; a contiguidade 

semântica caracteriza-se, neste caso, pela identidade dos traços semânticos” (Duarte 2003: 

115). 

Quanto à “substituição”, esta pode consubstanciar-se por: 

- sinonímia: “selecção de expressões linguísticas que partilham a generalidade dos traços 

semânticos” (Duarte 2003: 115); 

- antonímia: “selecção de expressões linguísticas que com traços semânticos opostos.” 

(Duarte 2003: 115); 

- hiperonímia: “ a primeira expressão mantém com a segunda uma relação classe-

elemento” (Duarte 2003: 115); 

- hiponímia: “ a primeira expressão mantém com a segunda uma relação elemento-classe” 

(Duarte 2003: 115); 

- holonímia: a primeira expressão mantém com a segunda uma relação todo-parte” 

(Duarte 2003: 115); 
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- meronímia: “ a primeira expressão mantém com a segunda uma relação parte-todo” 

(Duarte 2003: 115) 

Atentemos nelas agora individualmente. 

 

1.3.4.1 Sinonímia 

No seguimento da teoria coseriana (Coseriu 1976) e Lyons (1968), os lexemas são 

distribuídos os em três grandes relações semânticas: a sinonímia, a hiponímia e a antonímia 

(sendo que nós trataremos também a meronímia). Consideremo-las. 

A sinonímia (Martin 1976: 113) pode ser definida do ponto de vista referencial, pois os 

lexemas a e b são sinónimos se denotam o mesmo objecto, em termos concretos, como em 

“livro” / “tratado”, “estrela do pastor” /  “Vénus”. 

Se a encararmos como sinonímia relativa em que os lexemas a e b têm o mesmo valor 

denotativo, mas não o mesmo conotativo, como em “chateado” / “aborrecido”, entre outros. 

Se a considerarmos como sinonímia total, os lexemas a e b são comutáveis em todos os 

contextos, como em “consoante surda” / “áfona”, “palavra aguda” / “oxítona”. 

Quanto à sinonímia parcial, os lexemas a e b são comutáveis apenas em alguns contextos, 

tais como “chefe” / “patrão” / “manda-chuva”. 

Martin acrescenta que pode ainda dividir-se a sinonímia nos seguintes tipos:  

a) Sinonímia total e absoluta; 

b) Sinonímia absoluta, mas não total; 

c) Sinonímia em que há identidade conotativa e comutabilidade geral, mas há 

divergência na conotação. (Cf. Lehman e Martin-Berthet 1998: 83) 

 

Quanto à primeira, apresenta uma “identidade denotativa e conotativa e ainda 

comutabilidade entre os lexemas sinónimos, o que se verifica apenas nos termos técnicos: 

consoante surda / áfona, dentista / estomatólogo, oftalmologista / médico dos olhos, 

metereólogo / meteorologista, dermatólogo / dermatologista, quirógrafo / manuscrito”. (Vilela 

1994: 28) 

Quanto à segunda, a comutabilidade restringe-se a alguns contextos, tais como: 

“começar” / “iniciar”, “principiante” / “debutante”, “estagiário” / “aprendiz”. 

Quanto à terceira, temos exemplos, como “nora” / “genra”, “jornal” / “folha de couve” / 

“periódico”. 
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1.3.4.2 Antonímia 

A noção de antonímia parece ser pacificamente encarada, de um modo geral, coo uma 

relação de oposição, que Vilela define como “relação de contraste. A relação de contraste 

implica um determinado número de elementos opositivos, que apontam tanto para as relações 

opositivas binárias, como para as não binárias” (Vilela 1994: 30). 

Deste modo, as relações opositivas binárias compreendem três subtipos: 

1º a antonímia em sentido estrito; 

2º a complementaridade; 

3º a reciprocidade; 

4º a oposição direccional; 

As oposições não binárias englobam os conjuntos seriais e os conjuntos cíclicos. 

 

A antonímia em sentido estrito “é aquela em que a afirmação de um elemento do par 

antonímico implica a negação do outro, mas não vice-versa: em uma estrada é larga, está 

implicado que “esta estrada” não é “estreita”, e em uma estrada é estreita, está implicado que 

“esta estrada” não é “larga”.(Vilela 1994: 30). Não obstante, se a estrada não é “estreita”, 

pode também não ser “larga”, mas simplesmente “assim assim”. Numa relação deste tipo, as 

informações extralinguísticas podem desempenhar um papel esclarecedor, como em acontece 

em “claro” / “límpido” vs. “turvo” ou em “duro” vs. “mole” / “flácido” / “carinhoso”. Outros 

exemplos podem ser os seguintes: “feio” / “lindo”, “rápido” / “lento”, tal como “o previsível” 

/ “ o imprevisível”, “o verdadeiro” / “o falso” ou ainda “comprar” / “vender”, “princípio” / 

“fim”. 

A complementaridade tem que ver com a afirmação de um de dois termos anteceder a 

negação do outro e vice-versa. Exemplos: “O João é solteiro”, o que implica que “O João não 

é casado”. 

A reciprocidade, ou relação conversa, “é a relação de conteúdo existente entre pares de 

lexemas que designam a mesma relação significativa e é construída a partir de dois pontos de 

vista diferentes” (Vilela 1994: 31). Vejam-se os exemplos: “marido” / “esposa”, “pai” / 

“filho”, “professor” / “aluno”, entre outros. 

A oposição direccional “implica um movimento relativamente a uma de duas direcções 

possíveis, a partir de um dado ponto” (Vilela 1994: 32). Exemplos: “ir” / “vir”, “subir” / 

“descer”, “norte” / “sul”. 
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Quanto às relações de oposição não binárias, estas podem ser potenciadoras de conjuntos 

seriados e em conjuntos cíclicos. 

Nos conjuntos seriados, cada membro tem o seu lugar bem definido na série, com um 

membro inicial e um final: escalas de apreciação escolar – “óptimo / muito bom / bom / 

suficiente / medíocre”; designações de refeições – “pequeno-almoço / almoço / jantar”. 

Nos conjuntos cíclicos, algo análogo acontece, mas com um índice de ciclicidade, como 

em estações do ano, nomes de meses, dias da semana, etc. 

 

1.3.4.3 Hiperonímia / Hiponímia 

Este par de conceitos estreitamente interligados pressupõe uma relação de hierarquia na 

oposição entre os lexemas. Donde, o termo subordinado designa-se hipónimo e o termo 

superordenado designa-se hiperónimo ou arquilexema.  

Correia (Correia 2004), no âmbito do seu estudo sobre a caracterização de nomes de 

qualidade em função do seu grau de abstracção, considera a hiperonímia como um dos meios 

para o fazer: 

Abstracção hiperonímica – numa hierarquia-ser (hiérarchie-être) como siamês / gato / 

felino / animal / ser, quanto mais alto é o grau da hierarquia mais afastado se encontra do 

concreto (no sentido de ‘representável’). (Correia 2004: 71) 

Do que acabámos de ler se depreende que a configuração que Correia faz de um 

hiperónimo carreia a noção de [+ abstracto] e [- representável], logo o termo mais abrangente 

e superior numa dada hierarquia. 

 

Por outro lado, e como já referimos anteriormente, esta é uma relação que muito se 

aproxima do conceito de campo lexical. Exemplos: “animais de estimação” é hiperónimo de 

“cão” / “gato”, “hamster”, etc. Trata-se de uma relação de inclusão em que  

L’incluant (ou hyperonyme) est l’équivalent de l’archilexème, réalisation langagière de 

l’archisémème. Citons à nouveau la définition de fauteuil du Petit Robert: 

Fauteuil: siège à dossier et à bras, à une seule place. 

L’incluante siège est l’archilexème et les traits spécifiques correspondent ici aux sèmes. La 

definition pour inclusion implique donc une comparaison implicite avec d’autres signes 

(Lehmann e Martin-Berthet 1998: 55) 

Uma vez mais, esta análise sémica mostra uma óptica diferencial, ou seja, contrastiva, 

pois pretende reconhecer as oposições entre traços sémicos de um todo lexical. 
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Esta relação semântica é também considerada como uma relação de implicação unilateral 

entre duas entidades, esquematizada como se X é uma dália, então X é uma flor. O mesmo 

não se pode dizer vice-versa. Tal corrobora a relação estabelecida, no discurso, de hipónimo 

para hiperónimo. 

De outra sorte, e não raro, o hiperónimo assume um papel anafórico em relação a seus 

hipónimos, concorrendo para a aplicação do princípio de não repetição de lexemas em 

discursos supostos como coesos. Assim, “Entrou um gato na sala. O animal parecia doente”. 

Se acontecer ser esta ordem invertida, então estaremos, como se tornará claro, em contexto 

catafórico. 

Tais potencialidades destas relações hierárquicas acontecem frequentemente também 

através de holónimos e seus merónimos, como veremos a seguir. (Lehmann e Martin-Berthet 

1998: 77 – 82) 

 

 

1.3.4.4 Meronímia 

No seu estudo sobre as anáforas associativas e respectivos mecanismos de manutenção de 

referência, Silva (Silva 2005: 196) apresenta a seguinte definição de meronímia : 

A meronímia constitui um suporte muitas vezes activado na configuração de relações 

anafóricas não co-referenciais de tipo associativo.(…) a relação entre o antecedente e o 

anafórico baseia-se numa relação de implicação, na qual a expressão anafórica especifica e 

evoca a entidade lexical correspondente ao antecedente. (Silva 2005: 197). 

E acrescenta: 

O merónimo encontra-se numa relação de dependência interpretativa com outro segmento 

nominal, enquadrando-se num contexto discursivo de natureza macrossintáctica, em que 

habitualmente estão envolvidas duas ou mais proposições. (Silva 2005: 197). 

Cada uma destas citações levanta a dicotomia hierárquica todo / partes, como 

por exemplo em “carro” e “volante” / “pedais”. Por se tratar de anáfora, neste caso o 

holónimo (ou arquilexema) surge em primeiro lugar, como antecedente, e os seus 

merónimos seguem-se-lhe. Ainda assim, e para o nosso trabalho, essa relação poder-

se-á desenvolver de modo vice-versa, sem que haja alteração significativa dos 

lexemas. Tal será o que tomaremos em consideração, aquando da análise dos 

“corpora” discursivos polifónicos antunianos. 
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Posto isto, a autora apresenta o seguinte esquema sistematizador dos potenciais 

casos de actualização de merónimos: 

Esquema 2. Caracterização da Meronímia (Silva 2005: 196)                     

                                      Relação semântica de inclusão: implicacional / assimétrica / (in)transitiva / parte – todo / fundada 

em propriedades não intrínsecas / hierárquica 

 

. 

Meronímia                    Tipos: componente – objecto integral / membro – colecção / porção – massa / material – objecto / 

acção ou fase – actividade / lugar - área 

 

                                  Usos: especializado / não especializado 

 

                                  Tipicidade: canónico / facultativo 

 

Sobre cada uma destas componentes nos iremos debruçar, em termos práticos, na Parte III desta 

dissertação. 

 

1.3.5 Retomas lexicais (Vilela 1995) 

Na sequência da proposta de Silva que acabámos de explanar, e porque da palavra e suas 

relações versa esta Parte I, vejamos agora o que Vilela (Vilela 1995) apresenta como outra das 

questões fulcrais a ter em conta no tratamento do léxico: o seu papel e desdobramento em 

retomas do dito / escrito. Tal propriedade interessa ao nosso trabalho por ser a nossa parte 

prática uma análise textual de romances e crónicas de Lobo Antunes, logo pretendemos 

sustentar toda a coesão através de pressupostos lexicais que acreditamos serem os pilares de 

todo o arquitexto antuniano. 

Com efeito,  

Se a coesão textual obriga o escrevente / falante a manter-se dentro de certos limites 

temáticos e lexicais, a fluidez e escorreiteza do texto obrigam à variedade de termos e 

designações, ao controle de repetições e mesmo ao controle das chamadas anáforas 

gramaticais e lexicais. Além dos recursos gramaticais, há também, como vimos, as 

chamadas retomas lexicais. Isto é válido tanto para a leitura inteligente e compreensiva de 

textos produzidos como para a produção de textos equilibrados. (Vilela 1995: 233 – 234) 
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Na verdade, Vilela defende que há dois tipos de retomas lexicais: aquelas sem alteração 

semântica e aquelas com alteração semântica. 

Quanto às primeiras, são também designadas por repetições literais, pois há a repetição 

“nua e crua” do termo ou expressão em questão. Por isso mesmo, não oferecem desafios à 

análise linguística e textual. 

Relativamente à segunda, tal já não acontece. As retomas com alteração semânticas são 

as verdadeiras responsáveis por evitar usos exaustivos e escusados de lexemas em contexto 

discursivo. Vilela apresenta sete subtipos destas retomas. Atentaremos em cada um deles. 

a) Por sinónimos ou parassinónimos / antónimos (Cf. Ponto anterior). 

b) Por hiperónimos / hipónimos (Cf. Ponto anterior). 

c) Por reduções de sintagmas (Cf. Parte II). 

d) Estratégias discursivas de progressão temática. O exemplo estudado por Vilela tem 

por base o “corpus” de “Arroz do Céu”, de José Rodrigues Miguéis. Assim, a 

manutenção de referência e coesão é activada por um primeiro uso do lexema 

“dinheiro”, seguido de usos subsequentes de lexemas que com ele estabelecem uma 

relação anafórica: “tesouro”, “níquel”, “dinheiro-de-ninguém”, “moedas de prata”. 

e) Por termo neutro ou genérico. Os termos genéricos exemplificados são nomes 

anafóricos, do tipo “fenómeno”, “coisa”, “recusa”, “problema”, “situação”, 

“acontecimento”, “facto”, “elemento”. 

f) Por “anáforas conceptuais”. Vilela entende estas retomas como, por exemplo, termos 

sinonímicos usados para referir pontos de vista próprios do narrador, que podem (ou 

não) assumir-se contrários aos das personagens e tal mecanismo numa espécie de 

“jogo” locutor / ouvinte ou escritor / leitor. (Cf. Análise dos “corpora” da Parte III) 

g) Por “colocações”. (Cf. Ponto anterior sobre “colocações”) 

 

Em síntese, Vilela crê, perante um texto / discurso que um bom ouvinte ou leitor deve: 

1º reagrupar os termos textuais / discursivos por áreas temáticas; 

2º subdividi-los por campos lexicais; 

3º estabelecer relações semânticas entre os lexemas que se retomam ( expandindo ou 

condensando o respectivo conteúdo); 

4º a “compreensão do texto” intendida pelo autor / escritor depende da compreensão da 

“variância” ou “ invariância” de temas, em constante retoma. 
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1.4 Variedades do léxico (Vilela, Léxico e Gramática) 

As questões linguísticas teórico-descritivas avançadas até este momento decorrem sempre 

da perspectivação de investigadores que pioneiramente sobre elas se debruçaram. Tal facto dá 

origem a linhas de orientação relativamente autorais, mas sempre em consonância com os 

objectivos do nosso trabalho de abordagem linguística da obra de Lobo Antunes. 

Também o conteúdo do presente número não é alheio a esta tendência, pois muitas são as 

abordagens, mais ou menos recentes, mais ou menos aprofundadas, que se têm feito sobre as 

variedades do léxico. Não obstante, aquela que seguiremos é a de Vilela (Vilela 1995), pelo 

que o que apresentaremos adiante é a que nos permite tratar temas que nos são mais 

importantes. 

Em jeito de “avant-propos”, Vilela tece a seguinte consideração:  

O léxico constitui um diassistema: as palavras de todos os dias convivem com as palavras 

dos especialistas, as palavras da língua falada (ou estilo coloquial) vivem lado a lado com 

as palavras da língua escrita (estilo reflectido), as palavras “velhas” ainda em uso corrente 

coabitam com arcaísmos e neologismos. (Vilela 2002: 16) 

1.4.1 Arcaísmos 

Neste âmbito, o autor avança com a seguinte listagem de subtipos de arcaísmos: 

- arcaísmos gráficos (“Queiroz”, “Villela”); 

- arcaísmos fonéticos (“oiro”, “toiro”; 

- arcaísmos morfológicos (“soides”, “estaides”,”estejaides”); 

- arcaísmos sintácticos (“isto é um ver se te avias”, “ isto é a fim de mundo”); 

- arcaísmos lexicais (“escaleira”, “parlatório”). 

 

 

 

1.4.2 Variedades funcionais-contextuais 

 

O autor apresenta, para este tipo de variedades, os seguintes casos: línguas sectoriais de 

especialidade ou “ línguas técnicas”, tais como a linguagem dos “media”, a do desporto, a da 

publicidade, a da Informática, a científica entre outras. 

A elas tradicionalmente se referem os investigadores também quando estudam os níveis 

ou registos de língua, daí que tenhamos as “línguas técnicas” associadas à linguagem técnico-
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científica, o registo áulico, o registo formal ou culto, o médio, o informal ou familiar, o 

popular, o corrente ou coloquial, a gíria (e até o calão), conceitos que integram os Programas 

de Língua Portuguesa e Português, dos Ensinos Básico e Secundário respectivamente. 

Vilela caracteriza assim a noção de “registos” 

São variedades de código que dependem da situação e que se realizam sem acrescentar 

qualquer coisa ao código, mas representam apenas escolhas entre as diversas possibilidades 

de pronúncia, de sintaxe e do próprio léxico. (Vilela 2002: 22) 

Excepção feita à linguagem técnico-científica, concordamos e avançaremos com esta 

descrição. 

 Os registos incluem também um binómio que se reveste de importância capital para a 

nossa análise prática: o da língua falada / língua escrita. 

O linguista crê que a segunda das duas não regista gestos, mímica, entoações, como é 

óbvio, uma vez que estes são configurados pela pontuação, pela grafia e igualmente pela 

selecção do próprio léxico. 

Quanto à língua falada, esta é perspectivada de um ponto de vista contextual e 

pragmático, pois ganha forma em situações de comunicação com um “ego, hic et nunc” 

específico. 

 

1.4.3 Variedades sociais (diastráticas) 

Estas variedades estão dependentes de factores como o sexo, a idade, a proveniência e 

classe social e são, normalmente responsáveis pela criação de “gírias” e inovações lexicais 

correspondentes. Eis alguns exemplos que nos escusaremos de analisar detalhadamente por 

saírem do nosso âmbito de trabalho prático subsequente: 

- “bazar” (“ir embora”); 

- “dar bandeira” (“mentir”); 

-“bué” (“muito…”); 

-“chunga” / “chungaria” (“que não presta / não serve”); 

-“fónix” (dissimulação do óbvio palavrão); 

-“o tipo é um pão” (“é atraente”); 

-“otário” (“que não usa de inteligência”); 

-“melga” (“que está sempre a incomodar”); 

-“marrar” (“estudar”). 
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1.4.4 Neologismos 

Vilela apresenta os exemplos que a seguir são elencados. 

- “processar”, com actualizações em frases do tipo “A Câmara processou uma empresa.” 

ou “processar um texto / fazer um processamento” (Informática); 

“orquestrar” (literalmente escrever partes dos vários instrumentos que compõem uma 

orquestra), actualizado como “orquestrar uma campanha contra alguém”; 

- neologismos por abrangência de paradigmas inteiros de formação de palavras, tais como 

–izar / -ização / -izabilidade. A saber: “cotização” ou “balcanizar” (Cf Margarita Correia: 

Correia 2004); 

- neologismos que envolvem colocações: “inflação galopante”, “taxa ou índice de 

inflação” , “política anti-inflacionista”. 

 

 

1.4.5 Empréstimos / Estrangeirismos (Anglicismos, Francesismos, entre outros) 

Adoptados de outras línguas, os empréstimos / estrangeirismos são constantes e em célere 

actualização nas línguas naturais. 

Vilela apresenta com particular saliência duas vias através das quais estes se processam: a 

da criação de metáforas retiradas de outras linguagens específicas (por exemplo: “estar de 

lança em riste”, “trabalho beneditino”, “pescar em águas turvas”, entre outras) e a utilização 

de palavras-chave traduzidas, emprestadas de línguas estrangeiras e directamente coladas na 

Língua Portuguesa (“concertação social”, “multilateralismo”, “reality shows”, “partenaire” ou 

“partner”, “best-seller”, “bluff”, “whisky”, entre outros). 

Os empréstimos greco-latinos são também considerados, sendo que Vilela retoma as 

noções de herança por via erudita e herança por via popular. Ao léxico proveniente da 

primeira o linguista chama “léxico herdado”; ao da segunda, chama “léxico importado”.
14

  

 

 

 

 

                                                             
14 Não nos deteremos em análises detalhadas sobre estes aspectos lexicais por não serem relevantes na 

linguística do texto antuniano.  

 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
___________________________________________________________________________ 

59 
 

1.4.6 Um caso específico de variedade da Língua Portuguesa: o Português de África  

É do conhecimento geral que na escrita antuniana abundam referências a África 

(especificamente a Angola) recortadas e matizadas por meio de isotopias que os críticos 

literários se embrenham em dissecar até à exaustão. 

Todavia, Angola não se esgota por aí, muito porque António Lobo Antunes incorpora, 

propositadamente ou não, mecanismos linguísticos em geral e substancialmente lexicais, em 

particular, desta variedade do Português com a qual contactou nos anos em que exerceu 

Medicina (e muito mais) nessa antiga província ultramarina. 

Fica, deste modo, explicado o motivo pelo qual nos debruçaremos sobre esta variedade. 

Atentemos, por ora, nas propostas teóricas de Vilela (Vilela 1995) e Correia Mendes 

(Correia Mendes 1985 e 1990). 

Numa África que a História tem desenhado sempre conflituosa na definição de fronteiras 

geográficas e domínios politico-culturais, a diglossia e o bilinguismo são fenómenos que 

convirá não olvidar.  

O bilinguismo é, sobretudo, um fenómeno individual, pela pertença e recurso a duas 

línguas (por exemplo, no caso de emigrantes ou falantes com dupla nacionalidade). 

 

A diglossia é encarada como um fenómeno social e pauta-se pela inclusão de três tipos de 

actualizações contextuais: as variantes diaglóssicas sociais e regionais, as variantes 

funcionais-comunicativas e as variantes situativas. Não pretendendo nós fazer uma descrição 

exaustivas delas, a verdade é a sua observância é essencial em termos práticos, no que às 

diferenças lexicais e sintácticas diz respeito. 

E porque de várias línguas se fala (ou escreve, neste caso), de que línguas tratamos em 

particular?  

Vilela recupera a ideia de que as línguas nacionais africanas (e suas inúmeras variedades 

regionais) se inserem nas conhecidas Línguas Bantu, as quais comungam do facto de não 

terem propriamente código escrito). 

De entre elas, destacamos o “crioulo primário” e o “crioulo secundário”. 

Quanto ao primeiro, este é falado em países como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 

Cabo Verde, gozando de um estatuto de (quase) língua nacional.  

Quanto ao segundo, é aquele falado nos subúrbios das zonas urbanas, por exemplo nos 

“musseques”, por isso se chama também “linguagem dos musseques”.  
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Falado grandemente na periferia de Luanda, esta variante do Português pauta-se por uma 

comunhão com aspectos linguísticos do Kimbundo. 

Recuperando estudos de Correia Mendes (Correia Mendes 1986 e 1990) e Pearl (Pearl 

1986), Vilela (Vilela 1995) apresenta três grandes traços caracterizadores do Português 

Africano: o uso recorrente a lexemas simples; o recurso a processos derivativos específicos e 

a colocação / distribuição de sintagmas nas frases. No texto que nos ocupará em termos 

práticos, o antuniano, estas são as linhas de orientação genérica de que nos socorreremos.
15

 

Deter-nos-emos, posto isto, nos traços caracterizadores do Português Africano (ou 

“crioulo secundário”). Embora seja esta uma área linguística ainda em desenvolvimento, e 

considerando que opiniões divirjam sobre o que apresentaremos, o recurso à bibliografia 

citada corrobora minimamente o que pretendemos demonstrar teoricamente e aquando da 

análise dos romances e das crónicas.   

O conceito que primeiramente configura a análise desta variedade é, indubitavelmente, o 

de simplicidade. Não é inocente a utilização reiterada do nome “simplificação” em qualquer 

um dos trabalhos dos três autores em que nos inspirámos para a elaboração deste Ponto 1.4.6. 

Vejamos, então, as estratégias de simplificação e outros traços caracterizadores em 

pormenor
16

 

 

A. Simplificação por omissão 

A.1 Omissão de artigo (e de preposição contraída apenas no primeiro exemplo) 

-“lá no fundo [-] mar  não tinha fim”; 

-“ele abateu [-] licóptero”; 

-“não sei causa de [-] doença de meu filho”  

 

A.2 Omissão de preposição em contextos perifrásticos / aspectuais: 

                                                             
15 Remetemos para o constante da secção sobre a presença do léxico angolano ou sobre Angola, ao longo da 
análise dos “corpora”, nesta Parte I. 
16 Os exemplos que a seguir serão apresentados constam de Vilela (Vilela 1995: 52-58) e são herdeiros de 

investigadores, tais como o próprio Vilela (Vilela et al.: s/d ), Correia Mendes (Correia Mendes 1985); Perpétua 

Gonçalves (Gonçalves 1985 e 1986) e Maria José Albarran (Albarran 1986 e 1991). 
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-“os músculos começam [-] doer”; 

-“já estavam [- ]apodrecer”; 

-“Está [-] fazer sentinela”; 

-“Está [-] intrigar”; 

-“Estás [-] rir de quê então, compadre?”  

 

A.3 Omissão de preposição em relação à valência do verbo / posição argumental 

-“deparou [-] um vulto humano”; 

-“ não gosto [-] pessoa”; 

-“precisa [-] dizer coisa”; 

-“darei tudo para oferecer [-] o seu Deus”; 

-“batem [-] os filhos”; 

-“vai [-] a tua vida”; 

 

A.4 Omissão de marcador de negação, em contexto de dupla negação frequente em PE 

-“ [-] tem ninguém a canoar ali perto”; 

-“ [-] está a falar nada”. 

 

A.5 Omissão do pronome reflexo “se” 

-“ Os bilhetes esgotaram [-]”; 

-“Os olhos encheram [-] de água”; 

-“ Aí os guerrilheiros zangaram [-] obrigando o povo a dispersar”. 

 

A.6 Omissão do verbo copulativo “ser” em construções de realce (ela própria incompleta) 

-“ Eu sou o Comandante, vocês [-] que me puseram”; 
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A.7 Omissão do verbo “haver” em construções temporais 

-“ [-] Muito tempo que não vejo a rapaziada”. 

 

A.8 Omissão de “que” em contextos de orações subordinadas relativas, integrantes e 

consecutivas 

-“são cães estatais [-] comem todos os dias”; 

-“vai ser trovoada [-] parece canhão”; 

-“tanto mirou e [-] remirou disse”; 

-“Ele viu bem [-] o melhor era ficar”; 

-“fingiu [-] queria comprar o relógio”. 

 

A.9 Omissão do conector “e” (frequentemente em caso de numerais) 

-“vinte [-] quatro anos”. 

B. Simplificação por redução 

 

B.1 Redução das alternativas (morfemas) flexionais: de pessoa, de modo e de número 

B.1.1 Pessoa 

-“os granizo [-] começou”; 

-“Eles já morreu [-]”; 

-“os outros está [-]”; 

-“as pessoas paga [-] renda no fim do mês”. 

 

B.1.2 Modo 

-“Porque se você eras
17

 uma bicicleta, talvez as coisas iam de outra maneira”; 

                                                             
17 Os sublinhados são nossos. 
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-“E mesmo que vavó punha toda a vontade não conseguia”; 

-“Fazem depressa para irmos ao teatro”; 

 

B.1.3 Número 

-“os caderno [-]”; 

-“os granizo começou” 

  

C. Simplificação por generalização do pronome pessoal nas suas ocorrências 

frásicas 

C.1 “ele” (sujeito) substitui “o” (objecto directo) em contextos de objecto directo 

-“É só educar ele”; 

-“Quando [-] levamos ele na escola devíamos ter-lhe chegado” 

 

C.2 “lheismo” (realização gramatical de “o” objecto directo como “lhe”, como se de 

objecto indirecto se tratasse: 

-“fui eu que lhe apanhei primeiro”; 

-“então lhe insultaram”; 

-“não lhe deviam mandar embora”; 

-“já eu lhe conhecia de memória”; 

 

D. Contextos de ocorrência de algumas formas de tratamento: “você”, “tu” e 

“senhor” 

 -“Para que você queres saber?”; 

-“Passou no ano que você nasceste?”; 

-“Você tens é raiva”; 

-“O senhor quer ficar bem com a tua mulher”; 

 

E. Uso generalizado da Construção Passiva (com verbos que não a admitem, por 

exemplo os inergativos) 

-“Eu fui nascido em Nampula”; 
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F. Analogia(s) e interferência(s) entre Português Africano e Português do Brasil; 

F.1 próclise 

-“lhe conheço bem” 

-“Os Correios poderiam nos vender tempo”. 

-“Não [-] goza-me, senhor!” 

-“ oferecidos ao Kilamba para [-] usá-los em certas cerimónias”. 

  

F.2 “dequeísmo” 

-“mudaram daquelas professora”; 

-“começaram de chegar”; 

 

F.3 ”ter “ e “passar” em vez de “haver” e “fazer” 

-“Tinha chuva grande. Na corrida rápida do vento, o capim alto dobrava-se todo”; 

-“No armazém dele tem tudo”; 

-“Mas agora tem escola de noite”; 

-“Passou barulho grande”; 

-“Passou luta de arranhar” 

 

G. Empréstimos das Línguas Bantu (através do uso de palavras que servem apenas 

como realce, como acontece há muito com “bué” e agora com “só”, “ainda”, 

“então”, “que”, “muito”) 

-“ calma só Zeca”; 

-“mostra ainda só”; 

-“ai, vavó, diz então!” 

-“criança ninguém que viu”; 

-“nunca que deixaram rasto”; 

-“mas nem um minuto que demoraram na rua”. 

 

H. Redundâncias 

-“E o velho só viu as botas botifarras”;  

-“andrajoso e barba barbudo”; 
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-“formigas formigando”; 

-“chove a chuva”; 

-“ a chapada me acordou-me”; 

-“o chicote te apanhou-te”; 

-“ onde é que lhe apanhei-lhe não sei”. 

 

I. Uso generalizado da preposição “em” (simples ou contraída) 

-“vai nos outros países”; 

-“chego na casa”; 

-“ainda antes de irem na cama”; 

-“Todas as miúdas olharam em Zeca Santos”; 

-“sem contarem no pai o resto da aventura”; 

-“ para mandarem os filhos na escola”. 

 

J. Tipicismo no domínio lexical 

J.1 Vocabulário que acusa o passado histórico destes países 

 

-“assimilado” = “indígena”; 

-“branco” = “maquere, mulungo, samundo, muzungo”; 

-“cafuzo” = filho de negro e mulato; 

-“caneco” = filho de branco e indiano; (Cf. Dicionário Básico do Português de 

Moçambique) 

 

J.2 Atribuição de valor (quase) sagrado a palavras como: 

 

-“ancião”, “curandeiro”, “cerimónia” (sem determinante significa “o culto dos 

mortos”) 

-“anelaro”, “anelamento”, “anelado” (implicando “casamento”); 

 

J.3 Adaptação do Léxico português 

 

-“bacalhau” = “qualquer peixe seco”; 

-“azeite” = “azeite doce”; 
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-“droga” = “feitiço”; 

-“destronar” = “limpar o terreno”. 

 

 

J.4 Mobilidade lexical através da derivação  

 

De nomes comuns para formas verbais: 

-“bocar” = “dizer bocas”; 

-“boatar” = “contar”; 

-“bombar” = “dar à bomba”; 

-“noitar” = “anoitecer”; 

-“capinar” = “cortar o capim”; 

-“candongar / batucar / ancinhar” = limpar com ancinho; 

 

De nomes abstractos para verbos: 

-“paciência” > “pacientar”; 

 

De advérbios para verbos: 

-“depressa” > “depressar”: 

 

De onomatopeias para verbos: 

-“cuá – cuá” > “cuacuar”; 

-“tuca – tuca” > “tucatucar”; 

 

De expressões bantu: 

-“dindar” >  “ndende” (larpar); 

-“xingar” > “Kuxaxata” (ralhar); 

 

De expressões adverbiais para advérbios simples: 

-“à toa” > “atoamente”; 

-“muito depressa” > “depressamente”; 

 

Utilização dos afixos des- / -ação / -eiro / -mento / -ista / i- / - ava: 

-“desesperançar”; 

-“desquieto”; 

-“desconseguir”; 

-“desprograma”; 
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-“desviação”; 

-“namoração”; 

-“quitandeira”; 

-“calembeiro” (“ferry boat”) 

-“anelamento”; 

-“camanguista” (“vendedor de diamantes”) 

- “A velha se imovia”; 

-“A velha cismalhava” 

 

J. 4 Empréstimos bantu 

Designações de animais / plantas / culturas: 

-“quinda” / “calema” / “musseque” / “osingue” / “fumba” / “imbondeiro”; 

 

Objectos da vida diária: 

-“capulana” (adorno) / “canhangulo” (espingarda) / “chiqueteza” (aguardente de 

ananás) / “chadoque” (fruto) / “chamboco” (chicote) / “ata” (fruto); 

 

Nomes de parentesco: 

-“mamana” (mãe) / “tatana” (pai) / “kokwana” (avô) / “caçula” (filho mais novo); 

(designações de usos, ritos, liturgias) 

 

-“lobolo” (dote) / “cuxe-cuxe” (feitiço) / “mutovana” (amuleto) / “ xicuembo” 

(Deus ou Demónio)”; 

 

Danças e instrumentos musicais: 

-“xigulo” (dança guerreira) / “timbila” ou “marimba” (xilofone); 

 

Fauna: 

-“impala” ou “chango” (antílope) “manba “ ou “nhoca” (serpente)”; 

-“já eu lhe conhecia de memória”. 
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Ponto 2. Análise dos “corpora” antunianos (à luz dos pressupostos estudados nesta 

Parte) 

2.1. Léxico / Vocabulário de autor: alguns exemplos 

No sentido de explicitar com clarividência a que tipo de Léxico de autor nos estamos a 

referir, atendendo igualmente à necessária organização metodológica da nossa análise / 

reflexão, dividiremos 2.1 em duas grandes áreas: a relativa ao “corpus” da fauna antuniana 

(2.1.1.1), que compreende itens lexicais (e suas relações) que nomeiam animais e a relativa à 

análise desse “corpus” (2.1.1.2). 

Será nossa opção, válida também para as Partes II e III, elencar os vários “corpora” de 

acordo com a ordem cronológica da publicação das obras das quais constam. 

Por se tratar, numa primeira análise, de sistematizar comportamentos padronizados do 

uso de itens lexicais, faremos o elenco completo (e ininterrupto) dos itens de que nos 

socorreremos, para depois apresentarmos (e comentarmos) os referidos padrões. 

 

2.1.1 Fauna (animais) antuniana 

2.1.1.1 “Corpora” 

“Memória de Elefante” 

(1) “um odor denso de água de colónia e de mênstruo de caniche” (137) 

(2) “siderados pelo abracadabrante quadro de um adolescente envelhecido ao colo de 

uma baleia paleolítica de grande juba frisada” (150) 

 

“Conhecimento do Inferno” 

(3) “Mesmo os pombos pareciam atentos em redor das estátuas, fixando-os com as 

bolinhas de vidro acusadoras das pupilas, e ele sentiu-se vigiado pelas almas em 

pânico dos seus mortos, saídos da terra, sob a forma de pássaros, no intuito de o 

proibirem de adormecer.” (24)  



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
___________________________________________________________________________ 

69 
 

 

“Explicação dos Pássaros” 

(4) “apareceu podre nos caniços de Aveiro, na lama, rodeado de pássaros.” (64) 

(5) “ e de novo os albatrozes evoluindo na esquadria de azul denso do filme” (65) 

(6) “o meu pai só filmava pássaros” (65) 

(7) “Como é que dormem os pássaros, perguntou-se ele” (67) 

(8) “Havia agora mais gaivotas na ria e também outra espécie de pássaros, igualmente 

brancos, de que ignorava o nome.” (90) 

(9) “Algum pardal que cagou no fio” (99) 

(10) Pássaros, perguntou a mãe, interdita, que história é essa dos pássaros?” (139) 

(11) “a boca aberta como a dos pássaros è espera” (155) 

(12) “gosto de pássaros embora nunca mos tenham explicado, o meu pai 

desinteressou-se disso há séculos, colecciona crocodilos-bebés na piscina (…) e 

trazia um jacaré pendurado na coxa” (163 / 164) 

(13) “Agora o restaurante achava-se completamente cheio de pássaros, e o próprio 

homem da bomba de gasolina lá fora saltitava como um pardal coxo (…) Os gritos 

das aves formavam como que um coro que o ensurdecia e apavorava” (181) 

 

“Fado Alexandrino” 

(14) “O libanês preparava um pequeno aditamento, em três volumes compactos, aos 

seis anteriores, escrevia de joelhos, em cima da cama, rodeado de atlas ilustrados 

(pavões, perus, cisnes, catatuas, avestruzes)” (453) 

 

“Auto dos Danados” 

(15) “Será que eles não se vêem uns aos outros ou não se querem ver, não se ouvem 

uns aos outros ou não se querem ouvir, do mesmo modo que a vila se mantém surda 

aos mil ruídos da noite, ao pânico do gado e do boi que vai ser morto à navalhada 

no derradeiro dia da festa” (100) 
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(16) “Nunca me torne a falar em Portugal, disse o meu marido a deitar-se de novo 

nos arbustos e plantas do chão, à espera da apressada fome dos cachorros. Um 

primeiro animal, de focinho comprido, aproximou-se em hipotenusa. Outros latiam 

no corredor da pensão, no qual saltitavam de tempos a tempos, idênticos aos 

pássaros do rio” (120) 

(17) “a órbita sonolenta com que as pescadas cozidas adormecem de lado, sobre 

cenouras e grelos” (121) 

(18) “ A ideia de um pastor alemão a galopar nas moitas (…) perseguido pelo 

ganso” (164) 

(19) “as borboletas da noite” (164) 

(20) “As cegonhas e os falcões do Guadiana (…) Um velho corria na praça atrás de 

um frango” (165) 

(21) “Um sujeito de macaco no ombro (…) É doida por ratos (…) a cobra daqui a 

nada já o mata (…) Possuímos um jardim zoológico completo de formigas, 

melgas, traças, centopeias, aranhas, grilos (…) borboletas (…), pombos (…) 

rolas (…) lesmas (…) cães míopes (…) avestruzes” (166 a 169) 

(22) “o touro tão sozinho como o velho de boca aberta” (238) 

 

“As Naus” 

(23) Só caganitas de cabra no lençol (…) baratas envernizadas” (125 / 126 

(24) “e o rei D. Sebastião surgiu a cavalo rodeado de validos, arcebispos e 

privados” (131) 

 

 

“Tratado das Paixões da Alma” 

(25) “amparando um animalzito cartilagíneo e pelado, cuja goela cor-de-rosa 

piava de ansiedade, a tentar escapar-se-lhe, agitando um esboço de asas (..) e com 

medo que uma das cegonhas surgisse de repente, furiosa, nas nossas costas” (125) 
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(26) “os pássaros pousavam um momento no arame, sacudindo os bicos, e 

desapareciam logo após uma restolhada de asas.” (358) 

 

 

“A Ordem Natural das Coisas” 

(27) “e mesmo na Cruz Quebrada as locomotivas zuniam como os papagaios do 

mar, e os de Timor à espera que a sua filha se aproximasse como uma nau (…) com 

a gaivota a fixá-lo” (265) 

(28) “as cocheiras, o celeiro, a vacaria” (303) 

(29) “o meu sótão, apropriando-se do esconso em que me oculto como um bicho na 

terra.” (324) 

 

 

“A Morte de Carlos Gardel” 

(30) “ (não era Gardel que cantava, desde que o meu pai passou a estar comigo aos 

sábados, no Jardim Zoológico (…) balidos de cabras, a cegarrega dos insectos” 

(241 / 242 / 243) 

(31) “- Focas, ursos, baleias, bicharada a dar com um pau” (263) 

(32) “enxame de automóveis” (264) 

(33) “baleias” / “algerozes”(265) 

(34) “rãs” / “o papagaio” (334 / 335) 

  

 

“O Manual dos Inquisidores” 

(35) “primeiro relato (Qualquer Palhaço Que Voe como Um Pássaro 

Desconhecido)” (epígrafe) (11) 

(36) “um albatroz suspenso junto ao tecto, aos guinchos na sala” (53) 
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(37) “criatura sentada ao lado dele no sofá, de cãozinho ao colo” (65) 

(38) “- Não podem ser gatunos são as galinhas é um coelho que se escapou da 

rede” (259) 

(39) “o Mário Jorge de lápis em punho desenhando-me animais primitivos no 

pijama tomado de inspirações neolíticas” (269) 

(40) “ – É uma lenda grega Milá 

A lenda de uma rapariga apaixonada por um pato, que disparate, o pato todo 

impulsivo, todo lúbrico, a roçar-lhe o dorso com o bico (…) 

– Cuá cuá (302) 

(41) “quinto relato (Pássaros Quase Mortais Da Alma)” (epígrafe) (345) 

 

 

“O Esplendor de Portugal” 

(42) “na vivenda de colunas ao centro da plantação de tabaco com caveiras de 

hipopótamos e elefantes na varanda, cabeças de leões, leopardos e antílopes entre 

peles de zebra (…) tirava a mula do estábulo, a sovava a chicote” (82) 

(43) “a medir a pacaça e a obriga-la a tombar sem um espasmo, de patas flectidas, 

num desamparo de coisa (…) o velho caído durante uma emboscada  a uma chita 

sozinha, um animal idoso a quem faltavam unhas que se percebia nas marcas 

devorando um a um os vitelos e as cabras, amarrámos um bode a um espigão, 

preparámos uma pirâmide de tábuas e palha a fim de nos escondermos junto à 

angústia do animal preso, esperámos que os gritos de criança assassinada do bode, 

os seus balidos de puro terror, atraíssem a chita, uma noite inteira sem falar (…) e 

nisto (…) 

 – A chita” (83) 

(44) Os pássaros sobre nós eram os pássaros das fossas de Corimba, de asas 

poeirentas de sarja” (395) 
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“Exortação aos Crocodilos” 

(45) “que entendia as coisas como os bichos entendem” (37) 

(46) “o meu pai recolheu o anzol e tornou a iscá-lo, um autocarro pisou o cadáver 

do gato que deixou de examinar-me, agora a pedir auxílio às cegonhas” (311) 

 

 

“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(47) “Encontro no Inverno com António Lobo Antunes 

Com as aves aprende-se a morrer. 

Também o frio de janeiro 

Enredado nos ramos não ensina outra coisa, 

Dizias tu, olhando 

As palmeiras correr para a luz. 

Que chegava ao fim. 

E com ela as palavras. 

Procurei os teus olhos onde o azul inocente se refugiara. 

Na infância, o coração de linho 

Afastava os animais de sombra. 

Amanhã já não serei eu a ver-te 

Subir aos choupos brancos. 

O resplendor das mãos imperecível. 

Foz do Douro, 18.1.2000” (poema em epígrafe ao romance) 

(48) “uma espécie de congro atrás de um balcão gradeado” (17) 

(49) “tudo o resto distantíssimo incluindo as cegonhas” (38) 

(50) “ e no entanto os badalos de Tomar no Estoril, os cordeiros degolados, não 

víamos a faca e o sangue idêntico ao meu” (72) 

(51) “o cheiro de estábulo dos homens (…)  

- Cuida que sou uma égua” (77 / 78) 

(52) “ - Ratos Luís Filipe ratos?” (99) 
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(53) “agora sim um gato que os faróis perseguiam escapando-se de uma cabana” 

(209) 

(54) “conseguimos espreitar das trepadeiras 

Não limpas de parasitas e de folhas mortas (…)  

- Tenho medo das cobras 

Lembrei-me de um morcego que nos invadiu o quarto a trambolhar no topo dos 

armários” (289) 

(55) “uma vaca que principiámos a esquartejar sem que tivesse falecido ainda” 

(395) 

(56) “no lago, um sobressalto de tordos, restolhar de guardas no caramanchão” 

(449) 

(57) “um macho, trocou a empena da estufa pelo rebordo da varanda, inclinou o 

bico para nós e 

- Passem bem” (458) 

(58) “primeiro prémio de criação de novilhos do concelho de Pinhel” (525) 

(59) “mais gatos recém-nascidos quase cegos na adega” (544) 

 

“Que Farei Quando Tudo Arde?” 

(60) “acordei no colchão da cozinha dado que a discussão deles me puxava para 

fora da manta e trouxe o crocodilo de borracha comigo” (17) 

(61) “pareceu-me que um gaio numa cova de pedra (…) queres que tas leia Rui, 

também tens frio não tens, também és um gaio, não te estendas na lama, a cabeça a 

tilintar, os espasmos da cauda” (29) 

(62) “- sabes dos pardais Noémia o que fizeram aos pardais Noémia?” 

(63) “o terror dos frangos quando a minha mãe lhes pegava nas patas e os 

suspendia no ar antes da faca, queria tanto salvá-los conforme quero salvar-te apesar 

do teu pescoço a diminuir-me na mão” (92) 

(64) “ a lembrar-me esses bichos numa dobra de campo com medo da gente uma 

lebre ou um coelho mais um coelho enorme que respiravam nas trevas, uma febre 

de corujas na banda da mata” (133) 
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(65) “os cavalos lambiam o sal dos barrotes da ponte, os flamingos num círculo de 

despedida antes dos rios da Tunísia” (153) 

(66) “no cemitério nem flamingos nem gansos, pardais, borboletas” (154) 

(67) “cinco ou seis rafeiros de laçarote ladrando um último disparo” (224) 

(68) “e o meu tio a apontar aos pombos bravos, farrapos de asas nas silvas, 

corações diminutos latindo após o sangue que fugia” (516) 

 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

(69) “(o gorila, o elefante, a hiena) cheios de mandíbulas e uivos estranhos” (39) 

(70) “as avenidas, as ruas, um deles cresceu nas avencas, roubou o tucano da minha 

filha do quintal” (69) 

(71) “eu sentado à espera do meu óbito e uma mulata a defender-nos das moscas 

com o leque da palma” (71) 

(72) “o chalé do veterinário em cima e numa fresta de reposteiro a esposa a vigiar-

nos, acho que mabecos a ladrar porque passinhos apressados e os ouvimos ladrar” 

(100) 

(73) “e o hipopótamo dos óculos por ela, redondo, pausado, o tecido da gravata a 

inchar sobre o peito 

- Não está bom do juízo Miguéis?” (267) 

 

(74) “a partir do qual se iniciou o mundo, os bezerros, as jiboias, as nuvens, a 

liamba” (459) 

 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

(75) “os mexilhões da vazante, o empregado da Photo Royal Lda trotava no pontão, 

o albatroz inclinou-se a suspirar (..) o hidroavião reconheceu um caranguejo 

porque tombou de unhas de fora numa nódoa de rio” ((17) 

(76) “borboletas sobre as couves e o moinho parado (…) (ao outro dia moscas 

moscas) (…) a sua tia para o bicho – Estás a rir-te de quê?” (40 / 41) 

(77) “a cauda de uma cadela que os ciganos envenenaram a bater na muralha” (43) 
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(78) “três zebras, duas grandes e uma pequena ou uma grande e duas pequenas” 

(46) 

(79) “ao tornar  à estação dos comboios um arquipélago de cães sei lá onde” (87) 

(80) “ficávamos numa aldeia três dias e ao terceiro dia a mesma garota junto à 

mesma criatura deitada a feder, partilhando moscas, lagartas, esses urubus que 

poisam nos finados” (119) 

(81) “um filho de um empregado nosso e que empregados senhores, o arrieiro, o 

cortador, o que se ocupava dos porcos” 

 

“O Arquipélago da Insónia” 

(82) “ (não os tucanos da lagoa, não milhafres, outros mais gordos, maiores, 

rasgando-lhes a pele inchada com as unhas e o bico)” (16) 

(83) “e grifos nos algerozes à espera” (34) 

(84) “julguei que tossias e enganei-me, era a luta das galinhas por um lugar no 

poleiro a fim de se arredondarem de preguiça” (71) 

(85) “e eu um coelho a quem a pancada na nuca impedia de agitar-se” (99) 

(86) “ outro pássaro visto que não faltam pássaros aqui, mencionei os tucanos e os 

milhafres e podia continuar a lista com tordos, gralhas, corvos” (102) 

(87) “(as cegonhas são aves de grande porte embora curiosamente leves podendo 

por vezes atingir os cento e cinquenta, cento e oitenta centímetros desde o vértice do 

bico à extremidade da cauda, normalmente de cor branca ou cinzenta clara e patas 

escarlates, com especial aptidão para escolherem os ventos e capazes de percorrerem 

por dia distâncias consideráveis da ordem dos trezentos / quatrocentos quilómetros” 

(…) cf. mochos peneireiros falcões corujas” (174) 

 

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 

 (cujos títulos de capítulos se referem a uma corrida de touros) 

(88) “antes da corrida” (13) 
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(89) “cavalos e cavalos entre as roseiras, quando me levavam à praia imaginava-os 

na linha das ondas fazendo sombra no mar (…) o cavalo do meu pai com a aba do 

chapéu a escondê-lo” (16) 

(90) “(a língua do toiro surgia do focinho e sumia-se, o que significava a língua)” 

(17) 

(91) “tércio de capote” (29) 

(92) “conforme o Rato Mickey não piava de braços moles compridíssimos” (59) 

(93) “tércio de varas” (99) 

(94) “tércio de bandarilhas” (167) 

(95) “o babete da tua irmã Beatriz um elefante de calções às bolinhas, o teu 

primeiro babete uma avestruz loira a dançar” (175) 

(96) “vinte peixes, trinta peixes, quarenta peixes tão feios, a testa que se escapa, as 

orelhas minúsculas ou nem orelhas, guelrazinhas, os braços barbatanas a dar a dar” 

(193) 

(97) “a faena” (233) 

 

“Sôbolos Rios Que Vão” 

(98) “ e portanto não o Antoninho que continua na vila à mercê das gralhas que lhe 

berravam em cima” (74) 

(99) “uma tangerineira contra o muro e as tangerineiras tão vermelhas Jesus Cristo, 

um gato que era e não era e ao não ser eles  

- O gato?” (82) 

(100) “Deixou de ser pessoa sem dar conta, era um peixe numa água mais espessa 

que a água, a que os outros chamavam ar” (99) 

(101) “com os coelhos na ideia, focinhos sem descanso e molas acolchoadas de 

patas” (101) 

(102) “enquanto ninhos de cegonhas pingavam chaminés abaixo” (114) 

(103) “enquanto ele pensava nas andorinhas a preencherem o que separava os 

algerozes do telhado (…) e as andorinhas, malditos pássaros, a gritarem no meu 

lugar o que não conseguia dizer” (140) 

(104) “com garras compridíssimas e uma garupa de lobo” (166) 
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“Comissão das Lágrimas” 

(105) “entre destroços e cinzas, junto a pássaros de pescoço careca que esvaziavam 

os defuntos com as garras” (27) 

(106) O meu pai na zona de Malanje, contornando uma fazenda de tabaco cheia de 

crânios de hipopótamos, os jacarés do Cambo olhos quietos na lama e metade do 

focinho a espiar-nos (…) a beber sangue de galo, a comer funge e a fumar mutopa” 

(84) 

(107) “de súbito no meio do mato, uma missão quase intacta e um ninho de mabecos 

a um canto, no Moxico” (128) 

(108) “senhora, que é das vozes que se afastaram deixando no seu lugar um pássaro 

cujas asas me projectam sombras no peito” (172) 

(109) “pássaros rente às corolas que se lhes viam a língua” (206 / 207) 

 

2.1.1.2 Análise dos “corpora” 

2.1.1.2.1. Classificação de lexemas antunianos 

Faremos, como atrás o enunciámos, uma tabela organizadora dos itens lexicais relativos 

à nomeação directa de referentes de animais. 

Tabela 2. A “fauna antuniana” 

Fauna Antuniana 

Pássaros Insectos Animais 

domésticos 

Animais 

selvagens 

Animais 

aquáticos 

Animais de 

‘cor local’  

africana
18

 

pombos
19

 borboletas caniche crocodilo-

bebés 

baleias pacaça 

albatrozes melgas perus jacaré pescadas(cozidas) leopardos 

gaivotas moscas boi chimpanzé focas antílopes 

                                                             
18 Remetemos para a leitura do constante em 2.2.3 sobre o léxico e algumas referências angolanas. 
19 Note-se que os itens ora surgem na sua forma singular, ora plural, pelo que assim as manteremos, uma vez que 

todos são recuperados para esta tabela em formato de citação (daí a presença do itálico). 
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pardal centopeias cachorros macaco rãs leões 

pavões aranhas pastor 

alemão 

ratos congro zebra 

cisnes lesmas ganso cobra mexilhões elefante 

catatuas baratas frango formigas caranguejo gorila 

avestruzes parasitas cães grilos peixes chita 

ganso  cabras touro  mabecos 

cegonhas  cavalo ursos  urubus (que 

surgem 

exclusivamente 

em obras cujo 

contexto é 

africano) 
falcões  galinhas leões   

rolas  coelho leopardos   

papagaios  pato antílopes   

perus  mula zebras   

pato  vitelos pacaça   

cotovias  bode chita   

tordos  gato crocodilo   

gaio  cordeiros gorila   

corujas  égua elefante   

mochos  vaca hiena   

flamingos  novilhos cabras 

selvagens 

  

tucanos  lebre hipopótamo   

milhafres  mabecos  jiboias   

grifos  bezerros urubus   

  cadela lobo   

  porcos    

 

A divisão que fizemos parece linear, mas não o é totalmente. 

Em segunda análise, reparamos que há itens lexicais cujos referentes podem pertencer a 

classes diferentes. Tal afirmação surge na sequência do que, no início desta Parte I, 
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apresentámos do contributo teórico de Vilela a propósito de “solidariedade lexical” que Vilela 

(Vilela 1994: 38): 

A solidariedade lexical é a determinação do conteúdo de uma palavra por meio de uma 

classe, de um arquilexema ou do (conteúdo total) de um lexema: uma classe, um 

arquilexema ou um lexema funcionam como traço distintivo no conteúdo de uma palavra. 

Vejamos o papel das três unidades funcionais desta definição. 

i. Classe: Se o mesmo classema (de um lexema) funciona como traço distintivo 

noutro lexema, então temos uma relação de AFINIDADE 

Exemplo: o classema de “turista” [+ HUMANO] funciona como traço 

distintivo em “admirar”, como em “O turista admira a obra de arte.” 

Conclusão: admirar diz-se de Seres Humanos. 

 

ii. Arquilexema: Se o mesmo arquilexema (de um lexema) funciona como traço 

distintivo noutro lexema, então temos SELECÇÃO. 

Exemplo: “A aula passou rapidamente.” Conclusão: o arquilexema 

“TEMPO” está contido em “passar”. 

 

iii. Lexema: Se o mesmo (conteúdo total de) um lexema funciona como traço 

distintivo noutro lexema, então temos IMPLICAÇÃO. 

Exemplo: “O cão mordeu raivosamente o dono.” Conclusão: O lexema 

“DENTES” está contido em “MORDER”. 

Deste modo, a divisão “pássaros” / “insectos” / “animais domésticos” / “animais 

selvagens” / “animais aquáticos” foi por nós feita tendo em conta o conceito de 

“SELECÇÃO” que distingue “animal” de “ser humano” pela existência de um mesmo traço 

distintivo [+ / - HUMANO], o que permite aportar ao arquilexema “fauna” e, por inerência”, 

“animal”. 

Por outro lado, manuseámos igualmente o conceito de “IMPLICAÇÃO”, pois em 

“pássaros” usámos o conteúdo total do seu lexema na distinção de outros, ou seja, a 

particularidade de ter “asas”.  



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
___________________________________________________________________________ 

81 
 

Não obstante, ainda que tenhamos “perus”, “pato” e “gansos” na classe dos “pássaros”, 

estes itens lexicais pertencem igualmente à classe dos “ animais domésticos”, por serem 

também susceptíveis de domesticação (e surgirem, inclusivamente, nesse contexto, nas obras 

antonianas).  

A propósito do traço “doméstico”, este serve para explicar a pertença dual dos itens 

“boi”, “mabecos” e “cabras” aos “animais domésticos” e aos “animais selvagens”, porque 

cada um deles, nas obras antunianas, pertence ora a baldios, savana e território sem dono, ora 

a herdades portuguesas ou fazendas africanas. 

Ao serviço de África, isto é, da presença de léxico sobre Angola (mais precisamente) ou 

mesmo das línguas bantu (entre outras autóctones), veja-se o conjunto que designámos 

“Animais tipicamente africanos”. Na verdade, a referência a estes animais surge em obras 

cujo epicentro é Angola e surte efeitos de “cor local”, atendendo também à coesão / coerência 

da textura do respectivo macrotexto (romance). 

 

2.1.1.2.2 Relações lexicais e suas repercussões textuais 

Temos vindo a tomar em consideração reflexões sobre cada lexema, lexemas vários e 

arquilexema. Detenhamo-nos agora, nas relações lexicais que podemos estabelecer entre si, 

que são de natureza plural e reveladora do estilo narrativo de António Lobo Antunes. 

Comecemos, desde logo, pela apresentação sequencializada de lexemas que 

empiricamente são tomados como genéricos ou grupais, tais como: 
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Tabela 3. Termos genéricos ou grupais 

Termos genéricos
20

 ou grupais 

pássaros
21

 

bichos 

bicharada 

animais primitivos 

animal idoso 

animal preso 

aves 

animais 

macho 

rafeiros 

peixes 

 

Como podemos ver, Lobo Antunes manuseia, por várias vezes, itens lexicais que 

enformam a “fauna das suas obras” (se assim lhe podemos chamar). Optámos por os agrupar 

numa mesma tabela, mas tal pode ser discutível, uma vez que, a considerarmos cada um 

destes itens como potencial hiperónimo de outros (constantes da tabela anterior), uns serão 

mais abrangentes do que outros. Ainda assim, atentemos na sua especificidade. 

“Pássaros, “bichos”, “animais”, “aves” e “peixes” são porventura aqueles que maior 

quantidade de indivíduos abrangem, sendo também consubstanciadores de referências 

objectivas e (diríamos) neutras, isto é, sem focalização interna (portanto da parte do narrador) 

ou qualquer outro juízo de valor a cargo do seu enunciador. O que não acontece com os itens 

“bicharada”, “animais primitivos”, “animal idoso” e “animal preso”. 

                                                             
20 Usamos, neste momento, o item lexical “genéricos” sem alcance semântico de maior rigor, antes nos servimos 

dele de forma relativamente empírica, isto é, não para designar um género, mas por ser “geral”. 
21 O lexema “pássaros” (assim como outros lexemas) surge repetidas vezes, na obra integral antuniana. Todavia, 

não interessa a esta Parte I a consideração do número exacto de vezes de surgimento deste e outros itens lexicais, 

pois tal procedimento científico pressupõe a utilização / aplicação de um programa informático específico, o que 

seria difícil, uma vez que não existe qualquer versão informatizada / digitalizada dos textos narrativos (e 

poemas) de António Lobo Antunes. 
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“Bicharada” surge como um exemplo em que o enunciador se refere a um conjunto de 

animais, de uma forma carinhosa e acolhedora por serem para si meio de companhia e alegria. 

Quanto aos restantes três conjuntos de lexemas, a verdade é que o adjectivo presente em 

cada um é instaurador de ambiguidade e de relativismo. A saber: 

- “primitivo” é usado, neste contexto antuniano, referindo animais que primeiramente 

existiam nas fazendas angolanas (pacaças, antílopes, mabecos, entre outros), por oposição a 

animais que os colonos portugueses (e de outras nacionalidades) trouxeram consigo; 

- “idoso” remete para um animal com ‘grande número de anos’, o que é igualmente 

dependente da raça a que o autor se refere: se for o caso de uma galinha, a sua característica 

de ter ‘muitos anos’ implica um par, três eventualmente; se se tratar de um elefante, podemos 

estar a falar de um animal com dezenas e dezenas de anos; 

- “preso” é um item ao qual nos referiremos do mesmo modo que ao anterior: repare-se 

que se for um mabeco, a característica de estar preso implica uma trela ou um qualquer meio 

de o prender a um objecto ou parte de terreno ou casa; já no caso de um touro ou um cavalo 

(como os das herdades de “O Manual dos Inquisidores” ou “Que Cavalos São Aqueles Que 

Fazem Sombra No Mar?” ou ainda das ruas alentejanas de “O Auto dos Danados”), o animal 

em questão está “preso” num circuito alargado de uma herdade (apenas vedado nos seus 

limites) ou no espaço de uma rua fechada. Assim, não estão em liberdade como estariam, por 

exemplo, no seu habitat natural. 

Independentemente da presença destas “nuances” léxico-semânticas, a verdade é que 

temos vindo a selecionar relações lexicais, tais como as de hiperonímia / hiponímia (I), 

holonímia / meronímia (II) e sinonímia. Explicitemo-las. 

(I) Consideremos que a divisão que deu origem a esta reflexão pressupõe a existência 

de um grande hiperónimo – “fauna” que se especifica nos respectivos hipónimos 

(“pássaros”: “pombos”, “gaivotas”, e demais constantes da sua coluna; “insectos”: 

“borboletas” e demais; “animais domésticos: “caniche”, “cachorros” e demais; 

“animais selvagens”: “jacaré”, “cobra”, “ursos” e demais; “animais aquáticos”: 

“baleia”, “mexilhões” e demais). 
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(II) Por outro lado, casos há também em que a relação entre os lexemas é de 

holonímia / meronímia. Para o efeito, deveremos considerar a sequência textual 

que antecede ou se pospõe ao surgimento de cada item lexical tomado: 

(III) Finalmente, podemos registar o surgimento de alguns sinónimos, tais como 

“aves” (para “pássaros” ou “animais domésticos com asas”); “macho” (para 

“cachorro” ou outro animal dos elencados); “bezerros” (para “vitelos” ou 

“novilhos” – designações que dependem das variações geográficas do Português 

Europeu) ou ainda “rafeiros” (para “cães” ou “cachorros”). 

 

Por outro lado, a listagem dos itens lexicais apresentados até aqui permite-nos ulteriores 

considerações sobre as repercussões do seu uso no macrotexto antuniano. A saber: 

- comparações / metáforas / imagens (e consequente relações estabelecidas com os 

humanos): 

 (1) “odor denso de caniche”: este exemplo remete para uma comparação entre o 

cheiro de homem e o de um caniche (o que aproxima também a sua humanidade 

da animalidade do referido bicho); 

 (2) “baleia paleolítica de grande juba frisada”: a comparação que surge aqui 

consubstancia a caracterização física de uma mãe a segurar o seu filho no colo; 

 (3) “mortos” com a forma de “pássaros”: esta relação é tipicamente identificável 

com o conteúdo do romance “Explicação dos Pássaros” que rodeiam o cadáver da 

personagem principal (Rui) que aparecerá morto na Ria de Aveiro;  

 (13) “o homem da bomba” que parecia um “pardal coxo”: esta comparação surte 

igualmente efeitos imagéticos, pois de imediato associamos a característica de ser 

coxo ao movimento iterativo de um pardal (ele próprio também coxo); 

 (14) “atlas ilustrado”: a selecção do adjectivo posposto ao nome corrobora a 

imagética associada à referência a animais por parte de Lobo Antunes, pois, numa 

situação de “atlas ilustrado”, a selecção dos itens lexicais faz-se acompanhar da 

posposição da respectiva fotografia / imagem; 
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 (16) “fome dos cachorros”: tal como vimos relativamente ao cheiro, agora a 

associação entre humanos e animais faz-se pela semelhança de “quantidade” ou 

“teor” de fome (se é lícita a utilização destas designações) dos “cachorros”. 

 (17) órbita sonolenta com que as pescadas cozidas adormecem de lado, sobre 

cenouras e grelos”: esta sequência textual, em consonância com os itens nela 

utilizados é, a nosso ver, aquela que mais se aproxima do visualismo pictórico 

típico de um quadro de natureza morta (por exemplo, de Van Gogh), dado o 

pormenor descritivo da colocação da pescada no prato, para além da sua 

complementaridade com “cenouras e grelos”; por outra parte, este exemplo 

consubstancia ainda uma metáfora, dada a “sonolência” das órbitas típicas de u 

peixe apresentado à mesa; porventura, poderíamos considerar esta relação até 

como uma hipálage, no sentido em que sonolentos são os olhos das pessoas que 

contemplam estas pescadas; 

 (19) “as borboletas da noite”: este exemplo mostra a referência a animais como 

meio de “preenchimento” da “cor local” (a noite, um rio ou um outro qualquer 

espaço); 

 (20) “as cegonhas” e os “falcões” do Guadiana 

 (21) “possuímos um jardim zoológico completo de formigas, melgas (…)”: esta 

imagem metafórica confirma a presença de animais nas família que povoam os 

romances antunianos, dado que nada é mais abrangente do que um “jardim 

zoológico” no que concerna a presença de variadas espécies num só lugar; 

 (24) “o rei D. Sebastião surgiu a cavalo”: dado o carácter simbólico de “As 

Naus”, este exemplo é um dos muitos que poderíamos destacar, sendo o mais 

óbvio, uma vez que “D. Sebastião” está indelevelmente associado ao referente” 

cavalo (branco)”; 
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 (29) “ como um bicho na terra”: sobre esta comparação pouco há a acrescentar, 

uma vez que confirma a proximidade / semelhança entre animais e humanos; 

 (40) “ a lenda de uma rapariga apaixonada por um pato”: este exemplo remete 

para a história (“lenda”) da Antiguidade que tem que ver com o facto de Leda (a 

rapariga) ser seduzida (daí que não haja verdadeiramente violação, mas paixão) 

por Zeus disfarçado de Cisne Branco – eis um caso exemplificativo da 

intertextualidade nas obras antunianas; 

 (45) “entendia as coisas como os bichos entendem”: este exemplo, o seguinte e o 

que se lhe segue também, comparações e metáfora, confirmam o que temos vindo 

a escrever sobre a relação humanos / animais; 

 (47) “com as aves aprende-se a morrer”  

 (64) “ a lembrar esses bichos”; 

 (71) “defender-nos das moscas com o leque da palma”: este tipo de relação é 

muito comum nas obras antunianas, principalmente em “Explicação dos Pássaros” 

ou nas obras cujo enquadramento geográfico corresponde a terras angolanas – 

estamos a referir-nos aos pássaros e animais como (lagartas e urubus) que se 

aproximam de cadáveres para deles se alimentarem; este exemplo deve ser lido 

em consonância com os seus semelhantes numerados como (80), (83) e (98); 

 Todos os exemplos do romance “Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra 

No Mar?”  

 (95) “ o babete da tua irmã Beatriz  com um elefante de calções às bolinhas, o teu 

primeiro babete uma avestruz loira a dançar”: estamos em condições de afirmar 

que esta sequência que agora seleccionamos é a única em que a relação humanos / 

animais é espelhada como pueril, inocente e muito agradável, pois às crianças 
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agrada terem animais desenhados (e personificados) nas suas peças de roupa ou 

brinquedos. 

- ajuizamento explícito: o exemplo que mais clarividentemente espelha a proferição de 

juízos de valor sobre os animais é o que está numerado como (103), dado que ao enunciador 

em questão corresponde o enunciado “malditos pássaros”. Tal caso é raro nas obras de Lobo 

Antunes, uma vez que a referência a animais (e como temos vindo a perceber) é directa e a 

sua relação e, normalmente, inferível e não explícita. 

- “cor local”: a propósito desta característica, remetemos para a leitura do que 

escrevemos anteriormente sobre os exemplos (19) e (29) da listagem. Neste conjunto de 

exemplos, importa referir as sequências “arquipélago de cães”, “veterinário” e as “corridas de 

touros”. 

 A primeira consubstancia, uma vez mais, a relação entre humanos e cães, uma vez que o 

aglomerado de pessoas é referido como “arquipélago de cães”, para além do facto de não ser 

casual a selecção do nome comum não-contável “arquipélago” de que Lobo Antunes se 

servirá também para um título de romance – “O Arquipélago da Insónia”. 

“Veterinário” surge num contexto em que seria irrelevante a sua utilização, no entanto, o 

recurso a ele confirma a presença constante e repetida de animais, portanto, de “fauna 

antuniana”. 

Quanto às corridas de touros, importa referir que, embora o touro seja um animal presente 

em mais do que um romance, a verdade é que se assume central no romance “Que Cavalos 

São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?”, pois os seus capítulos são divididos em grandes 

partes cujos títulos (ou epígrafes) remetem para essa corrida. A saber: “corrida” / “tércio de 

capote” / tércio de varas” / “tércio de bandarilhas” e “faena”, vocabulário que instaura um 

contexto linguístico e extra-linguístico dessa característica da cultura portuguesa e ibérica. 

Poder-se-á tomar o touro e os cavalos, do ponto de vista simbólico, como os seres humanos 
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que, na vida, são uma espécie de “touros” sempre a lutar com a vontade de serem 

“assassinados” / “caçados” pelos outros.
22

 

 

2.2 Variedades do léxico: 

2.2.1 Registos de língua 

Assim como as estratégias polifónicas que estão ao serviço da fragmentaridade (que 

serão por nós tidas em conta na Parte III, também o uso de vários registos de língua surte 

efeitos polifónicos, dado que, umas vezes, as personagens parodiam expressões / fraseologias 

que, enquanto leitores, associamos a contextos informais. A bem da verdade, e no seguimento 

do quadro teórico que apresentámos nesta Parte I, a Lexicologia e, por inerência o léxico, 

deve ser tida em conta também no que diz respeito aos seus “domínios vizinhos” (apud 

Lehmann e Martin-Berthet 1998: 16):  

Le lexique est leé à la syntaxe, puisque les mots sont employés dans des phrases. Le sens 

des énoncés n’est pas seulement fait du sens des mots qui les composent: il dépend aussi de 

la syntaxe de la phrase et de la situation d’énonciation. La sémantique lexicale est donc une 

partie de la sémantique, étude du sens.  (…)  Les mots enfin sont attestés dans des textes ou 

discours, et l’étude des textes a pu privilégier ce niveau d’analyse: la lexicologie a par là 

partie liée avec la stylistique et l’analyse du discours. 

 Está, portanto, prefigurado, um dos vectores de complementaridade entre as várias 

Partes (Parte I, Parte II e Parte III) que enformam a presente dissertação. 

Por outro lado, parodiam discursos infantis, como quando se servem de certas 

onomatopeias, casos há também em que é a “vox populi”, nomeadamente a sua experiência 

empírica, que é parodiada. 

Estes registos são, por conseguinte, uma outra forma de conferir ao discurso das 

personagens uma dimensão mais heterogénea e plurivocal. 

Acresce dizer que o registo de língua pouco vigiado, consentâneo com o intuito 

mimético dos relatos nocturnos, é outra das estratégias de inserção da “vox populi” nos 

enunciados proferidos em primeira pessoa. 

                                                             
22 Note-se, inclusivamente, que em “Auto dos Danados” a caça ao touro (para sua consequente morte) faz surgir 

cheiros fétidos e nauseabundos que as pessoas parecem ignorar e adorar, o que é prova do que escrevemos a 

propósito da relação touros / humanos. 
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Importa referir, antes de mais, que as questões que serão tidas em consideração, no 

âmbito da análise dos “corpora” relativos aos registos de língua são as que a seguir se 

apresentam e remetem, cada uma, para: 

 oralidade / comicidade: vejam-se os exemplos (126), (128), (129), (132), (145), 

(155), (156), (158) e (176), conjuntamente com fraseologias, como em (116), 

(120), (124), (125), (130), (134), (136), (137), (138), (143), (151), (153), (154), 

(157), (161), (168) e (175); 

 calão (claramente explícito e eventualmente ofensivo): são exemplos de tal 

aspecto lexical / discursivo os exemplos (110), (112), (113), (114), (115), 

(117), (118), (132), (141), (150) e (177); 

 sexualidade: o exemplo mais sintomático de referências sexuais menos 

explícitas e, certamente, menos ofensivas, é (122); 

 guerra / violência / crueldade: contextos que são transversais, de um modo 

geral, às sequências que constam dos exemplos relativos a calão, com 

relevância para (134) e (144); 

 puerilidade: vejam-se os exemplos (119) e (135); 

 onomatopeias: note-se a presença de exemplos, tais como (123) e (160); 

 inovações lexicais / morfológicas / semânticas: considerem-se os exemplos 

(152), (174) e (178); 

 estrangeirismos: atente-se no exemplo (166); 

 registo típico da prosa de Eça de Queirós: sejam tidos em conta os exemplos 

(124), (164) e (170); 

 uso modal (pragmático) de itens lexicais: atente-se no exemplo (147); 

 sequência de sons fonéticos: notem-se os exemplos (140), (162), (163), 

complementada por uma sequência ininterrupta (e longa) de itens lexicais (em 

continuum), do tipo de (167). 

Importa ainda mencionar o facto de nos reservarmos a analisar os exemplos dos 

“corpora” que se seguem apenas no final da sua apresentação completa, uma vez que já 

fizemos saber os aspectos que nela trabalharemos, para além de que a supracitada análise faz, 

a nosso ver, mais sentido agrupada do que gradual / individualizada.  
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Consideremos, então, os “corpora” relativos a cada um dos romances de António Lobo 

Antunes. 

 

2.2.1.1 “Corpora” 

“Memória de Elefante” 

(110) “- Ainda não decidi se você é um cabrão simpático ou antipático mas pelo sim 

pelo não cona da mãe.” (20) 

(111) “ que sabe este caramelo de cinquenta anos (…) que sabe este parvo da angústia 

(…) que sabe este animal das bombas de napalm” (38) 

(112) “ a esconder na largura das calças os colhões de um homem (…) puta que nos 

pariu aos dois (…) algarvio de um corno” (47) 

(113) “Eu Sou O Testículo De João (…) e os tomates desta merda é eu não conseguir 

pôr-me outra vez direito (…) e foda-se é só isso que eu quero” (63) 

(114) “- se vais palmar saca também aqui para o chichas. De baunilha que não me fode 

a úlcera.” 

 

“Os Cus de Judas” 

(115) “Tão cabrões são uns como os outros, doutor, e quem anda aqui a foder o coiro 

somos nós. Veja lá se me arranja uma doençazita decente que tenho nojo do caralho desta 

guerra.” (92) 

(116) “Palram pega e papagaio 

E cacareja a galinha. 

Os ternos pombos arrulham, 

Geme a rola inocentinha.” (98) 

(117) “diante daqueles seis quilos de ciência compacta: 
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- Caralhos me fodam se vou estudar esta merda” (101) 

 

“Conhecimento do Inferno” 

(118) “ porque o caralho da cona do minete do cabrão do broche da puta que os pariu” 

(38) 

(119) “Alça, diz-me o enfermeiro, vamos voltar para o oó” (199) 

 

“Fado Alexandrino” 

(120) “ - Seja cego se não é a última vez que me preguiçam” (104) 

(121) “Viva a Liberdade, uivou o senhor Ilídio” (203) 

(122) “agora as vulvas que se friccionam, o clítoris ou o ânus que se oferecem à língua, 

um sabor de coisa húmida e mole que se contrai, as ancas que s colam e se movem e se 

apertam e se afastam” (527) 

 

“Auto dos Danados” 

(123) “deitou a língua de fora para escrever melhor e foi-se embora a fazer Tchuc tchuc 

tchuc pela escada acima” (213) 

(124) “esta, desde que andou a laurear no largo, deu-lhe a mania das viagens, imagine-

se.” (215) 

 

“As Naus”  

(125) “Ó Xavier, o indiano disse-nos, Aguentem pianinho que eu já venho” (31) 

(126) “que era um barco de areia da baixa-mar, meu palerma que nem o litoral conheces” 

(56) 
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“Tratado das Paixões da Alma” 

(127) “- Santa paciência, disse o Bancário para a do lar de idosos” (232) 

(128) “ Só como os que já caíram, nunca abanei uma árvore, fique aqui tolhidinho das 

pernas se não é verdade.” 

 

“A Morte de Carlos Gardel” 

(129) “e a insultarem-se de chulo, de bandalho e de gatuno, a garantirem Foi a mim que o 

doutor disse que ele pifou, a jurarem Antes de o doutor te dizer vi eu o gajo no frigorífico, de 

pernil esticado como um carapau, a desabafarem Já não se pode ser honesto, porra” (61) 

(130) “ e eu danada com ganas de lhe pregar um estalo 

- Vai à fava” (107) 

(131) “A Margarida É Fufa” (178) 

(132) “Só tenho duas mãos, ora que gaita” (192) 

 

“O Manual dos Inquisidores” 

(133) “- Fazer oó fazer oó quem é que tem muito juízo e faz um oó lindo quem é?” (48) 

(134) “ – Responda-me com sinceridade embaixador Nogueira os comunistas controlam 

esta gaita ou não controlam é que se os comunistas controlam esta gaita temos de nos pôr ao 

fresco quanto antes” (173) 

(135) “Que merda do caraças vem a ser esta?” (240) 

(136) “de ralhetes da minha mãe, de versos de cantigas de menino quem quer ver a barca 

bela que se vai deitar ao mar” (329) 
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(137) “isto para o caso e a polícia estar à espera que desde que deixei o ministério patrão 

fora dia santo na loja” (392) 

(138) “nunca teve dois dedos de testa, nunca valeu um chavo” (392) 

(139) “largue-me onde quiser e adeusinho” (393) 

 

 

“Que Farei Quando Tudo Arde?” 

(140) “os fetos a revelarem-me o que iria ser de mim 

- Pzgtslm 

O senhor Couceiro a pedir-lhes 

- repitam 

A procurar no seu latim pzgtslm, a queixar-se confuso pzgtslm pzgtslm” (341) 

(141) “ – Não converses comigo puta puta” (411) 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(142) “O camelo até que enfim debaixo da minha asa” (64) 

(143) “E a enganar-se no choco porque não nasci para galinha” (64) 

(144) “Se eu estivesse no seu lugar ia encomendando o caixão” 

(145) “Detestem-me à vontade e arranjem úlceras se lhes der na gana desde que marchem 

pianinho” (66) 

(146) “(como se isso me importasse, não me importava um tuste)” 

(147)  “- Não recebeu nem isto de si” (77) 

(148) “A perninha partida a dar-me cabo dos nervos com o toc toc da muleta” (77) 
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(149) “Dado que não sei quê no peito” (78) 

(150) “- Pivete de galdérias” (85) 

(151) “- Vi-me grego para descobrir onde moras” (86) 

(152) “As flores das árvores da China a bichanarem confidências” (92) 

(153) “- Cresce o que te der na veneta o que me rala a mim?” (97) 

(154) “O berço a desmoronar-se arabesco a arabesco” (103) 

(155) “E um zimbório de igreja” (106) 

(156) “- Tão xexé” (122) 

(157) “O dono do café não sei quê e ele não sei quê também” (137) 

(158) “(lá está a seca dos nomes)” (140) 

 (159) “Fique tolhida se digo 

Mas vou dizer e pronto” (151) 

(160) “E as árvores da China blá blá blá” (175) 

(161) “Todo nove horas” (187) 

 (162) “Os parentes Patati patati” (198) 

(163) “Que cretinice patati (…) patati não compreendo” (198) 

(164) “Penteadinho aos caracóis com o fiozinho, a cruzinha, uma blusinha branca, 

sapatinhos brancos, aquele sorriso dele com um dentinho em baixo e as bochechas 

gorduchas, queixo redondinho, bracinhos às roscas, o meu menino outra vez” (226, 228) 

 (165) “Por muito que se julgue que os corvos não 

- Cuá cuá” (307) 

(166) “Cessei de vê-lo, gudebai” (371) 
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(167)“Jogueiodaescarpaparaaquallançaraumacordadetoalhasemantaselençóisafimdeesc

orregarnadirecçãodospneus” (388) 

(168) “O que é a vida, amigos, vá lá a gente fiar-se” (414) 

(169) “- Acaba com as manias do Alentejo que para Alentejo chegou-me a tua avó” (423) 

(170) “Se me pilhava na rua a viúva da estação dos comboios cumprimentava-me” (478) 

 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

(171) “- Ficou totó não está bem” (136)  

 

“O Meu Nome É Legião” 

(172) “(vide ampliação do quadrante inferior canhoto do diagrama com o respectivo 

com o respectivo comentário dactilografado)” (37) 

 

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 

(173) “e o meu pai a fazer-se de lucas 

- É capaz de estar no guarda-fato não sei” (104) 

(174) “para além dos morcegos desenhando electrocardiogramas em torno dos candeeiros” 

(214 / 215) 

(175) “percorria cinco metros dele e o interruptor nicles” (287) 

 

 

“Sôbolos Rios Que Vão” 
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(176) “- Desembarquei aqui sem um chavo queriduchas” (73) 

(177) “ – Confessa que gostas filha da puta pede que te bata mais” (149) 

(178) “ e os empregados de um homem que comprava assim assins a amontoarem aquilo” 

(258) 

 

2.2.1.2 Análise dos “corpora” 

Começámos, primeiramente, por elencar os aspectos que teríamos em consideração na 

análise deste conjunto de “corpora”. Retomemo-los para sobre eles tecermos comentários 

particulares e individualizados. 

 Oralidade / comicidade: vejam-se os exemplos (126), (128), (129), (132), 

(145), (155), (156), (158), (175) e (176), juntamente com fraseologias, como 

em atente-se nos exemplos (116), (120), (124), (125), (130), (136), (137), 

(138), (143), (151), (153), (154), (161), (168) e (173): 

 

A análise destes exemplos tem vindo, por nós, a ser preparada, pois para que ela fosse 

colocada em prática, atrás nos socorremos de pressupostos teóricos sobre a característica que 

sobressai com clareza: a de que muitos deles incluem frasemas ou fraseologias. 

Como reparámos, estas designações são muito vastas e consideradas diferentemente (em 

alguns dos seus aspectos) por autores vários. Remetemos por isso, doravante, para o constante 

das páginas 27 a 38 da presente Parte I. Nelas estão espelhadas abordagens de autores como 

Melchuk (Melchuk 1995), Sanromán (Sanromán 2001), Alonso Ramos (Ramos 1993) e Vilela 

(Vilela 2002). 

Atentemos nas características que Ramos apresenta para “frasemas completos ou 

expressões idiomáticas”:
23

 

a) Não são composicionais, pelo que a soma dos seus constituintes não é igual ao sentido 

global; 

c) Resistem à variação formal (sincrónica ou diacrónica) 

                                                             
23 Remetemos para o constante da página 38. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
___________________________________________________________________________ 

97 
 

f) O seu carácter autónomo do ponto de vista semântico confere-lhes um grau de dificuldade 

em serem tratados no âmbito de um qualquer modelo linguístico. 

Consideremos agora a verbalização de Vilela (Vilela 2002) “combinações de palavras 

(ou grupo de palavras) relativamente estáveis cujo significado global interno de uso difere do 

significado global externo de uso dos constituintes individuais em combinações livres” (Vilela 

2002: 172)
24

. O linguista é da opinião que, apesar de alguma fixidez, estas combinações 

permitem-se alguma variabilidade, por exemplo, a nível de género ou número de palavras ou 

ainda a nível morfológico (acréscimo de prefixos ou sufixos, do tipo de diminutivos / 

aumentativos). Vejam-se os exemplos que elencámos sob a divisão por letras do alfabeto (A a 

L)
25

 

Tal consideramos ser o caso da maioria destes exemplos, como em: 

- (128) “fique aqui tolhidinho das pernas se não é verdade” (veja-se a sequência 

verbo + advérbio de lugar + adjectivo + preposição contraída + nome em conjunto 

com a sequência fixa conjunção subordinativa condicional + advérbio de negação + 

verbo copulativo + nome não contável); 

- (129) “pernil esticado como um carapau” (comparação relativamente estável na 

língua com repercussões eufemísticas óbvias); 

- (130) “com ganas de” (fraseologia usualmente manuseada em registos oralizantes, 

parafraseável como “com vontade de”); 

- (132) “que gaita” (a ressoar o calão, esta sequência conjunção + nome comum 

contável, parece assumir-se fraseologia, no sentido de Vilela); 

- (134) “de nos pôr ao fresco” (parafraseável como “fugir”); 

- (136) “quem quer ver a barca bela que se vai deitar ao mar”: este é um exemplo do 

manuseamento de sequências de autor transformadas pelo uso empírico recorrente 

em “Vox Populi”, dado que ao Povo pertence a utilização de quadras / dísticos ou 

sequência típicas de cantilenas, lenga-lengas ou de poemas que se autonomizaram 

relativamente ao seu autor; 

                                                             
24 Leia-se o conteúdo das páginas 31 a 36 desta Parte I. 
25 Páginas 35 a 37 desta Parte I. 
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- (145) “se lhe der na gana” / “marchem pianinho” (sendo que, no primeiro caso a 

fixidez nos parece clara e, no segundo, verificamos a actualização do item lexical 

“piano” no seu diminutivo “pianinho”; 

- (151) “- Vi-me grego para” (igualmente oralizante e substituível por “ter 

dificuldades” em fazer alguma coisa”); 

- (155) “zimbório” associado à sequência preposição + nome contável; 

- (157) “não sei quê” (fraseologia usada comummente em registo de oralidade); 

- (158) “ a seca dos nomes” (sequência sobejamente conhecida de ajuizamento 

acerca de alguma situação lexicalmente realizada por meio de nome comum 

contável, sendo, neste caso, “nomes”); 

- (175) “nicles” substituição lexical directa (e oralizante) do advérbio “nada”; 

- (176) “sem um chavo queriduchas” (sendo que “chavo” substitui o nome comum 

não contável “dinheiro”).  

 

 Calão (claramente explícito e eventualmente ofensivo): são exemplos de tal 

aspecto lexical / discursivo os exemplos (110), (112), (113), (114), (115), 

(117), (118), (132), (141), (150) e (177): em todos eles, verificamos um 

carácter explícito de ofensa e de indiscutível sentido pejorativo, mas na sua 

maioria os itens lexicais usados consubstanciam o âmbito do sexual. 

 

 Sexualidade: no seguimento do que atrás referimos, o exemplo mais 

sintomático de referências sexuais menos explícitas e, certamente, menos 

ofensivas é (122), uma vez que Lobo Antunes, nesta situação particular, opta 

por vocabulário de registo relativamente científico (excepto “coisa húmida e 

mole”).  

 

 

 Guerra / violência / crueldade: contextos que são transversais, de um modo 

geral, às sequências que constam dos exemplos relativos a calão: não é casual 

nem causa estranhamento a associação calão / guerra, como em (134), (144). 
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 Puerilidade: vejam-se os exemplos (119) e (135): por vezes, a aproximação do 

pueril acontece na prosa antuniana e estes são dois bons exemplos. 

 

 Onomatopeias: note-se a presença de exemplos, tais como (123) e (160), sendo 

que, no segundo caso, a onomatopeia corresponde ao Discurso Directo Livre
26

 

das “árvores da China” (estratégia discursiva típica da prosa antuniana). 

 

 

 Inovações lexicais / morfológicas / semânticas: considerem-se os exemplos 

(152), (174) e (178): o primeiro caso, “bichanarem confidências”, remete para 

um visualismo imagético construído pelo barulho suave (surdina) das árvores 

frondosas a lembrar o dos gatos; o segundo caso, “desenhando 

electrocardiogramas” surte o mesmo efeito da sequência anterior, mas, desta 

vez, prende-se com os movimentos, as subidas e descidas dos morcegos a fazer 

lembrar o aparelho do ECG cujo ponteiro faz esses “desenhos” no papel de 

medição cardíaca; o terceiro caso, “assim assins” é um curioso manuseamento 

inesperado de um item lexical invariável (assim), usado em posição nominal, 

complementado por um contexto em que é submetido a pluralização. 

 

 

 Estrangeirismos: atente-se no exemplo (166): este exemplo não é pontual, 

antes frequente, pois Lobo Antunes toma itens lexicais de línguas estrangeiras, 

fazendo aproximar a sua ortografia da portuguesa (a forma como soa é 

transportada para a escrita). 

 

 Registo típico da prosa de Eça de Queirós: sejam tidos em conta os exemplos 

(124), (164) e (170): “andar a laurear” pode ser discutível, ainda que o 

consideremos, mas todos os diminutivos pejorativos de (164) e a expressão “se 

me pilhava na rua” são claras ressonâncias da prosa queirosiana. Os 

                                                             
26 Sobre as noções de DD, DI, DIL e DDL, consultar Duarte, Isabel (2003): O Relato de Discurso na Ficção 

Narrativa: Contributos para a análise da construção polifónica de ‘Os Maias’, de Eça de Queirós. Lisboa: FCG 

/ FCT, assim como Fludernik, M (1993): The Fictions of Language and the Language of Fiction. The linguistic 

representation of speech and consciousness. London and New York: Routledge. 
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diminutivos fazem lembrar a caracterização de Eusebiozinho ou Teresinha 

(“Os Maias”) e a sequência “se me pilhava” ressoa o registo cómico / oral do 

grande Dâmaso Cândido de Salcede (“Os Maias”). 

 

 

 Uso modal (pragmático) de itens lexicais: atente-se no exemplo (147): “Não 

recebeu nem isto” mostra um uso do pronome demonstrativo “isto” que remete 

para um contexto apenas partilhado pelos interlocutores (personagens), pelo 

que ao leitor fica apenas a ideia de que o enunciador estaria a apontar o seu 

dedo para com ele se referir a uma pequena quantia (ou nenhuma, mesmo) de 

dinheiro.  

 

 

 Sequência de sons fonéticos: notem-se os exemplos (140), (162), (163) e (167), 

que inclui ainda uma sequência ininterrupta (e longa) de itens lexicais (em 

continuum): considere-se o exemplo (167): estas estratégias discursivas 

(conseguidas por meio do manuseamento do léxico) aproximam o registo da 

ininterrupção típica de interrogatórios da PIDE feitos a supostos espiões ou 

“traidores” do regime salazarista. (167) é , porventura, o exemplo mais 

sintomático de tal situação. Veja-se a reprodução com o espaçamento devido: 

“Joguei-o da escarpa para a qual lançara uma corda de toalhas e mantas e 

lençóis a fim de escorregar na direcção dos pneus” (este é um enunciado da 

personagem “polícia de Évora” que participava nos referidos interrogatórios, 

mas ajudava alguns presos inocentes a fugirem da prisão). 

Por tudo o que fica escrito até aqui, e em suma, se depreende que procurámos, com 

este capítulo, mostrar o conjunto de estratégias linguísticas (lexicais com seus efeitos 

discursivos) que espartilham e fragmentam polifonicamente os microtextos, mas que 

enformam uma arquitectura macrotextual una e coesa, particularmente voltada para a 

aproximação de registos orais (ou oralizantes), populares e calónicos, reveladores e 
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corroboradores das características das personagens e dos seus contextos enunciativos 

(próximos de diálogos entre elas
27

 ou consigo próprias). 

 

2.2.2 A paródia e a citação: especificidade da paródia / citação do texto bíblico 

2.2.2.1 Apresentação dos “corpora” e respectiva análise 

Dos tipos de estratégias polifónicas (elencados e analisados discursivamente, na Parte 

III) que, aparentemente, transformam um discurso coeso numa espécie de sucessão de 

fragmentos empilhados ao longo do texto, o da inclusão da paródia / citação de itens lexicais 

de outros contextos é talvez o mais óbvio aos olhos dos leitores antunianos. 

Vejamos uma primeira aproximação analítica. 

Consideremos os exemplos seguintes exemplos, retirados, respectivamente, de 

“Conhecimento do Inferno” e “Comissão das Lágrimas”: 

- “A Margarida chegou ao topo dos degraus, diante da porta de vidro fosco do 

cabeleireiro onde se inscreviam diagonalmente, a azul, as palavras Instituto de Beleza Flor De 

Benfica, de que um dos F, o segundo, havia caído há muito tempo (…) depois do seu quarto 

que a expulsava e da cidade alheia, opaca, hostil, o Instituto De Beleza Flor De Ben ica 

surgia-lhe” (“Conhecimento do Inferno”, p. 233). 

- “e há pessoas com poder em toda a parte, meu filho, uma vida não tem preço aos olhos 

do Senhor mas não se deve transigir com o pecado, jogámos os egípcios no Mar Vermelho, 

tirámos a boa vida a Job e demos-lhe um caco de telha para coçar as crostas, não  lembrando 

Sodoma e Gomorra, tornadas cinzas em menos de um fósforo, a Vingança é minha, está na 

Bíblia, e, por conseguinte, de acordo com as Escrituras, não te rales com o poder dos 

pecadores (…) não andei no seminário por ver andar os outros e pelo menos os Inimigos do 

Homem, Mundo, Demónio e Carne ainda cá cantam (…) Jesus Cristo multiplicou peixes e 

pães sem necessidade de se atormentar com tabuadas, fez um gesto, aumentou-os um bocado, 

assim a olho” (“Comissão das Lágrimas”, p. 108)  

                                                             
27 Sobre os diálogos que as personagens estabelecem entre si (e inclusivamente com o narrador / autor), veja-se o 

constante do Ponto 1.3.3.2 da Parte III (cânone / transgressão nas obras antunianas). 
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Deste modo, não é difícil perceber que a inclusão de termos / expressões / frases 

citadas ou parodiadas num discurso em primeira pessoa confere a esse mesmo discurso um 

carácter heterogéneo e plurivocal. Por outro lado, se Lobo Antunes faz da polifonia um dos 

mais insistentes recursos ao serviço da ilusão de fragmentaridade, então a citação e a paródia 

teriam de desempenhar um papel importante em “Ontem Não Te Vi Em Babilónia”.  

Vejamos agora os “corpora” e a respectiva análise. Acresce dizer que, desta vez, 

faremos a análise no final de cada conjunto de exemplos pertencente ao respectivo romance. 

 

“Memória de Elefante” 

(179) “ Os versos de Sophia Andresen vieram-lhe à memória num rufar de veias em batalha: 

Esta gente cujo rosto 

Às vezes luminoso 

E outras tosco 

 

Ora me lembra escravos 

Ora me lembra reis 

 

Faz renascer meu gosto 

De luta e de combate 

Contra a serpente e a cobra 

O porco e o milhafre” (85 / 86) 

 

(180) “atapetada pela voz de Paul Simon: 

We were married on a rainy day 
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The sky was yellow 

And the grass was gray 

 

We signed the papers 

And we drove away 

I do it for your  love 

 

The rooms were mustly 

And the pipes were old 

All that winter we shared a cold 

Drank all the orange juice 

That we could hold 

O do it for your love 

 

Found a rug 

In an old junk shop 

And I brought it home to you 

Along the way the colors ran 

The orange bled the blue 

 

The sting of reason 

The splash of tears 
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The northern and the southern 

Hemispheres 

Love emerges 

And it disappears 

I do it for your love 

I do it for your love” (94 / 95) 

 

(181) “uma voz sem corpo de Juízo Final ecoava nos diversos andares” (131) 

(182) “poderia supor-me sem esforço no quarto de Marcel Proust, escondido atrás da pilha 

de cadernos manuscritos de Recherche du Temps Perdu; c’set trop bête. Querido tio 

Proust” (145) 

Os versos de Sophia (assaz conhecidos do público português como sintomáticos de 

poesia interventiva) são aqui corroboradores das intenções críticas relativamente ao poder do 

Estado Novo, para além de surtirem efeitos de colagem (directa) de texto / discurso de outrem 

(no âmbito da intertextualidade literária). 

Quanto a (180) a intertextualidade é colocada em prática, desta feita, em relação à 

Música, sobretudo a que versa sobra a finitude e (falta de) perenidade, bem como efemeridade 

do Amor (tão comum à prosa, e poesia, de António Lobo Antunes). 

(181) instaura contextos de ressonância (por meio da citação ou paródia de léxico e 

discurso bíblicos). Interessa, doravante, chamar a atenção para a constante e recorrente, 

citação ou paródia do discurso típico da Bíblia, bem como de registos consentâneos com o 

Catolicismo, quer em formato de Missa, quer de Catequese, quer de “Vox Populi”, entre 

outros. Esta recorrência será transversal a toda a obra narrativa de António Lobo Antunes. 

Importa referir que a relação (que transparece dos seus livros) entre o escritor e Deus 

não é efectivamente clara e muitos investigadores da sua obra assumem perspectivações 

diversas sobre ela. Longe de criar (ou fortalecer) polémicas, certa é a presença de referências 
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a Ele, a Cristo, a Nossa Senhora, aos Santos, para citar apenas alguns casos, sem, em caso 

algum, haver considerações mais controversas ou sarcásticas sobre a Providência.
28

    

(182) traz à superfície (micro) textual conhecimentos do campo da memória de Lobo 

Antunes, que assumem o formato de citação, sem pré-aviso do leitor, de títulos bibliográficos, 

paratextos ou sequências intratextuais, no caso, pertencentes a Marcel Proust. 

 

“Os Cus de Judas” 

(183) “As cruzes do timol substituem os crucifixos, jejuamos pela Páscoa a fim de baixar as 

gorduras do sangue, comungamos aos domingos vitaminas purificadoras, confessamos ao 

grupanalista os atropelos à castidade, e recebemos de penitência a sua conta mensal” (35) 

(184) “ Lembra-se da voz do Paul Simon? 

The problem is all inside your head 

She said to me 

The answer is easy if you 

Take it logically (…) (64 / 65) 

Não deixa de ser curioso como (183) ilustra a coesão e a coerência da sequência, pois, 

instaurado o momento católico da Páscoa, os restantes itens lexicais a negrito remetem para o 

que podemos considerar o campo lexical desse primeiro item, do qual fazem parte 

“crucifixos”, “comungamos”, “confessamos”, “castidade” e “penitência”. Vejamos porquê. 

“Crucifixo” lembra, antes de mais, a colocação de Cristo na cruz, que levará à sua morte 

(na Sexta-Feira Santa, primeiro dos dois dias que antecedem o de Páscoa); 

“comungamos” é que o que os fiéis fazem em qualquer missa, exemplo consubstanciado 

da Ressurreição de Cristo; 

                                                             
28 Note-se a divergência entre a prosa antuniana e a saramaguiana, esta última claramente sarcástica e, por vezes, 

polémica pela discussão de factos e dogmas da Igreja Católica, que fizeram, inclusivamente, “correr muita tinta” 

sobre se Saramago deveria ter ousado criticar violentamente esses dogmas. Vejam-se, a título de exemplo, os 

romances “Evangelho Segundo Jesus Cristo” ou, mais recentemente “Caim”. Não queremos, obviamente, fazer 

analogias ou distinções relativamente às duas prosas, antes as tomamos, exclusivamente, do ponto de vista de 

referências lexicais e temáticas presentes nelas. 
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“confessamos”, “castidade” e “penitência” revelam atitudes típicas do período da 

Quaresma, que obviamente antecede a Páscoa.   

(185) “desertos sem nuvens como os dos quadros de Magritte” (74) 

(184) é semelhante e comparável a (180), pelo que os comentários tecidos sobre um são 

válidos para o outro. 

(185) dá forma a intertextualidade com a Arte surrealista (Século XX), designadamente 

com René Magritte e seus quadros sobre “desertos sem nuvens”. 

 

“Explicação dos Pássaros” 

(186) “Deste modo publicou sucessivamente «Perfil Psicológico de Manuel de Arriaga» (in 

«História», nº 3, 1974), «Teófilo Braga e a Doutrina Socialista» (in «Jornal de Ideias», nº 

12, 1º série, 1976), «Das Conferências do Casino ao Cinco de Outubro (separata de 

«Momenta Histórica», 1976)” (161) 

(187) “ transportando cartazes em que se lia Cortar Os Pulsos, Cortar As Carótidas, 

Cortar A Garganta Inteira, Fazer Hara-Kiri (…) graças à gentil colaboração dos 

Preservativos Donald, Donald o inimigo número um do crescimento demográfico, das 

Meias de Senhora Penélope, Penelopelize-se e sinta a diferença no olhar terno do seu 

marido, e do Ginásio Mão de Ferro (…) em menos de um ano, dará de si, na praia, a 

inveja dos homens e o alvo apaixonado do sexo oposto.” (220) 

 

(186) revela mais um caso de citação de títulos bibliográficos (com indicações 

referenciais que incluem números e datação), por isso devendo ser considerado em conjunto 

com (182). 

Relativamente a (187), a citação manuseada pertence a cartazes públicos ou marcas 

registadas (de preservativos, uma vez que, como vimos a propósito do registo oral / calão, a 

sexualidade está sempre presente). 
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“Fado Alexandrino” 

(188) O DALAI-LAMA ALUGOU EM BIARRITZ UM LUXUOSO 

APARTAMENTO PARA UMA ANTIGA ARRUMADORA DE CINEMA; IRÁ O 

CÉLEBRE ARMADOR GREGO DEMETRIO FOFOPOULOS DIVORCIAR-SE DO 

CAPITOSO MANEQUIM JANE BUBLE A FIM DE SE CONSORCIAR COM UMA 

PRINCESA IRANIANA?” (554) 

Uma vez que variada é a estratégia de inclusão de citações ou paródias de outros 

registos ou áreas do Saber, desta feita, chegou a vez da citação da vulgarmente apelidada 

“Literatura cor-de-rosa”, de cariz sensacionalista e escandaloso, que atinge, nesta situação, o 

Dalai-Lama. 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

 (189) Chamo-me Alice, meu Deus, não permitais que as labaredas do Inferno me cerquem 

e eu arda, não me escolhais entre os justos 

- Alice 

E a minha alma a sofrer (51) 

(190) Para a direita (…) de Deus cheio de misericórdia que infinitamente nos ama (125) 

(191) Tantos à espera dele meu Deus e finalmente real, beijo-Te os pés Senhor, agradeço-Te 

(274, 275) 

(192) Toda ela ruídos que se denominam guturais (guturais que palavra, deve ser dos 

Evangelhos penso eu) (288) 

(193) E eu sozinho Virgem Santíssima (296) 

(194) Para não ter que matá-los que faleçam de morte natural fartos de dias como 

Melquisedeque quando a Providência entender, joguei a chave e os pertences e círculos 

espessos ou nem círculos, foram descendo sozinhos, talvez as almas encontrassem no fundo 

os seus invólucros terrenos antecipando o Juízo que nos separará dos pecadores inimigos da 
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Igreja e do Estado, sodomitas, gatunos, a orla da lagoa uma espuma tão negra como a que 

supomos no Inferno isto é a bílis dos sodomitas a arder de castigo, cujos fluidos orgânicos o 

Antigo Testamento condena, manchas no colchão por exemplo que esfregá-las não tira, os 

indícios do desejo fora do matrimónio maiores (320) 

(195) Imagino animais impossíveis de corpo humano e guelras a quem os fenícios  

(ou os mongóis ou os hunos ou nós, os incrédulos) 

Temiam adorar, o Céu a ocupar-se consigo mesmo, alheado, mas o que importa o Céu que se 

não importa connosco, mencionem o Purgatório ou o Limbo e é provável que lhes dê 

atenção agora o Céu que me rala (320,321) 

(196) Não tenho muito mais a acrescentar a não ser que vos odeio a todos: desejo do fundo do 

coração que a vossa se consuma no Inferno pelos séculos dos séculos até que o espírito de 

Deus torne a mover-se sobre as águas e me deixem em paz. (399) 

 

Tal como verificámos até este momento, a propósito destes “corpora”, aqui se transcreve 

mais um pequeno conjunto de exemplos em que as personagens inserem, nos seus enunciados, 

referências directas e veladas à linguagem (se é que assim lhe podemos chamar) bíblica.  

Do ponto de vista linguístico, destacam-se os seguintes recursos:  

a) o uso da segunda pessoa do plural  do presente do conjuntivo (“permitais”, 

“escolhais”); 

b) a interpelação directa de figuras religiosas (“Deus”, “Virgem Santíssima”) e entidades 

/ espaços que lhes são particulares (“Inferno”, “Evangelho”, “Juízo”, “Providência”, “Antigo 

Testamento”, “Igreja”, “Purgatório”, “Limbo”, “almas’’, “espírito de Deus”)
29

; 

c) as invocações dessas entidades por meio do pronome maiusculado (“beijo-Te”, 

“agradeço-Te”); 

                                                             
29 Por vezes, a invocação destas figuras religiosas surte efeitos que nada têm a ver com a religião. Como é do 

conhecimento geral, estas expressões fazem parte do oral familiar, surtindo efeitos de regulação interlocutiva. 
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d) a referência explícita a povos / civilizações / grupos com que as Escrituras se 

relacionam directa ou indirectamente (a relação indirecta pode advir, por exemplo, da 

proximidade geográfica, ainda que em períodos históricos distintos) (“Melquisedeque”, 

“sodomitas”, “fenícios”, “mongóis”, “hunos” e “incrédulos”). 

A acumulação de dados teóricos e práticos da análise linguística permite afirmar que é 

com base neste reconhecimento da paródia que se encontra uma justificação possível para a 

escolha do título, “Ontem Não Te Vi Em Babilónia”. 

 Relembrem-se dois pressupostos teóricos.  

Em primeiro lugar, a citação que Figueiredo (Figueiredo 2000) faz de Kleiber (Kleiber 

1992, 1994) a propósito da anáfora que deve ser vista “em termos de ipseidade (persistência 

ou retoma de um referente’ segundo uma interpretação referencial do cotexto linguístico” 

(Figueiredo 2000: 208) 

De facto, o discurso parodiado é uma estratégia de ipseidade, ou seja, de persistência / 

retoma de referentes, designadamente os bíblicos. 

Em segundo lugar, a caracterização que Silva (Silva: 2005) faz das anáforas 

associativas, inscrita numa perspectiva léxico-estereotipada, pressupõe que a manutenção de 

isotopias referenciais é consequência dos diferentes tipos de conhecimentos activados no 

processamento textual e da realização de cálculos inferenciais. 

Ora, nomeando os sodomitas
30

, os hunos, os incrédulos e recorrendo a estratégias 

lexicais e semânticas de activação desse conhecimento do mundo por parte do interlocutor 

não ‘ingénuo’, o autor cria um contexto potencialmente relacionável com o título. Estou a 

referir-me a um elemento central – “Babilónia”.  

Este nome próprio nunca é referido ao longo do texto, mas é referido implícita e / ou 

veladamente, no âmbito daquilo que Duarte (Duarte 2003) chama de “coesão exofórica”, um 

dado objecto, através de uma dada instrução linguística, é levado ao conhecimento do 

                                                             
30 Fiel aos seus próprios mecanismos de citação, encontraremos referências lexicais directas a Sodoma e 

Gomorra também no romance “Comissão das Lágrimas”, exemplo numerado como (205). Este é mais um 

argumento que corrobora a arquitextualidade do autor, que faz subjazer cada romance (e crónica) a uma mesma 

estratégia de intertextualidade e interdiscursividade (ou inlcusão de discursos de outrem no discurso típico de um 

enunciador / uma personagem). 
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alocutário / leitor / ouvinte” e acrescenta “a instrução linguística poderá ter a forma de um 

nome próprio ou de uma descrição definida.” (Duarte 2003: 111) 

Por outro lado, e ainda no domínio da activação do conhecimento do mundo, enquanto 

“interlocutor irónico”, o leitor de Lobo Antunes poderá equacionar uma outra hipótese que 

corrobora esta primeira: o interesse, do ponto de vista semântico, em citar Babilónia. Neste 

sentido, interessa lembrar que, exceptuando os famosos “Jardins Suspensos da Babilónia” 

(uma das sete maravilhas do mundo na classificação tipológica agora desactualizada), esta 

cidade é fortemente conotada como negativa, desobediente e demoníaca. Esta afirmação 

encontra a sua justificação nos excertos que se transcrevem de seguida (o primeiro, retirado 

do “Livro de Jeremias”, e os segundo e terceiro, retirados do “Livro do Apocalipse”): 

 

1º excerto: 

 “Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilónia para anunciarem em 

Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu tempo. 

Convocai contra Babilónia os frecheiros, todos os que armam arcos: acampai-vos contra 

ela em redor, ninguém escape dela: pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, 

fazei-lhe; porque se houve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. 

Portanto, cairão os seus mancebos nas suas ruas; e todos os seus homens de guerra serão 

desarreigados, naquele dia, diz o Senhor.”
31

 (Jeremias: cap.50, versículos 28 - 29, p. 788.) 

 

2º excerto: 

“A queda de Babilónia. A visão da grande prostituta, assentada sobre a besta. 

E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, 

mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas; com a 

qual se prostituíram os reis da terra; e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho 

da sua prostituição. 
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E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor 

de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfémia, e tinha sete cabeças e dez chifres. 

E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras 

preciosas e pérolas; e tinha na sua mão um cálix de ouro, cheio das abominações e da 

imundícia da sua prostituição. 

E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande babilónia, a mãe das 

prostituições e abominações da terra. 

E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas 

de Jesus.” [João (Apocalipse): cap. 17, versículos 1- 6, p. 287] 

 

3º excerto:  

“A queda de Babilónia. Lamentações sobre a terra. 

E, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi 

iluminada com a sua glória. 

E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilónia e se 

tornou morada de demónios e coito de todo o espírito imundo e coito de toda a ave imunda e 

aborrecível.” [João (Apocalipse): cap. 18, versículos 1-2, p. 288]. 

 

Como se verifica nestes excertos, a relação entre os habitantes de Babilónia e as nove 

personagens deste romance antuniano poderá ser de semelhança: uns e outros são herdeiros de 

um passado vergonhoso (atrever-me-ia a dizer “pecaminoso”) povoado de episódios 

traumáticos. Uns e outros se aproximam de um fim, no caso da Babilónia bíblica, o “Juízo 

Final” (apocalíptico) e, no caso do romance, a chegada (também perspectivada como 

apocalíptica) da manhã (cinco horas é o “terminus” desse percurso encetado à meia-noite). 

Acresce dizer que a epígrafe que Lobo Antunes escolhe para este romance se inscreve 

neste seu intento citacional / paródico: 

“ontem não te vi em babilónia 
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(em escrita cuneiforme num fragmento de argila, 3000 a.C)” 

Deste modo, a citação (sob a forma de epígrafe) em paratextos é mais um recurso 

linguístico polifónico: a transcrição, “ipsis verbis”, de discurso autóctone, a fazer lembrar o 

palimpsesto dos escribas monásticos medievais. 

Os restantes constituintes deste título são: um adverbial localizador temporal 

(“Ontem”), um marcador (advérbio) de negação frásica (“não”), um pronome pessoal com a 

relação de objecto directo (“te”) e o adverbial, aqui realizado como SPrep (“em Babilónia”), 

com a relação gramatical de oblíquo. 

A autoria real deste enunciado
32

 parece ser irrelevante para o caso. Pelo contrário, e 

porque se trata de um texto literário, interessa, mais uma vez, sistematizar as relações 

linguísticas referenciais que este título estabelece com o macrotexto romanesco. 

Em primeiro lugar, a negação da proposição (“ver-te ontem em Babilónia”) implica 

que o enunciador esteve nesse lugar num momento temporalmente anterior ao momento da 

enunciação
33

 e que o seu interlocutor invectivado não. 

Em segundo lugar, todo o jogo discursivo das personagens é sustentado por essa 

miscigenação Presente / Passado, possível graças a mecanismos de transposição fictiva. 

Portanto, o próprio título é verosímil e adequado ao tempo e espaço instaurados para o 

desenrolar dos relatos. 

Finalmente, em terceiro lugar, a negação da asserção poderá surtir um outro efeito, 

conclusivo em termos do tão anunciado destino final das personagens. Dito de outra forma, se 

todos os habitantes da Babilónia bíblica foram exterminados para expiação dos seus pecados e 

dos seus antepassados, e se este interlocutor convocado pelo pronome pessoal, ‘te’, não se 

encontrava nesse lugar, então o seu fim (e, por analogia, o das outras personae) não será 

apocalíptico, mas bem-aventurado.  

É por esta ordem de razões que a agonia que subjaz aos relatos ao longo dos seis 

subcapítulos de “Ontem Não Te Vi Em Babilónia” parece dar lugar, afinal, a uma brecha de 

salvação, anunciada pela chegada da manhã ao ponto de ser pela voz de uma personagem que 

                                                             
32 Relembrem-se Ducrot (1981) e Fonseca (1992). 
33 Veja-se a proposta semântica de Reichenbach (Reichenbach: 1947). 
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escutamos “Cinco da manhã que alívio” (415). As propriedades semânticas deste lexema, 

“alívio”, corroboram precisamente a ideia desse fim de tormento. 

 

“O Meu Nome É Legião” 

(197) “distinguia o terço em que cada Avé Maria uma continha de plástico, os Pais Nossos 

separados, maiores e não transparentes” (87) 

(198) “espumava na igreja na altura da hóstia, o Diácono abençoava-o em latim 

Vade retro, Demónio” (108) 

(199) “ Embora eu de colar, eu um mártir que se dilui nas traseiras, São Roque, São Cirilo, 

Santa Maria Egipcíaca 

(tenho mais de reserva, São Luiz Gonzaga, São Sandálio)” (112) 

(200) “ e a seguir a cocar o prazo de validade 

(ingerir de preferência antes de dezoito de agosto) (278) 

(201) “não me engane senhor e o padre com dó da minha ignorância seguro do divino Amor 

e da divina Bondade 

- A graça de Deus há-de iluminar-te o coração minha filha” (297) 

 

A quase totalidade dos exemplos deste “corpus” romanesco insiste na citação / paródia 

bíblica. 

Repare-se que, como fizemos para o exemplo (183), assim podemos fazer para o 

exemplo (197), mas, desta vez, não tendo “Páscoa” como o centro a partir do qual se constrói 

um campo lexical, mas “terço”, cujos restantes itens se afiguram ser “Avé Maria”, “continha 

de plástico” e “Pais Nossos”. 
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(198) remete ora para paródia, como em “o Diácono abençoava-o em latim” (não 

havendo citação / colagem do seu discurso), ora para citação (desancorada de deícticos 

pessoais ou temporais), como em “Vade retro, Demónio”. 

Situação análoga ocorre com o exemplo (201), em que os adjectivos “divino” e “divina” 

ocorrem sintacticamente colocados em posição precedente aos respectivos núcleos nominais, 

isto é, “Amor” e “Bondade” (ambos maiusculados). A colocação anteposta destes adjectivos é 

clara paródia do discurso bíblico e sacerdotal (ou catequético). 

O exemplo (199) é muito frequente e será retomado, em se tratando sempre de 

referência a mártires, santos ou figuras reconhecidas pela Igreja Católica. Confronte-se com o 

exemplo (203). 

(200) [e à semelhança de (187)] recupera o discurso constante de um comum rótulo que 

aconselha o consumidor quanto ao prazo de validade do produto. 

 

 

“O Arquipélago da Insónia” 

(202) “ - Deus chama-se Arquimedes senhor? (…) – Sei pouco de Deus” ( 241 / 242). 

Este exemplo deve ser tomado como mais um sintoma da presença recorrente do 

discurso bíblico na obra deste escritor, com relevância para as características que Deus tem 

como “arquitecto” do mundo, espelhado na figura clássica de Arquimedes. 

 

“Sôbolos Rios Que Vão” 

(203) “tocam trombetas nas pagelas, colocam uma auréola em Santa Maria Egipcíaca e 

combatem dragões” (103) 

(204) “toda fechada em lutos a quem o senhor vigário com Deus no interior de uma taça ia 

dar a comunhão ao chalé (…) imprimia-lhe com o polegar um pelo sinal na testa” (117) 
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O exemplo (204) pode ser alvo de inferências relativas ao campo lexical de “missa” (tal 

como vimos atrás para os exemplos (183) e (197)), que inclui um “vigário”, uma “taça” no 

altar, a “comunhão” de sacerdote, acólitos e fiéis e o “pelo sinal, em três momentos da 

celebração: no início, antes da leitura do Evangelho e no final. 

 

“Comissão das Lágrimas” 

(205) “ e há pessoas com poder em toda a parte, meu filho, uma vida não tem preço aos 

olhos do Senhor mas não se deve transigir com o pecado, jogámos os egípcios no Mar 

Vermelho, tirámos a boa vida a Job e demos-lhe um caco de telha para coçar as crostas, 

não lembrando Sodoma e Gomorra, tornadas cinzas em menos de um fósforo, a 

Vingança é minha, está na Bíblia, e por conseguinte, de acordo com as Escrituras, não te 

rales com o poder dos pecadores, mesmo que seja o teu pai, o teu irmão, o teu primo, e 

acaba-me essas fossas até ao anoitecer, não trago a Paz mas a Guerra, declara o 

Evangelho conforme declara que aqueles que matam pela espada morrerão pela espada, 

e se Deus fala assim, ainda que cheirando a sopa, quem somos tu ou eu para o 

contradizermos, pobres caniços que o vento quebra ou grãozinhos de mostarda que não 

caíram na terra, não andei no seminário por ver andar os outros e pelo menos os Inimigos 

do Homem, Mundo, Demónio e Carne ainda cá cantam, já agora refiro que se não fosse 

o padre Paulo multiplicava de olhos fechados e derivado ao padre Paulo nove vezes sete, 

por exemplo, esqueceu-me, até hoje, por sorte, não tive necessidade de saber quantos eram, 

aliás é coisa que a praticamente ninguém diminuiu orgulho, Jesus Cristo multiplicou peixes 

e pães sem necessidade de se atormentar com tabuadas, fez um gesto, aumentou-os um 

bocado, assim a olho, e pronto” (108) 

(206) “ o rádio da senhora do 1º dto que vociferava o terço, o padre de pronúncia do norte e 

uma multidão de vozes de mulher a seguir, qual o motivo de apenas mulheres a responderem 

num vagar devoto” (251) 

 

(205) é um exemplo longo e é quase totalmente construído a partir de paródia e citação, 

sempre tendo em consideração episódios, personagens e dogmas bíblicos famosos, como: 
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- a fuga de Moisés com os seus fiéis do Egipto (passando pelo Mar Vermelho, que abriu 

com o poder do seu cajado, erguido por Deus); 

- a vida de Job (que Deus testou, retirando-lhe família e bens); 

- a destruição das cidades desobedientes de Sodoma e Gomorra (já referidas, como o 

fizemos saber, anteriormente); 

- partes do Evangelho (designadamente dos escritos de S. Paulo); 

- inimigos que a Igreja considera do Homem (Mundo, Demónio e Carne); 

- a multiplicação de peixes e pães, durante uma pregação de Jesus Cristo aos seus fiéis. 

Quanto a (206), este recupera o conteúdo de (197), ou seja, a recitação do terço / 

rosário, na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima. 

 

2.2.3 A presença do léxico angolano 

2.2.3.1 “Corpora” 

Assim como fizemos no Ponto 2.2.1, também agora faremos uma análise conjunta / 

agrupada e transversal destes exemplos, uma vez que a sua perspectivação geral é a única 

capaz de dar conta de comportamentos padronizados, sobretudo no que se refere ao desenho 

geográfico dos locais que servem de “cor local” aos romances antunianos. 

“Os Cus de Judas” 

(207) “ Ninda: o milho encostado ao arame” (65) 

(208) “ – Vocês vêm de Angola convencidos que são uns grandes homens mas isto aqui 

não é o mato” (98) 

(209) “o soba Bimbe e o soba Caputo” (…) “Marimbanguengo” (155) 

(210) “o horror putrefacto da terra vermelha em África” (171) 
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“O Esplendor de Portugal” 

(211) “ Nisa” (23) 

(212) “ Cabinda” (31) 

(213) “ Luanda” (43) 

(214) “ comer muamba na esteira” (131) 

(215) “ espreitando as cubatas destruídas pela guerra” (138) 

(216) “ uma cobertura de capim seco”  (139) 

(217) “ chegam do Huambo em camionetas de gado” (139) 

(218) “ na direcção da senzala (…) pensava serem dois contratados roubando-nos a 

colheita (…) até ao fim de Angola” (146) 

(219) “ a encosta da Chiquita era uma aura desbotada ao longe” (174) 

(220) “ rolavam a coxear para o Cambo” (179) 

(221) “ o um pai para os cipaios, sempre de lenço na cara” (204) 

(222) “ dezenas de brancos em Luanda, em Salazar, no Dondo” (207) 

(223) “a garantir-nos que Angola acabou para mim, não somente a Baixa do Cassanje 

(…), Angola, Angola inteira (…) incluindo as ruas desertas e as moradias de 

Moçâmedes (…) o furriel do Gungunhana” (211) 

 (224) “até ao fim da estrada de Corimba” (287) 

(225) “ o levarem para o Grafanil ou o Caxito onde cavavam as fossas” (294) 

(226) “ mil novessentos e sessenta e um os bundi-bângalas se recusaram às colheitas 

(…) a fim de recuperar o algodão, jingas e tchocués com garantia de trabalho” 

(307) 

(227) “ o bundi-bangala ferido a recuar nos cotovelos para longe” (312) 
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(228) “ na Baixa do Cassanje a escapar à Unita e à tropa do Governo (…) hospital de 

Malanje” (313) 

 

 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

(229) “ confundindo o Lobito e o Dondo e Luanda” (71) 

(230) “ as palmeiras, a Mutamba” (271) 

(231) “ do mapa a erguer o dedo dos Dembos” (463) 

(232) “plataformas de petróleo em Cabinda” (487) 

(233) “pelos meus cálculos não era a fronteira, Dala-Tando ou Mangando e ele convicto” 

(511) 

(234) “eu no sofá para o tenente em Marimbanguengo” (561) 

 

 

 

“Comissão das Lágrimas” 

(235) “moravam numa pensão da Mutamba” (47) 

(236) “ os edifícios moles, a Muxima para diante e a arredar-se depois” (54) 

(237) “ o guia deitou fogo à cubata onde o da cama ao lado morava” (57) 

(238) “ conversa, Dondo, Negage, Lobito e o vento de fevereiro a devorá-los, furgonetas 

no sentido da África do Sul” (73) 

(239) “ morávamos à beira de um musseque, entre pretos com armas escondidas (…) sem 

coragem de fazer perguntas, mandar em mim, proibir-me, comboios de 

Benguela com fardos e gado” (76) 
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(240) “ o meu pai na zona de Malanje contornando uma fazenda de tabaco cheia de 

crânios de hipopótamos, os jacarés do Cambo olhos quietos na lama e metade 

do focinho a espiar-nos (…) a comer funje e a fumar mutopa” (84) 

(241) “ ao menos os pretos, por muito selvagens que sejam, calavam-se, pretos e cabíris 

podem matar-nos ou morder-nos” (90) 

(242) “ tudo em África, mesmo a chuva, começa com o vento, o céu negro às quatro horas, 

trovões no Catete, galhos de néon a ramificarem-se” (97) 

(243) “ meia dúzia de portugueses num cafezito de Narriquinha enquanto as árvores de 

Angola se movem” (100) 

(244) “Quibala. Primeiro a estrada, depois um trilho marcado de rodas, um segundo trilho 

em que pés descalços e cascos de animal ferido (…) uma pacaça (…) os cães de 

África não ladram, seguem-nos” (101)  

(245) “ e como se distinguem os mortos do que foram em vida se continuam a capinar nas 

lavras (…) não em Quibala, em Quibala poeira, no Cazombo, no Luena, na 

fronteira do Congo” (110) 

(246) “ um soba, descalço de tão pobre, a costurar para os brancos” (112) 

(247) “ conheci um judeu em Malanje que negociava diamantes perto da escola” (115) 

(248) “ de assistir ao brigadeiro no Moxico, sem se encostar à parede (…) tanto 

desconforto no Moxico durante o cacimbo, tanta picada que o capim devorou 

(…) um ninho de mabecos a um canto, no Moxico encostas de eucaliptos 

prateados” (128) 

(249) “ no limite da Mutamba, lembro-me de um imbondeiro e do pó que o vento jogava 

às punhadas” (132) 

(250) “que é do anel Santo Deus, um bilhete de machibombo e um cubozito por fim” 

(146) 

(251) “ e eu no Lucusse a dinamitar uma ponte e depois no Uíje a assaltar a fazenda (…) 

deita-se uma pastilha na água de beber derivado às amibas” (154) 
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(252) “ eu e outra menina sentadas num degrau e o meu amor por ela de que nunca falei, os 

pais levaram-na para o Lobito e perdi-a, o tuberculoso do Cacuaco a oferecer-

me ovos cozidos” (168) 

(253) “devia ter-se esquecido do branco em Dala Samba” (171) 

(254) “ o branco protegia o meu pai mas contava aos outros brancos 

- Foi para Dala Tando” (175) 

(255) “ a minha filha continua em Luanda, juntamente com os mortos que se liquefazem 

na rua, lá volta a furgoneta do soba, lá voltam os presos de Quibala 

amortalhados nas fossas” (191) 

(256) “Aquilo do Cassanje foi há tantos anos amigo” (209) 

(257) “ – Mais de metade da Comissão das Lágrimas levou sumiço amigo” (229) 

(258) “os búzios de Moçâmedes (..) metade de um unimogue a achatar-se num tronco, 

ninguém parecia vê-los (…) depois o Lucusse, uma semana depois o 

Luanguinga (…) depois o Catete (…) durante a noite ficava de guarda lá fora 

tropeçando em pedras, roubava um frango, caricocos”  (267) 

(259) “ e as árvores de Quibala cinzentas como o céu (..) eu em Quibala, eu cafuza” (304 

/ 305)  

 

2.2.3.2 Análise dos “corpora” 

O primeiro efeito textual a ser considerado a partir dos dados lexicais à superfície dos 

microtextos romanescos é o desenho geográfico dos locais onde se desenrolam as narrativas 

romanescas. Vejam-se, portanto, os itens lexicais locativos (africanos): 

- “Ninda”; 

- “Angola”; 

- “Bimbe”; 
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- “Caputo”; 

- “Marimbanguengo”; 

- “África”; 

- “Nisa”; 

- “Cabinda”; 

- “Luanda”; 

- “Huambo”; 

- “Chiquita”; 

- “Cambo”; 

- “Salazar”; 

- “Dondo”; 

- “Baixa do Cassanje”; 

- “Moçâmedes”; 

- “Gungunhana”; 

- “Corimba”; 

- “Grafanil”; 

- “Caxito”; 

- “(hospital de) Malanje”; 

- “Lobito”; 

- “Mutamba”; 

- “Dembos”; 

- “Cabinda”; 
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- “Muxima”; 

- “Negage”; 

- “África do Sul”; 

- “Benguela”; 

- “Cambo”; 

- “Catete”; 

- “Narriquinha”; 

- “Quibala”; 

- “Cazombo”; 

- “Luena”; 

- “Moxico”; 

- “Mutamba”; 

- “Lucusse”; 

- “Uíje”; 

- “Cacuaco”, 

- “Dala Samba”; 

- “Dala Tando”; 

- “Luanguinga”. 

Excepção feita aos itens “África do Sul”, todos os restantes dizem respeito a Angola, 

nos territórios que compõem o país e desenham o lugar onde decorrem as intrigas romanescas 

antunianas. 

Recorrente é a caracterização da obra antuniana como incluidora de temáticas e espaços, 

com seus contextos, angolanos e recorrente se torna a sua justificação autobiográfica. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
___________________________________________________________________________ 

123 
 

A verdade é que Angola dá “cor local” aos romances (e crónicas), mas vai mais além e, 

de acordo com os espaços escolhidos pelo escritor, surgem os cheiros, as cores, as “nuances” 

climáticas, o relevo e a presença de pessoas e animais típicos desses espaços. 

Regra geral, associados à dureza e injustiça da guerra colonial, os supracitados espaços 

geográficos revelam uma grande variedade de lugares e circuitos das personagens. Não é 

nosso intento recolher todas as particularidades e metáforas associadas a esses lugares, antes 

tomar os respectivos itens lexicais como primeiramente configurador da “ realidade 

extralinguística” e arquivador do “saber linguístico de uma comunidade”, bem como “a janela 

através da qual um povo vê o mundo na acepção de Vilela (Vilela 1994: 6). 

Assim sendo, tentámos visualizar essa “realidade através da qual” as personagens (e o 

próprio António Lobo Antunes) vêem o mundo angolano. Estamos, obviamente, a servir-nos 

de itens configuradores de toponímia. Ei-los: 

 Angola
34

 

 Ninda (no Malanje)
35

 

 Marimbanguengo (no Malanje) 

 Cabinda 

 Luanda 

 Huambo (Nova Lisboa) 

 Chiquita (em Benguela) 

 Cambo (rio na bacia hidrográfica do Zaire) 

 Salazar  

 Dondo (no Cuanza Norte) 

 Cacuaco (Luanda) 

 Dala Samba  

                                                             
34 Excepção feita ao primeiro item (“Angola”), todos os restantes se seguem aleatoriamente, dado que a ordem 

cronológica do seu surgimento nas obras antunianas não nos parece a melhor solução de apresentação. Tal 
decorre do facto de, numa mesma obra, se referirem vários lugares em Angola, que serão constantemente 

retomados em obras posteriores. Acontece, por exemplo, que o escritor selecciona topónimos que podemos 

considerar “figurantes” na obra onde surgem, mas que serão epicentros de acção diegética, em obras seguintes. 

Tal é o caso de “Lobito”, “Dondo”, Cabinda”, “Lobito”, entre outros. Por isso os tomamos indiferenciadamente. 
35 Chamamos a atenção para a oscilação ortográfica dos topónimos africanos, que ora surgem escritos de uma 

forma, ora de outra (dependendo dos documentos consultados e inclusivamente das variedades usadas por Lobo 

Antunes). O facto é que por serem itens lexicais de línguas sem registos escritos, tal oscilação é compreensível. 

Assim, temo-la, por exemplo, em /j/, /g/, ou na colocação ou não de /N’/, em N’Dalatando ou Dala Tando, 

separadamente ou conjuntamente tomado. 
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 (Baixa do) Cassanje 

 Moçâmedes (Namíbe) 

 Gungunhana (nome do conhecido e último Imperador de Gaza, em 

Moçâmbique, capturado pelo Exército Português, em 1895, e deportado para os 

Açores, onde viria a falecer)
36

 

 Corimba (em Luanda) 

 Grafanil (campo militar) 

 Caxito (capital da província do Bengo) 

 Malanje 

 Lobito  

 Dondo (província do Cuanza Norte) 

 Mutamba (rio de Moçambique) 

 Dembos (em Bengo) 

 Muxima (na província do Bengo) 

 Dala Tando (antiga Salazar, designação em vigor até 1975)
37

 

 Uíje (capital da província com o mesmo nome) 

 Lucusse (no Moxico) 

 Negage (na província do Uíje) 

 Benguela (capital da província com o mesmo nome) 

 Catete (no Bengo) 

 Quibala (ou Quimbala, no Cuanza Sul) 

 Moxico (província onde se encontra o Luena) 

 

 

 

                                                             
36 Note-se que, contrariamente ao habitual, este item lexical e ainda “Nisa” e “Mutamba) se referem, 

respectivamente, a pessoa, lugar e rio em Moçambique, e não em Angola. 
37 Outra das particularidades dos topónimos africanos é a das suas motivações políticas. Assim, antes da 

colonização portuguesa, havia nomes nativos / autóctones, durante a colonização, os nomes seleccionados eram 

portugueses (sobretudo de homenagem a políticos – “Salazar”- ou a cidades da metrópole - “Nova Lisboa”-) e 

após a saída dos portugueses, muitos nomes voltaram às suas origens africanas. 
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Eis agora os mapas que ajudam à visualização da realidade espacial (e de “cor local”) 

angolana: 

Mapa 1. Angola no Globo: a viagem antuniana da metrópole até à colónia ultramarina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. A toponímia angolana nas obras narrativas antunianas: contributos para o desenho  

de um itinerário de 33 anos (1979 a 2012) 
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Legenda: 

  (1) Ninda (no Malanje) 

 (2) Marimbanguengo (no Malanje) 

 (3) Cabinda 

 (4) Luanda 

 (5) Huambo (Nova Lisboa) 

 (6) Chiquita (em Benguela) 

 (7) Cambo (rio na bacia hidrográfica do Zaire) 

 (8) Salazar ou Dala Tando 

 (9) Dondo ou Dundo (no Cuanza Norte) 

 (10) Cacuaco (Luanda) 

 (11) Dala Samba  

 (12) (Baixa do) Cassanje 

 (13) Moçâmedes (Namíbe) 

 (14) Corimba (em Luanda) 

 (15) Grafanil (campo militar) 

 (16) Caxito (capital da província do Bengo) 

 (17) Malanje 

 (18) Lobito  

 (19) Dembos (no Bengo) 

 (20) Muxima (na província do Bengo) 

 (21) Uíje (capital da província com o mesmo nome) 

 (22) Lucusse (no Moxico) 

 (23) Negage (na província do Uíje) 

 (24) Benguela (capital da província com o mesmo nome) 

 (25) Catete (no Bengo) 

 (26) Quibala (ou Quimbala, no Cuanza Sul) 

 (27) Moxico (província onde se encontra o Luena) 
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Da visualização do segundo dos dois mapas apresentados, conseguimos descodificar 

dois aspectos. A saber: 

- por um lado, a noção de que os enredos antunianos têm lugar no noroeste, centro e 

sudoeste angolanos, sendo que a parte nordeste e sudeste é menos referida nos textos, 

porventura por se tratar de zonas onde impera a savana e as tribos selvagens e autóctones; 

- por outro lado, alguma parte do relevo, fauna, flora e seres humanos africanos que 

enformam os cenários dos vários romances de Lobo Antunes.  

Devemos igualmente ao Léxico a construção linguística de referentes que 

consubstanciam os aspectos atrás listados. Por isso, e neste âmbito, faremos, doravante, uma 

análise da presença de léxico angolano no que diz respeito a itens típicos das línguas bantu ou 

de características visíveis aos olhos das personagens (e, consequentemente, do leitor). Veja-se 

a listagem seguinte: 

 

- “mato”; 

- “soba” (dirigente 

religioso); 

- “terra vermelha”; 

- “muamba” 

(alimento); 

- “cubatas” (espécie 

de tenda), 

- “guerra”; 

- “capim”; 

- “senzala”; 

- “cipaios” 

(membros de 

tribos); 

- “furriel”; 

- “mil novecentos e 

sessenta e um”; 

- “bundi-bângalas” 

(assalariados 

pretos); 

- “algodão”; 

- “jingas” 

(assalariados 

pretos); 

- “tchocués” 

(assalariados 

pretos); 

- “Unita”; 

- “palmeiras”; 

- “petróleo”; 

- “tenente”; 

- “musseque”; 

- “pretos”; 

- “armas”; 

- “fardos e gado”; 

- “fazenda de 

tabaco”; 
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- “funje” (alimento); 

- “mutopa” (erva 

para ser fumada); 

- “selvagens”; 

- “cabíris” 

(membros de 

raças angolanas); 

- “árvores de 

Angola”; 

- “pacaça” (animal 

selvagem); 

 

 

- “capinar”; 

- “brancos”; 

- “brigadeiro”; 

- “cacimbo” (parte 

de um território / 

savana); 

- “picada”; 

- “mabecos” 

(animais 

semelhantes a 

cães); 

 

 

- “eucaliptos 

prateados”; 

- “imbondeiro”; 

- “ machibombo” 

(material); 

- “amibas” (vírus / 

bactéria); 

- “cafuza” (pessoa 

do Povo); 

- “caricocos” 

(animais)

 

Da análise desta listagem surge a noção de que, para além do previsto, ou seja, da 

inclusão de vocabulário de hierarquias militares, bem como de situação de guerra, estes itens 

remetem, na sua maioria, para figuras humanas, animais e objectos / produtos angolanos. 

Fizemos acrescer a cada item uma paráfrase do seu conteúdo ou daquilo a que se refere cada 

um deles, para melhor percebermos a sua utilização. 

Uma vez que o trabalho de “corpora” não é alheio à apresentação de pressupostos 

teóricos que encetam esta Parte I (assim como acontecerá nas restantes Partes II e III), repare-

se como Vilela, a propósito de Empréstimos / Estrangeirismos, designadamente vindos das 

Línguas Bantu, elencou exemplos que considera pertencentes ao “crioulo secundário”, isto é, 

aquela variedade falada nos subúrbios das zonas urbanas angolanas, principalmente de 

Luanda, igualmente apelidado de “linguagem dos musseques”. Recuperámos, nesse âmbito, a 

listagem e organizámo-la de A.1 até J.4 (páginas 60 a 67 desta Parte I). 

Importa agora verificar a consubstanciação, neste “corpus” antuniano dos pressupostos 

exemplificados na supracitada listagem. 
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Em J.1, Vilela identifica os usos de “branco” (não só português, mas de raças como 

maquere, mulungo, samundo e muzungo) e “cafuzo” (filho de negro e mulato), sendo que 

estes dois itens surgem na listagem que acabámos de fazer antes destes comentários 

analíticos. 

Em J. 4, o linguista inclui o item “capinar” como exemplo de “mobilidade lexical 

através da derivação” e ele surge, de facto, nos “corpora” que temos vindo a trabalhar. 

Em J. 4 ainda, Vilela refere-se a “expressões bantu” (em contexto de empréstimo) e nós 

acrescentamos, após a análise dos “corpora”: “soba”, “muamba”, “cubatas”, “senzala”; 

“cipaios”, “bundi-bângalas”, “jingas”, “tchocués”, “cubata”, “musseque”, “funje”, “mutopa”, 

“cabíris”, “pacaça”, “cacimbo”, “mabecos”, “imbondeiro”, “machibombo”, “amibas” e 

“cafuza”. 

Note-se ainda um uso lexical pouco frequente nas narrativas antunianas, a datação, neste 

caso, “mil novecentos e sessenta e um” (1961), que surte efeitos de ancoragem enunciativa, 

ajudando, por consequência, o leitor na descodificação de enredos, personagens e planos 

narratológicos (o que, regra geral, não acontece, dificultando a(s) leitura(s)). 

 

2.3 O corte gráfico da palavra / do item lexical  

Uma vez mais nos servimos do Léxico para darmos a ver uma outra estratégia que António 

Lobo Antunes experimenta: a de corte / interrupção de item lexical, que o contexto permite 

recuperar.
38

 

Seleccionámos, a título de exemplo, alguns casos do romance “Ontem Não Te Vi Em 

Babilónia”, apenas para chamar a atenção para mais uma característica do estilo linguístico e 

narrativo deste escritor contemporâneo. 

 

 

 

                                                             
38 Socorrer-nos-emos do contexto e do co-texto linguísticos para recuperar informação lexical não realizada, mas 

omissa. Feitas as devidas adequações, será também por recurso semelhante que faremos a recuperação de 

informação lexical e sintáctica elidida, ao longo da Parte II (Da Frase), pelo que remetemos para a sua leitura 

para análise contrastiva. 
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2.3.1 “Corpus” 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(260) “Todos os minutos uma faixa de letras, Serviço Permanente, não Serviço 

Permanente,   erviço permanente” (181) 

(261) “Eu para o chapelinho de pe 

(a cozinheira a minha mãe ainda?) 

na quebrada” (434) 

(262) “Com mão cer 

(sangue da minha filha?) 

Apenas com mão certeira nas lebres” (436) 

(263) “Rádio 

(outro homem, não me perguntem quem) 

grafias” (145,146) 

 

2.3.2 Análise do “corpus” 

Todos estes exemplos são típicos da escrita antuniana mais recente e confirmam a 

perspectiva da depuração linguística que impele o escritor a manusear a língua de forma 

inesperada. 

Neste sentido, para além do dinamismo e alternância próprios das retomas / 

reformulações, o corte gráfico é um claro sintoma de fragmentaridade. Num caso como 

noutro, a desconexão não se verifica e é apenas aparente dada a manutenção das cadeias de 

referência. 

Não é difícil perceber que, em (262), a omissão é recuperada no que assinalámos como 

segundo negrito “apenas com mão certeira nas lebres” (que surge posposto à omissão). 
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Em (261) e (263), o item é cortado a meio, interrompido por enunciado diferente, num 

e noutro caso parentético e sobre outra personagem. O ludíbrio do leitor é de tal ordem que 

(263) nos surge cortado inclusivamente pela mudança de página.  

(260) é um caso diferente de todos os outros, dado que primeiramente surge a 

sequência lexical “Serviço Permanente”, depois, em contexto de reformulação discursiva para 

especificação da verdade da situação, o autor opta por fazer surgir a referida sequência, já sem 

a letra (que a luz não iluminava, portanto, não aparecia à vista dos transeuntes. 

 

Ponto 3. Uma proposta de síntese 

Em suma, pretendemos com este capítulo mostrar que Angola (e, por inerência, África) 

não é uma presença importante meramente do ponto de vista temático, mas despoleta o 

manuseamento de itens lexicais cujo impacto vale a pena estudar e analisar. Por isso 

seleccionámos itens de localização geográfica, humana, social e a nível de flora. Com o 

levantamento destes itens lexicais, concluímos que o léxico acompanha as personagens e os 

espaços romanescos das obras de António Lobo Antunes e é susceptível de ser analisado. 

 

É precisamente da análise lexical efectuada, neste nosso trabalho, que percebemos que 

muito há ainda por explorar, deste ponto de vista, no entanto, e tal como veremos a propósito 

da Frase e do Discurso / Texto (Partes II e III) o léxico é o meio linguístico que 

primeiramente revela características típicas do estilo deste escritor contemporâneo. A saber: 

foi através dele que percebemos: 

- os registos de língua variados – são eles que, muitas vezes, nos permitem perceber a 

identidade de quem está a proferir as enunciações (no caso das sobreposições discursivas / 

enunciativas, que constam da Parte III); 

- as paródias e citações de outros textos (outras áreas do Saber) – que igualmente 

ajudam à identificação de enunciadores / personagens; 

- o recurso a léxico angolano e léxico sobre Angola – que acompanham contextos como 

a guerra colonial, os interrogatórios da PIDE, bem como exportações e exílios, os quais 

servem para encontrar os macrotextos romanescos e cronísticos que resumimos nos Anexos; 
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- a estratégia de corte gráfico / interrupção lexical – que especifica o estilo de escrita do 

Autor. 
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PARTE II: DA FRASE 
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As elipses são unidades linguísticas sem realização lexical, não provenientes de 

movimento, que o contexto linguístico ou a situação permitem recuperar, e têm 

aparentemente a função de evitar a repetição redundante. (…)  

As elipses exibem padrões estruturais e de comportamento variáveis (…) é possível 

atribuir-lhes uma estrutura que não diverge essencialmente da das expressões linguísticas 

não-elípticas correspondentes. 

Gabriela Matos, Construções Elípticas 
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Ponto 0. Introdução 

A presente Parte II constitui espaço de reflexão sintáctica, especificamente no que à 

elipse do SV diz respeito. 

Assim, mostrar-se-á de que forma a omissão do predicador verbal (terminologia 

generativista) ou núcleo predicativo (terminologia funcionalista)
1
 é legitimada e 

reconstituível, contribuindo para um discurso aparentemente entrecortado e sincopado, mas 

que estruturalmente se revela coeso. 

Comecemos por considerar uma amostra dos “corpora” sintácticos antunianos.
2
 

 

i.            [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Ana Emília] A senhora [-] o meu nome. (15) 

 

ii.            [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Polícia de Évora] Depositou o coelho ou o urso à cabeceira 

da lápide onde os vizinhos [-] flores, as pupilas do bicho [-] um par de contas de vidro não 

compreendendo igualmente. (198) 

 

 

iii. [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Polícia de Évora] Se calhar a filha, dado que todos nós [-] 

filhos, todos vírgula, eu não [tenho (filhos)]. (331) 

 

iv. [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Ana Emília] Apercebeu-se que o barquinho não [-] vazio 

 

 

v.             [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Ana Emília] Em alturas assim é pena que os comboios não [-

] a Venezuela ou ao Tibete em lugar de Lisboa. 

 

vi. [Comissão das Lágrimas, Cristina] lembro-me que [-] domingo por a minha mãe rezar à Virgem 

na falta de missas” (p.187) 

 

 

vii. [Comissão das Lágrimas, Cristina] “talvez faça um dia, quando finalmente eu [-] sozinha, antes 

de deitar fogo ao apartamento” (p. 122) 

 

viii. [Comissão das Lágrimas, Cristina] “há quanto tempo comiam mel rapando-o com a faca, há 

quanto tempo [-] bichos, caules, folhas” (p. 242) 

                                                
1 Servir-nos-emos das duas escolas por serem complementares, no contexto de análise e reflexão linguística 

sobre o “corpus” sintáctico antuniano. 
2 Importa referir que cada exemplo antuniano, neste momento inicial, será precedido do título e personagem 

respectivos, apresentados entre parênteses rectos, bem como acrescido da respectiva página da obra em questão. 

Aquando da análise posterior da totalidade dos “corpora”, o nome da personagem será omitido, permanecendo 

apenas o título e a obra da qual cada exemplo tiver sido seleccionado. 
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ix. [Comissão das Lágrimas, Cristina] “o meu pai trabalhava na Cooperativa, a minha mãe fazia 

limpezas na escola, quando o meu pai [-] com a gente ouvia-a sem voz 

 - O que me terá dado para casar contigo?” (p. 286) 

 

 

Reparamos que as frases parecem incompletas, mostrando vários casos de elipse do 

verbo. 

Vejamos, de novo, o mesmo “corpus”, mas agora acrescido dos verbos que 

possivelmente teriam sido omitidos. 

i.             [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Ana Emília] A senhora [chamou, disse] o meu 

nome. (15) 

 

ii.  [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Polícia de Évora] Depositou o coelho ou o urso à 

cabeceira da lápide onde os vizinhos [punham, colocavam] flores, as pupilas do bicho 

[eram, pareciam] um par de contas de vidro não compreendendo igualmente. (198) 

 

 

iii. [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Polícia de Évora] Se calhar a filha, dado que todos 

nós [temos] filhos, todos vírgula, eu não [tenho (filhos)]. (331) 

 

iv. [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Ana Emília] Apercebeu-se que o barquinho não 

[estava] vazio 

 

 

v.             [Ontem Não Te Vi Em Babilónia, Ana Emília] Em alturas assim é pena que os 

comboios não [chegassem, aportassem, fossem] a Venezuela ou ao Tibete em lugar de 

Lisboa. 

 
vi. [Comissão das Lágrimas, Cristina] lembro-me que [era] domingo por a minha mãe 

rezar à Virgem na falta de missas” (p.187) 

 

 

vii. [Comissão das Lágrimas, Cristina] “talvez faça um dia, quando finalmente eu [estiver] 

sozinha, antes de deitar fogo ao apartamento” (p. 122) 

 

viii. [Comissão das Lágrimas, Cristina] “há quanto tempo comiam mel rapando-o com a 

faca, há quanto tempo [comiam] bichos, caules, folhas” (p. 242) – com valor 

exclamativo 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
 

138 

 

 

 

ix. [Comissão das Lágrimas, Cristina] “o meu pai trabalhava na Cooperativa, a minha mãe 

fazia limpezas na escola, quando o meu pai [estava / ficava] com a gente ouvia-a sem 

voz 

              - O que me terá dado para casar contigo?” (p. 286) 

 

Numa primeira aproximação, reparamos que a omissão deliberada dos diferentes 

predicadores verbais / núcleos predicativos contraria a sintaxe do Português, cujas frases 

devem conter verbos. Como tal, os enunciados apontados são agramaticais, do ponto de vista 

sintáctico. Colocamos, no entanto, a hipótese de António Lobo Antunes usar as 

potencialidades previstas na gramática da língua que lhe permitem usar tais estratégias de 

‘corte’ e ‘incompletude’ sintáctica, levando a sintaxe até actualizações inesperadas. Em tal 

procedimento estão incluídos vários aspectos sintácticos de relevância teórica, os quais serão 

objecto de estudo e reflexão ao longo deste primeiro capítulo (subcategorização, valências e 

funções sintácticas – Capítulo I e seus subcapítulos); por outro lado, e ao longo do capítulo 2, 

serão estudadas as construções elípticas em particular. Os pressupostos teóricos que se 

seguem, e que enformam os três capítulos (0, 1 e 2, do Ponto 1), constituirão a base de análise 

do “corpus” antuniano e acumulam contributos científicos da Gramática Generativa (Raposo 

1992, Matos 1992, Mateus et aliae 2003 e Peres e Móia 2003), da Escola Funcionalista 

(Vilela 1999; Gutiérrez 1997 e Marçalo 2009), da “Minerva” (Brozas 1587) e da Gramática 

Tradicional (Cunha; Cintra 2002), designadamente respeitantes à elipse em particular. 

Neste sentido, esta Parte II será dividida globalmente em três Pontos. 

No Ponto 1 (Léxico e Sintaxe – fundamentação teórica), far-se-á uma apresentação 

prévia de alguns aspectos sintácticos, nomeadamente os que se dividirão nos seguintes três 

capítulos: 

Capítulo 0: Preliminares 

Capítulo 1. Noções sobre tipos de verbos e subcategorização / valências 

verbais e funções sintácticas; 

                        Capítulo 2. Construções elípticas, em particular, a elipse lacunar. 

 

No Ponto 2 (Análise dos “corpora” antunianos), analisar-se-á, portanto, os “corpora” 

da obra narrativa integral de António Lobo Antunes, à luz dos pressupostos que tiverem sido 

apresentados. 
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No Ponto 3, e como o próprio título sugere, far-se-á uma “proposta de síntese”. 
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PONTO 1: Léxico e Sintaxe – fundamentação teórica 

 

Capítulo 0. Preliminares 

A partir da segunda metade do século XX, a Sintaxe torna-se o objecto de estudo como 

que de predilecção dos linguistas e, desde logo, duas linhas de pensamento ganham forma em 

sentidos, de algum modo, diferentes: por um lado, “grosso modo”, Tesnière, com “Éléments 

de Syntaxe Structurale”, e, posteriormente, Noam Chomsky, com “Knowledge of Language – 

Itas Nature, Origin and Use” (entre outras obras) e, por outro, o mestre funcionalista Martinet, 

com “Studies in Functional Syntax”, no âmbito da Nova Escola de Praga (que contou também 

com outros nomes, tais como Danes ou Firbas). No caso espanhol, Emilio Alarcos é o nome 

que mais sobressai e a sua gramática é um ponto de referência; já no caso holandês, S.C.Dik 

foi o linguista de destaque. 

Vejamos, neste primeiro momento os preceitos generativos sobre tipos de verbos e 

restrições a nível da subcategorização. 

 

Capítulo 1. Noções sobre tipos de verbos e subcategorização / valências verbais e 

funções sintácticas; 

1.1 Predicadores verbais e estrutura argumental / subcategorização 

A noção de subcategorização desempenha um papel fulcral. Com efeito, cada verbo 

“escolhe” a categoria gramatical dos constituintes com os quais pode ou deve ocorrer no 

interior do SV. 

A diferença entre ‘pôr’ / ‘abrir’ / ‘optar’ é disso exemplo3.  

(1)4  a. O Paulo pôs [o livro] [na estante]. 

          b. * O Paulo pôs o livro. 

      c. * O Paulo pôs.  

Sendo que, 

      a. SV = V + SN (OD) + SPREP (OBL) 

      b. * SV = V + SN (OD) 

      c. * SV = V. 

                                                
3 Estes exemplos foram retirados de Raposo 1992: 91- 92. 
4 Como se pode ver, a numeração dos exemplos da Parte II será feita a partir do número 1 por duas razões. 

Em primeiro lugar, porque há exemplos que já foram citados noutras ocasiões com uma numeração 

diferente e, a serem referidos novamente nesta parte, suscitariam alguma confusão. Em segundo lugar, 

porque a análise que deles é feita (sintáctica) é distinta da da parte anterior (lexical). 
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(2)     a. O Luís abriu [a lata de amêijoas]. 

        b. * O Luís abriu.  

Sendo que, 

        a. SV = V + SN 

        b. * SV = V. 

 

(3)    a. O estudante optou [pela linguística]. 

        b. * O estudante optou. 

Sendo que, 

        a. SV = V + SPREP 

        b. * SV = V. 

Em (1), para que a frase seja bem formada é necessário que do SV, para além do V, 

façam parte dois constituintes: um SN com a relação gramatical de objecto directo e um 

SPREP com a relação gramatical de oblíquo. Só assim está saturado sintáctica e 

semanticamente o predicador verbal. A omissão de um ou dois destes constituintes 

subcategorizados pelo verbo em questão, ‘pôr’, resulta na agramaticalidade da frase, como se 

constata em (3b) e (3c). 

Em (2), ‘abrir’ subcategoriza um constituinte, tipicamente um SN, com a relação de 

objecto directo, sem o qual, como se pode ver em (10b), a frase resulta agramatical. 

E em (3), a especificidade do verbo ‘optar’ obriga à presença de um constituinte SPREP, 

com a relação de oblíquo, não admitindo, por exemplo, um SN – objecto directo. 

 O SN sujeito é sempre obrigatório nas orações, seja qual for o verbo, excepto quando 

ocorrem com verbos impessoais (‘constar’), meteorológicos (‘chover’) ou semi-pessoais 

(‘parecer’), tirando, naturalmente, o caso da omissão do sujeito pronominal em línguas típicas 

de ‘sujeito nulo’, como o Português. 

Vemos assim que a categoria SV assume um papel fundamental na formalização da 

assimetria entre o sujeito e os complementos relativamente à subcategorização. Os elementos 

subcategorizados pelo verbo ocorrem dentro do SV e são imediatamente dominados por ele, 

mantendo, pois, a relação de ‘irmão’ com o verbo que os subcategoriza. O SN sujeito, pelo 

contrário, não é subcategorizado pelo Verbo e ocorre fora do SV. 

Raposo faz corresponder a esta descrição a seguinte formulação (Raposo 1992: 95): 
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Princípio da subcategorização 

 

Um constituinte é subcategorizado por um verbo sse 

é imediatamente dominado pelo VP 

que domina imediatamente esse verbo (isto é, sse é irmão do verbo) 

Conclui-se, portanto, que o Sintagma Verbal é o espaço ocupado pelo V e pelos 

constituintes subcategorizados. Quanto aos constituintes não argumentais, como os de valor 

adverbial locativo, do tipo de   

O Ernesto leu um livro do Eça dentro da banheira (Raposo 1992: 95).  

admite-se que eles se encontrem em adjunção a SV
5
:        SV 

  

                                                                          SV                              Adjuntos 

  

                                                                 V            Complementos subcategorizados                                                                    

Esta análise mostra que o SV é constituído por um núcleo verbal e por complementos 

seleccionados categorial e tematicamente pelo verbo. 

A presença e a natureza categorial e temática dos argumentos internos de um verbo 

resultam, pois, do tipo de verbo e do tipo de relação de regência e de dependência lexical 

estabelecida. A este tipo de relação Peres e Móia (Peres; Móia 2003: 50-51) chamam a 

“enaridade do predicado” e essa natureza está estritamente ligada à estrutura argumental dos 

verbos. 

Do ponto de vista estrutural, os argumentos internos de um V transitivo realizam-se em 

posições do SV, habitualmente à direita do núcleo, em posições de complemento. Ainda que o 

conceito de argumento interno seja de carácter semântico-lexical e o de complemento 

corresponda à posição, na verdade a gramática tradicional consagrou a etiqueta 

“complemento” igualmente como designação lexical. 

Do ponto de vista categorial, os complementos dos verbos podem ser sintagmas 

nominais (SN), sintagmas preposicionais (SP), sintagmas adverbiais (SADV) e frases. 

Torna-se, portanto, claro que as frases se constroem a partir de “predicadores”, 

geralmente verbais, aos quais, regra geral, é necessário associar argumentos. 

 

                                                
5 Cf. Brito: 2003, p.416. 
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Neste âmbito, apresentam-se cinco classes de predicados em função do número de 

argumentos que seleccionam (Peres; Móia 2003: 51 – 54). 
6
 

 

1.1.1 Classes de predicados 

1º Predicados de zero lugares: alvorecer, amanhecer, anoitecer, chover, 

chuviscar, entardecer, escurecer, nevar, relampejar, trovejar. 

2º Predicados unários ou de um lugar: adormecer, dançar, desmaiar, 

dormir, espirrar, ladrar, morrer, nadar, nascer, transpirar, uivar, voar. 

3º Predicados binários ou de dois lugares: acreditar, amar, coser, desistir, 

engolir, fazer, ler, ouvir, pintar, rasgar, temer, vencer, visitar 

4º Predicados ternários ou de três lugares: atirar, colocar, dar, dizer, 

emprestar, informar, obrigar, perguntar, persuadir, prometer. 

5º Predicados quaternários ou de quatro lugares: arrastar, levar, passar, 

transferir, trazer. 

 

1.1.2 Natureza categorial dos complementos verbais: Subclasses de verbos e 

esquemas relacionais 

De acordo com Duarte (Duarte 2003: 295 - 315) três são as subclasses de verbos com 

base nas propriedades de selecção categorial e semântica. 

a) verbos principais; 

b) verbos copulativos; 

c) verbos auxiliares. 

Vejamo-las com algum detalhe. 

 

a) Verbos principais 

o Ditransitivos (também chamados transitivos directos e indirectos) 

(4) [O João]SUJ  deu [um livro]OD  [ao Pedro]OI. 

Esquema relacional: SUJ   V  OD  OI 

o Transitivos de três lugares 

(5) [O caixa]SUJdepositou [o dinheiro]OD [no cofre]OBL. 

Esquema relacional: SUJ  V  OD  OBL 

o Transitivos-predicativos 

                                                
6 Confronte-se esta listagem com a de Vilela (Vilela 1999), constante do Ponto 1.4.1. 
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(6) [O ministro]SUJ nomeou [um dos assessores]OD [secretário de estado]PRED 

OD. 

Esquema relacional: SUJ  V  OD  PRED OD 

o Transitivos 

(7) [A Maria]SUJ redigiu [o relatório final do projecto]OD. 

Esquema relacional: SUJ  V  OD 

o Verbos de dois lugares com um argumento interno objecto indirecto 

(8) [A exposição]SUJ agradou [aos críticos]OI. 

Esquema relacional: SUJ  V  OI 

o Verbos de dois lugares com um argumento interno oblíquo 

(9) [O helicóptero]SUJ  chocou [com a torre de controlo]OBL. 

Esquema relacional: SUJ  V  OBL 

o Verbos inergativos (verdadeiros intransitivos) 

(10) [O bebé]SUJ espirrou. 

Esquema relacional: SUJ  V 

Estes verbos seleccionam um argumento externo com a relação gramatical de sujeito e 

não entram em construções com Particípio Absoluto, do tipo *Espirrado o João… 

 

o Verbos inacusativos (ou ergativos) 

(11) [As rosas]SUJ  já floriram. 

Esquema relacional: SUJ  V. 

Veja-se o teste de inacusatividade, numa construção (gramatical) com 

Particípio Absoluto: Floridas as rosas ... 

 

o Verbos de zero lugares (impessoais) 

(12a) Choveu torrencialmente. 

(12b) Neva há uma semana.  

 

b) Verbos copulativos (também chamados predicativos, de cópula ou de ligação) 

Estes verbos seleccionam semanticamente um argumento interno, uma oração pequena, 

cujo núcleo pode ser adjectival, nominal, preposicional, adverbial. 

 

(13) O bebé está [contente]SADJ. 
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(14) A Maria é [astrofísica]N. 

(15) Os meus amigos estão [com pena de se irem embora]SPREP. 

(16) O museu fica [perto da estação] SADV. 

c) Verbos auxiliares 

As orações que os contêm apresentam sequências verbais formadas por, pelo menos, 

dois verbos: o verbo auxiliar e o verbo auxiliado. 

A ordem é núcleo-inicial, isto é, o auxiliar precede o auxiliado. 

Os auxiliares não têm grelha temática e só podem ocorrer com uma negação frásica. 

(17) O miúdo não tem feito os trabalhos de casa todos os dias. 

Por outro lado, o núcleo verbal pode ocorrer isolado ou acompanhado de um ou mais 

verbos auxiliares. 

(18) A Luísa foi ao cinema. 

(19) A Luísa tem ido ao cinema. 

(20) O António está a fumar um cigarro. 

(21) Os contos foram lidos pela avó à neta. 

 

 Como se pode constatar,  

 a concordância entre o sujeito e o verbo, ou seja, a atribuição dos morfemas de pessoa e 

número à forma verbal faz-se entre o sujeito da oração e a primeira forma verbal, quer ela 

seja o verbo principal, quer seja um auxiliar. Isto prova que, apesar da concordância ser tida 

como uma propriedade morfológica (…) ela é essencialmente um processo sintáctico com 

repercussões morfológicas, na medida em que opera entre certas palavras sob determinadas 

condições estruturais. (Brito 2003: 403) 

 

1.2 Restrições categoriais e temáticas 

Como já se referiu a propósito da noção de subcategorização, quanto às restrições 

impostas pelo predicado aos seus argumentos, elas são de duas ordens: 

a) restrições quanto à categoria sintáctica dos argumentos, como se pôde ver nos 

exemplos (1), (2) e (3) de Paiva Raposo; 

b) restrições relativas às propriedades semânticas dos argumentos, que concernem os 

papéis semânticos dos seus argumentos. Por outras palavras, propriedades que estão 

dependentes da relação de representação existente entre a linguagem e o mundo. 
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Importa referir, para já, o caso do verbo ‘colocar’, reconstituído no exemplo do “corpus” 

introdutório, que selecciona três lugares: um ocupado por um SN argumento externo, com a 

relação de sujeito, ‘os vizinhos’, outro – argumento interno, no exemplo realizado pelo 

adverbial relativo, ‘onde’, e um terceiro, um SN – argumento interno, cuja relação gramatical 

é a de objecto directo, ‘flores’. 

 

1.3  Realização / não realização lexical de argumentos 

Na sequência do que temos vindo a constatar, Peres / Móia (Peres; Móia 2003: 60 – 77) 

apresentam dois casos de omissão / acréscimo: no primeiro, a supressão argumental, no 

segundo, a sua adição. 

 

Supressão de argumentos 

(22) Desta vez actuaram no Porto, espancando um jovem negro até ficar inconsciente, colocando 

[-] posteriormente sobre uns carris da linha de comboio. 

 

Adição de argumentos 

(23) O velho capitão refugia recordações na sua memória cansada. 

 

Em (22), o argumento interno deveria ser realizado sob a forma de um pronome clítico 

(‘o’), mas não o é. 

Em (23), o verbo deveria realizar-se com uma forma pronominal (‘refugiar-se’), seguido 

de um Sprep oblíquo (‘nas suas recordações’), acrescido ou não de modificador, ‘na sua 

memória cansada’. 

(23) representa, portanto, um uso até agora não legitimado da forma verbal ‘refugiar-se’, 

que só pode ser usada  como em (a) ou, quando muito, como em (b):  

Veja-se o contraste: 

a) O General Delgado refugiou-se no Brasil. 

b) O Brasil refugiou o General Delgado. 

 

Com as considerações tecidas até aqui, procurou-se mostrar que as palavras nas  frases 

não se ligam casualmente ou aleatoriamente; a sua forma depende, em grande parte, da 

natureza predicativa dos verbos que comportam, da natureza argumental e da natureza 

categorial dos seus argumentos (internos e externo), a qual está estreitamente ligada à noção 

de subcategorização verbal. 
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Veja-se, a título de exemplo, a representação estrutural em árvore de três frases (Raposo 

1992: 71 – 81).  

(24) O mecânico limpou o automóvel com um pano. 

(25) O Luís comprou o carro do João. 

(26) O Luís comprou o carro ao João. 

 

Esquema 3. Representação estrutural de frases em árvore 

  

 

 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
 

148 

 

Todavia, nem sempre as frases exprimem os argumentos do verbo ou até o próprio 

verbo. Mas, tais construções com categorias vazias ocorrem apenas sob determinadas 

condições de omissão. 

 

Deste modo, partindo-se do pressuposto de que os argumentos – e, no caso dos 

romances e crónicas de Lobo Antunes, até o próprio predicador – podem estar lexicalmente 

vazios, é com base, entre outros recursos linguísticos, nas restrições que os verbos impõem 

aos seus argumentos realizados que, de facto, nos é permitido reconstituir os predicadores 

omissos. 

 

1.4 Funções sintácticas e valências verbais 

Vejamos, agora, a proposta funcionalista, no que às suas unidades diz respeito, 

começando, em primeiro lugar, pelo que a opõe, em termos gerais, ao Generativismo, cujos 

preceitos temos vindo a analisar nos pontos anteriores e que agora sistematizamos e 

reutilizamos para confronto com o Funcionalismo. 

Segundo Marçalo (Marçalo 2009: 36), a Gramática Generativa centra-se na  

análise de constituintes imediatos, onde se destacam nomes como Hockett, Harris, Nida e 

Gleason. As suas principais características são o facto de postularem uma organização 

estrutural do enunciado [entenda-se frase] que obedece a uma hierarquia, ou seja, toda a 

sequência linguística é (ou pode ser) formada por constituintes mais pequenos (constituintes 

imediatos) e todas as sequências podem ser constituintes de um nível hierárquico superior. 7 

Pelo contrário, a gramática funcionalista começa por entender as sequências linguísticas 

como pertencentes à sintagmática. Demarcando-nos de considerações ulteriores, 

apresentamos, na seguinte tabela, algumas noções fundamentais sintetizadas: 

 

Tabela 4. Síntese de noções fundamentais  

 

Sintagmémica: estuda as relações 

combinatórias internas ao 

sintagma. 

Sintaxe: estuda as relações 

combinatórias externas ao 

sintagma. 

Sintaxe de enunciados 

Unidade base: monema; 

Unidade superior: sintagma. 

Unidade base: sintagma; 

Unidade superior: enunciado. 

Unidade base: enunciado; 

Unidade superior: texto. 

 

                                                
7 Veja-se também o esquema 3 (Raposo 1992: 71-81) atrás apresentado. 
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Por outro lado, a sintaxe funcional pressupõe que em cada nível se trate de unidades 

funcionais diferentes, sendo esses níveis os seguintes: 

- nível das funções formais: Sujeito, Complemento Directo, Complemento Indirecto e assim 

sucessivamente; 

- nível das funções semânticas: Agente, Beneficiário, Paciente, Objecto e Instrumento; 

- nível das funções informativas: unidades como Tema, Rema e Foco. 

 

Marçalo (Marçalo 2009: 39) esquematiza assim as diferenças entre as sintaxes categorial 

(radicada no estruturalismo) e a funcional: 

 

Tabela 5. Sintaxe categorial e sintaxe funcional 

Sintaxes categoriais Sintaxes funcionais 

1. Reconhecem a organização estrutural do 

enunciado, uma vez que a mensagem não é 

reduzida a expressão linear. 

1.Reconhecem a organização estrutural do enunciado. 

2. Distinguem estrutura e morfemas. 2.Distinguem-se funções como nós ou terminais de 

relações, relações e functivos. 

3. As sequências linguísticas são analisadas nos 

seus constituintes. 

3.A ordem estrutural é mais complexa que a ordem 

linear e desdobra-se em, pelo menos, três níveis 

funcionais: formal, semântico, informativo. 

4. As relações entre constituintes de um nível 

superior são de inclusão. 

4.A segmentação dos enunciados obedece a relações 

de constelação ou coordenação, relações de 

dependência ou subordinação e relações de 

interordenação. São relações parte / parte e não parte / 

todo. 

5. A segmentação dos enunciados obedece ao 

ordenamento hierárquico que os estrutura. 

5.Os elementos de cada magnitude dependem ou 

subordinam-se a um núcleo. 

6. As magnitudes que apresentam a mesma 

estrutura constituem uma categoria. Cada 

constituinte pertencerá a uma dada categoria. 

6.Os elementos possuem virtualidades combinatórias 

que restringem as relações que podem assumir. 

 

Chegados ao conceito de “funções”, eis que delas trataremos doravante para que melhor 

as entendamos e porque delas nos serviremos, aquando da análise dos “corpora” antunianos. 

Segundo a Gramática de Funções, estas devem ser consideradas em três domínios 

diferentes: 

- as funções (propriamente ditas); 
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- as relações entre as funções (abstractas); 

- os functivos. 

Atentemos neles com mais detalhe. 

As funções, designadamente as abstractas (por oposição às específicas) são tidas como 

“invariantes autónomas em relação aos functivos concretos que as preenchem” (Marçalo 

2009: 40). Tal como um sintagma pode ter diferentes funções, assim também a função pode 

ser consubstanciada por sintagmas diversos. 

Quanto aos functivos, são “todos os signos que possam desempenhar uma função 

linguística” (Marçalo 2009: 42). Veja-se um esquema sucinto e basilar inspirado em Marçalo 

(Marçalo 2009: 42) 

 

Tabela 6. Funções e functivos 

SUJEITO NÚCLEO ORACIONAL COMPLEMENTO 

DIRECTO 

Ela Comeu o gelado. 

As cheias Destruíram o que havia. 

Os ventos que assolaram o 

norte do país 

Derrubaram -nas. 

 

A primeira linha de componentes diz respeito às funções (invariantes) e as restantes 

linhas correspondem às realizações específicas de cada uma dessas funções – através dos 

functivos. 

E porque de funções estamos a tratar, desenvencilhemo-nos de polissemias prejudiciais à 

análise objectiva que deles faremos. Para tal, recorramos à sua significação segundo Martinet. 

Assim sendo, este mestre funcionalista pressupõe que as funções melhor se entenderão, 

se se explicitar o respectivo contexto sintáctico em que estas estão inseridas. 

A Sintaxe é, para este autor, “em sentido estrito, o estudo das funções gramaticais, ou 

seja, das relações
8
 que se podem estabelecer entre monemas na frase” e tais relações são, 

antes de mais, de dois tipos: 

- as unifuncionais, como em “o rapaz”, sendo que o artigo determina única e 

obrigatoriamente o nome que precede; 

                                                
8 O negrito é da nossa responsabilidade. 
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- plurifuncionais, como acontece na relação “Nome”    “Verbo” que se pauta por 

variantes de actualização lexical e morfológica (dependendo do facto de ser o nome singular 

ou plural, ou, por exemplo, em função da informação que se pretende que o verbo transmita, 

daí as variantes de tempo e aspecto. “Se uma função é uma relação de entre as várias 

possíveis entre dois elementos, dir-se-á, por exemplo, que a função CD é uma das relações 

que se estabelece entre um monema da classe dos nomes e um monema da classe dos verbos.” 

(Marçalo 2009: 45) 

Importa acrescentar que, para Martinet, o verbo é concebido como o monema em função 

do qual se ordenam as relações sintácticas dentro da frase, pelo que essas relações são tão 

mais ricas e complexas quanto mais diversificados forem os respectivos complementos 

verbais. Deste modo, e nesta linha de pensamento, o verbo é como que o elemento 

subordinante e o complemento é o seu subordinado. Todavia, e no caso de “Tinha perdido o 

livro.”, diz-se que “o livro” está em função do Complemento Directo ou tem a função de 

Complemento Directo, pelo que se conclui que, na verdade, a função atribuída ao sintagma “o 

livro” se torna o elemento verdadeiramente determinante e mais importante na selecção da 

relação verbo – complemento, e não tanto o verbo, como seria de esperar. Ora, tal 

pressuposto funcionalista é perfeitamente adaptável à análise dos “corpora” antunianos, pois 

que neles se constatará que o verbo está omisso e é através da análise do(s) sintagma(s) com 

funções de seu(s) complemento(s) que chegaremos a esse mesmo verbo elidido. Veja-se todo 

o Ponto 2. 

Neste sentido, Martinet especifica as concepções de Função ao dividi-las em dois tipos: 

as funções abstractas e as funções concretas. Se atrás vimos que a função é marcadamente 

abstracta e actualizada lexicalmente pelos functivos, de facto, essa mesma função pode ser 

vista como abstracta e como específica.  

Para o linguista, as funções abstractas são tidas como espaços sintácticos ou functemas 

de preenchimento obrigatório ou facultativo (por exemplo, no caso do que se considera 

complementos circunstanciais ou sujeitos subentendidos, as funções existem em abstracto, 

mas não são de realização obrigatória nesses contextos). Considere-se que a função F1 

respeita ao Sujeito; a função F2 respeita ao Complemento Directo; a função F3 respeita ao 

Complemento Indirecto e a função F4 respeita aos complementos circunstanciais. (Gutiérrez 

1997a: 83) Se tomarmos como exemplo F1 (Sujeito), esta função actualiza o verbo, pois só 

com o monema de pessoa é que esse verbo o é. Por outro lado, e como vimos atrás, aquando 

do elenco de tipos de verbos por Móia e Peres (Parte II, capítulo 1, ponto 1.1.1), também 
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Gutiérrez defende a obrigatoriedade do uso de outra ou outras funções que caracterizam esse 

mesmo verbo; a essas outras funções por ele requeridas se chama valências do verbo, ou seja, 

são as funções específicas necessárias à saturação sintáctica. 

Por outra parte, e se considerarmos o caso de F1, veremos que esta função abstracta 

impõe igualmente restrições de natureza categorial e formal, pois, entre outras, rejeita ser 

assumida por advérbios ou preposições. Já F3 só rejeita o índice preposicional /a/, quando 

assumida por functivos pronominais, do tipo “*Ele contou a lhe a história.” Por oposição a 

“Ele ofereceu a uma amiga um livro.” 

Quanto às funções que Martinet apelida de concretas, estas são tidas como espaços 

sintácticos já preenchidos por functivos concretos, os quais, por sua vez, dependem de 

restrições semânticas a eles directamente atinentes. Neste sentido, e para esclarecer a 

diferença entre os membros da dicotomia função abstracta / função concreta, Gutiérrez afirma 

o que a seguir transcrevemos: 

Decir que ‘sujeto’ es forma del significante (o parte) de la forma de contenido ‘agente’ es 

algo insostenible, ya que ‘sujeto’ es un elemento del signo que se establece en el plano de 

las funciones abstractas (donde ‘agente’ no es ni siquiera sustancia de expresión) y ‘agente’ 

se pertenece al signo que se establece en el plano de las funciones concretas. (Gutiérrez 

1997a:89) 

 O Funcionalismo, designadamente no que à Nova Escola de Praga (Trnka e Danes 1961) 

diz respeito, encara a Sintaxe segundo três níveis que devem sempre subjazer ao seu estudo:  

- “level of the grammatical structure of sentence” (isto é, o nível das categorias 

gramaticais, como Sujeito, por exemplo), como em “* A ovelha mordeu o cão.”; 

- “level of the semantic structure of sentence” (ou seja, o nível das relações entre a frase e 

a correspondente experiência extra-linguística), como em “* A árvore subiu as escadas.”; 

- “level of the organization of utterance” (o qual concerna o contexto comunicativo em 

que a frase é produzida), como em “*As subimos nós escadas.”. 

As frases que ilustram o primeiro e segundo exemplos são agramaticais porquanto os 

referidos functivos em F1 violam funções semânticas; já o exemplo do terceiro nível mostra 

functivos que violam funções sintácticas, pois um artigo definido, neste caso, não pode ser 

functivo da função Sujeito, nem tão pouco a frase respeita a ordem linear do Português 

Europeu (SVO). (Marçalo 2009: 52) 

Marçalo apresenta ainda outro par de frases que ilustram functivos que actualizam 

funções sintácticas e semânticas diversas: “O João partiu o vidro.” e “O João recebeu uma 

medalha de mérito.”: a primeira das duas mostra que F1 é actualizada por um functivo 
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nominal cuja função semântica é a de agente, o que é alterado na segunda frase, dado que o 

mesmo functivo consubstancia uma função semântica de beneficiário. 

Quanto ao terceiro nível, o do contexto comunicativo, os membros de Praga apelidam-no 

também de nível informativo, uma vez que trata da actualização da língua em contextos em 

que se analisa a transmissão de informação, retomada por anáfora (portanto, já conhecida) ou 

apresentada como nova. Tal informação nova é aquela que pressupõe a dádiva de respostas a 

questões do locutor, tais como “Quem comeu o bolo?” / “O que é que a Luísa comeu?” / “ O 

que é que a Luísa fez?” / “ O que é que se passou?”, sendo que os elementos sublinhados, em 

cada frase, constituem precisamente a referida informação nova e os restantes são a 

informação conhecida. 

Relativamente às respostas a estas hipotéticas perguntas, também elas contêm informação 

nova (ou Rema) e informação já conhecida (ou Tema), como em:  

 

Tabela 7. Rema / Tema 

Informação nova (Rema) Informação conhecida (Tema) 

A Luísa comeu o bolo. 

O bolo a Luísa comeu-o. 

Comeu o bolo a Luísa. 

A Luísa comeu o bolo foi o que se passou. 

 

Outra questão releva da leitura desta tabela e do que atrás fica escrito, os conceitos de 

Tópico e Comentário / Foco, introduzidos por Charles Hockett, que são próximos dos de 

Tema / Rema.  

Assim, para o caso do Tópico, vejam-se os seguintes exemplos, os quais estão sempre 

separados por vírgula e são co-referenciais: (Marçalo 2009: 53) 

- Por mim, eu fico em casa. 

- A Luísa, tenho muitas saudades dela. 

- Ao teu casaco preto, porque não lhe pões uma gola nova? 

- O trabalho infantil, há que verificar as suas causas.
9
 

 

Já nos seguintes exemplos não existe co-referência: 

- No que toca ao trabalho infantil, o jornal não traz nada de novo. 

                                                
9 Os sublinhados são da nossa responsabilidade. 
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- Política? Não me meto em discussões. 

 

Quanto ao Foco, ele é igualmente uma função informativa, podendo ser informação 

conhecida ou nova, dependendo dos casos e, de um modo geral, e serve o propósito de opor / 

realçar / enfatizar um dado segmento a um anteriormente apresentado no discurso. Segundo 

Gutiérrez (1997a: 34), os procedimentos de focalização podem ser estratégias de alteração da 

ordem linear dos segmentos na frase, recurso a léxico específico ou ainda insistência / 

repetição ou estruturas enfáticas de um determinado segmento. 

Para terminar esta secção, atentemos também em dois outros conceitos basilares à análise 

sintáctica funcionalista, que muito nos servirá aquando do trabalho dos “corpora” antunianos: 

o de categoria, o de classe e o de núcleo. 

Gutiérrez oferece a seguinte definição de categoria sintáctica: “Pertenecerán a la misma 

categoría todos los sintagmas (simples o complejos) que están capacitados para contraer las 

mismas funciones sintácticas abstractas.” (Gutiérrez 1997a:190) 

A verdade é que diferentes escolas baseiam a sua definição de categoria assente ora em 

palavras, ora em sintagmas, ora em outras unidades que consideram corresponder-lhe. Neste 

sentido se opõem as escolas funcionalistas martinetiana e a espanhola seguidora de Alarcos. 

Porém, e abstendo-nos de polémicas, sigamos a linha de pensamento de Morais Barbosa 

(Morais Barbosa 1998:15-20) sobre estas questões. 

O autor considera categorias sintácticas ou categorias funcionais como unidades cuja 

determinação assenta num critério formal e delas são exemplos os Sintagma Nominal, 

Sintagma Adjectival, Sintagma Verbal e Sintagma Adverbial. Todos consubstanciam o 

chamado Princípio do Comportamento Funcional, pelo que “Todas as magnitudes 

susceptíveis de assumirem uma mesma função sintáctica constituirão uma categoria 

funcional” (Gutiérrez 2000 apud Marçalo 2009: 58). 

 Por oposição, Morais Barbosa apresenta como categorias sintagmáticas: Nome, 

Adjectivo, Verbo, Advérbio e Preposição. 

Quanto ao conceito de classe, Gutiérrez escreve: “conjuntos de las categorias formados 

por elementos que comparten unas mismas características y propriedades valenciales.” 

(Gutiérrez 2004:6 apud Marçalo 2009: 59). E estas propriedades valenciais podem dividir-se 

em três tipos específicos: valência funcional, valência semântica e valência formal, os quais 

resultarão nos correspondentes três tipos de classes: as funcionais, as semânticas e as formais. 
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As classes funcionais são aquelas que se combinam com a mesma função sintáctica; 

estas são as classes que fazem a Gramática Tradicional distinguir verbos transitivos, de 

intransitivos, de impessoais, entre outros, na medida em que a mesma categoria se combina 

com subconjuntos (os complementos, por exemplo) que completam o seu comportamento 

sintáctico. 

As classes semânticas são “subconjuntos que se estabelecem no interior das categorias e 

que agregam elementos definidos pelas propriedades de conteúdo que implicam repercussões 

sintagmáticas” (Marçalo 2009: 59) 

Por último, as classes formais (que para o nosso trabalho são menos relevantes) são 

aquelas que não se definem por nenhum dos anteriores critérios, antes pela presença de 

restrições fonológicas ou morfológicas.  

Finalmente, o conceito de núcleo é-nos apresentado por Marçalo (baseando-se a autora 

em Gutiérrez 1997a:29) como “elemento que possui capacidades distribucionais idênticas às 

do todo” e “ao qual se subordinam os outros constituintes”, sendo que “nunca se pode 

considerar o núcleo o constituinte que nunca possa desempenhar uma função sintáctica de 

forma autónoma” pelo que “qualquer núcleo possui autonomia, ou seja, há-de ser sintagma.” 

(Marçalo 2009: 65)  

A autora apresenta ainda uma perspectiva tripartida do núcleo, como se constata na frase 

“Uma melodia apreciada pelos idosos.”: o núcleo sintáctico corresponde a “uma melodia”; o 

núcleo semântico “apreciada” e núcleo informativo “pelos idosos” (como se fora a resposta 

à pergunta hipotética “Por quem?”). (Marçalo 2009: 65) 

 

1.4.1 Classificação dos verbos, segundo suas restrições valenciais (Vilela1999) 

Na sua Gramática da Língua Portuguesa (Vilela 1999), e para esquematizar o seu longo 

período de estudo da sintaxe desta língua, Vilela parte do seguinte pressuposto: “Vamos 

passar a designar por ‘regência’ a parte linearizada e exterior da “valência”: a componente 

sintáctica e morfossintáctica da valência.” (Vilela 1999: 71) Pois bem, é a partir desta 

concepção verbal que o linguista apresenta uma listagem detalhada dos vários tipos de 

verbos.
10

 

Reproduzi-la-emos, nos seus aspectos fundamentais. 

                                                
10 Esta classificação deve ser confrontada com a que apresentámos nos Pontos 1.1.1 e 1.1.2. A presença das duas 

pretende-se consentânea com a nossa intenção de abranger as várias perspectivações sintácticas sobre as 

questões que entendemos pertinentes para o nosso trabalho.  
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o Verbos transitivos directos: (são aqueles que não admitem preposição intermédia 

entre si e o seu complemento) 

ex: louvar alguém; ouvir / escutar; Agredir (…) 

 

o Verbos transitivos predicativos: (são também chamados verbos nominais) 

ex: nomear alguém ministro; considerar alguém uma pessoa 

importante; achar alguém interessante; 

  

o Verbos transitivos indirectos: (admitem somente o respectivo complemento 

indirecto) 

ex: obedecer a alguém; agradar a toda a gente; 

 

o Verbos transitivos directos e indirectos:  

ex: separar algo / alguém de algo / alguém; colocar alguma coisa 

em X lugar; 

 

o Verbos intransitivos: (também designado monovalente, o qual exige apenas o 

Sujeito) 

ex: Alguém chegou. 

 

o Verbos transitivos adverbais: 

ex: entrar em; partir de; 

 

o Verbos causativos ou factitivos: 

ex: O João construiu uma casa. (= mandou construir) 

ex: O sol seca a roupa. vs. A roupa seca (ao sol). (Nos dois 

casos, o verdadeiro agente ou executor está ausente.) 

 

o Verbos inacusativos ou ergativos (são aqueles cujo sujeito não é o verdadeiro 

argumento externo, mas interno, ou seja, a projecção máxima do verbo.) 

ex: crescer (Crescem flores aqui.) 

 

o Verbos simétricos:  
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ex: A Maria ama o Manuel e o Manuel ama a Maria.; O Manuel 

casou-se com a Maria. 

o Verbos reflexos:  

ex: Ele lavou a cara. vs. Ele lavou-se.; arrepender-se; queixar-se 

de; apropriar-se de; 

 

o Verbos factivos: (os quais pressupõem um qualquer facto prévio) 

ex: lamentar (…) 

 

o Verbos intencionais: 

ex: querer; planear; pedir; 

 

o Verbos de crença / percepção / comunicação (= “uerba dicendi”)/ ordem / desejo 

/ proibição / receio / actividade mental, etc: 

ex: crer; ouvir; dizer; ordenar; desejar; proibir; recear; cogitar; 

etc. 
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 Capítulo 2. Construções elípticas 

 

2.1 A Elipse segundo Francisco Sanches de las Brozas (Brozas 1587) 

 

2.1.1 Sobre as figuras de construção (“De figuris constructionis”) 

Na sua obra, «Minerva – De causis linguae latinae», Francisco Sanches de las Brozas, 

conhecido também como El Brocense, dedica todo o seu Livro IV ao que apelida de “De 

figuris constructionis” (“Sobre as figuras de construção”). Da leitura detalhada do conteúdo 

deste livro se percebe que estas figuras respeitam quer à frase, quer ao discurso / texto e, 

numa primeira abordagem, são tidas como “anomalia ou desigualdade das partes”. Tal 

desigualdade implica uma transformação da ordem linear de surgimento de constituintes / 

sequências de frase ou discurso. Assim, o autor apresenta quatro grandes figuras e um quinto 

conjunto do que considera as “menos importantes” (Brozas 1587: 439): 

1ª por defeito: elipse ou zeugma; 

2ª por excesso: pleonasmo; 

3ª por discordância ou enálage: silepse; 

4ª por mudança de ordem: hipérbato; 

5ª figuras de menor importância: antítese, prolepse, síntese, aposição, invocação e 

sinédoque. 

Por razões de ordem espácio-temporal e de interesse para o nosso “corpus”, apresentamos 

a proposta de El Brocense apenas no que respeita à elipse (1ª figura), pelo que nos 

escusaremos a tratar pormenorizadamente as restantes. 

Posto isto, o estudo da elipse na “Minerva” pode ser organizado em seis partes 

concomitantes: 

- O que é a elipse? 

- Porquê a necessidade da elipse? 

- Regras gerais de consubstanciação da elipse (e algumas excepções, nomeadamente 

no caso de elipses de pronomes e de nomes): 

- Elipses de verbos; 

- Outras elipses: de preposições e de conjunções. 

Atentemos, com detalhe, em cada uma delas. 
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2.1.2 Sobre o conceito de elipse (definição) 

 A elipse é “a falta de uma ou várias palavras para as quais exista uma frase construída 

segundo a norma”, sendo que esta lhe corresponda em outros momentos da frase ou do 

discurso. Ou ainda “é a reticência ou corte de frase” (Brozas 1587: 441). 

 

2.1.3 Porquê a necessidade da elipse? 

El Brocense refuta as teorias dos que apelida de “desconhecedores da língua latina”, pois 

estes defendem que devem verbalizar-se efectivamente todas as palavras que compõem uma 

sequência discursiva ou textual. Pelo contrário, Brozas acredita que, por meio da omissão do 

que é mais evidente, se está a conferir “sentido comum” e fidelidade à realidade do que se diz 

ou escreve. E para tal apresenta dois exemplos: 

 

(1a) Ego amo [praeceptum] Dei.
11

 

       (Eu amo [a lei] de Deus.) 

 

(1b) Ego amo [quae praecepit] Deus. 

       (Eu amo [aqueles preceitos que] Deus ensinou / pregou.) 

 

(2a) Nec uenit [-] in mentem [-] quorum [-] consederis aruis? 

       (E não vêm [-] à mente [-] a cujos campos [-] convidaste a instalar-se?) 

 

(2b) Nec uenit tibi, o Dido, in mentem recordatio illorum hominum in quorum hominum  

aruis tu consederis? (Virgílio: Liber IV in Brozas 1587: 441) 

       (E não [te] vêm à mente, [a ti], [ó Dido], [a recordação] [daqueles homens] [para os 

campos] [d]os quais [homens] convidaste a instalar-se?) 

 

Pode ainda considerar-se um terceiro caso em que são mais aceitáveis, no uso comum do 

quotidiano, as elipses de elementos que integram expressões de comparação, tais como 

“Maior [-] que…”, que não são relevantes para o nosso trabalho. 

                                                
11 As palavras / expressões omitidas originalmente serão apresentadas entre parênteses rectos (e em itálico, 

no caso latino) para identificação inequívoca. 
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Em conclusão, Brozas corrobora a sua posição, dizendo “As figuras que ocorrem por 

defeito são seleccionadas em prol da brevidade e da novidade.” (Brozas 1587: 443) 

Ora, estava, desde então, prefigurada a dicotomia gramaticalidade / aceitabilidade tão em 

voga na Linguística contemporânea. 

 

2.1.4 Regras gerais de construção da elipse (com algumas excepções, nomeadamente em 

caso de elipse de pronomes e elipse de nomes) 

 

 El Brocense recorre, para a formulação das regras gerais de emprego desta figura de 

construção, a Platão (designadamente ao seu “Diálogo sobre o Ser”), que preconizava que não 

pode haver oração sem um nome e um verbo, exceptuando os seguintes casos: 

 

i. quando o nome, em nominativo, é da mesma família que o verbo, em construções 

passivas:  

(1)[curso] Curritur. 

    ([O percurso] é percorrido) 

 

(2) [sessio] Sedentur. 

   ([O assento] é / foi assente) 

 

(3) [status] Statur. 

   ([A posição erecta] foi posta / está de pé.) 

 

ii. quando o nome, em acusativo, é da mesma família que o verbo, em contextos que a 

Linguística contemporânea apelida de verbos leves: 

(1) Curro. [cursum] 

     (Percorro [um percurso].) 

 

(2) Ambulo. [ambulationem] 

     (Caminho [um caminho]. / Passeio [um passeio]) 

 

(3) Sedeo. [sessionem] 

     (Estou sentado [num assento].) 
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iii. Quando a posição ocupada por palavra em acusativo seja, para além de um nome da 

mesma família, outro verbo, mas em Infinitivo: 

 

(1) Cato uiuit [uitam / uiuere]. 

     (Catão viveu [a vida / o viver].)
12

 

 

iv. Quando o contexto permite recuperar a palavra omissa (no que hoje se consagrou 

como a referência anafórica) 

(1) Cícero: Tua enim cautio nostra [cautio] est. 

     (Na verdade, a tua causa é a nossa [causa].) 

 

v. Supressão de pronomes pessoais, sob a forma de Sujeito, Complemento Directo e 

Complemento Indirecto: ego / tu / nos / vos / me / te / se, entre outros. 

 

vi. Supressão de palavras nominativas ou acusativas relacionadas com verbos 

meteorológicos: pluit (pluuia(am)) / ningit / serenat / tonat (sobretudo com nomes da mesma 

família) 

 

vii. Supressão de genitivo, quando se repete o referente: 

 

(1) Atheniensium rem publicam consílio [Areopagi] regi. 

    (O povo ateniense é regido / governado pelo Conselho [do Areópago]. 

 

(2) Providentia [deorum] mundum administrari. 

    (O mundo é administrado pela Providência [dos deuses].) 

 

viii. Supressão de alguns nomes: 

(1) domum: Uxorem [domum] duxit. 

     (Conduziu a esposa [a casa].) 

 

                                                
12 Estava prefigurado o uso de verbos em contexto morfossintáctico de nome, como em Eu como o jantar. /  

O jantar está pronto. 
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(2) dies: Publicatis [dies] festi. 

    (Anunciai [os dias de] festa / a festa.) 

 

(3) homo, quando rege adjectivos, tais como [-] amicus, [-] necessarius, [-] liber, [-] 

seruus, [-] nuncius, [-] socius, [-] maritus, [-] rivalis. 

 

(4) homines, quando rege adjectivos referentes a lugares, regiões e afins: [-] Itali; [-] 

Hispani 

 

(5) Litera, como em [-] vocalis, [-]consona, [-] muta, [-] liquida 

 

(6)Pars como em: [-] quadragésima, [-] quinquagésima 

 

 

(7)Puer / puella, quando rege o nome Infans: [-] infans (o que resultaria, em Português 

Europeu, em “a criança-menino” / “a criança-menina”). 

 

2.1.5 Elipse de verbos 

Tal como havia feito até aqui, El Brocense apresenta exemplos de formas verbais 

(acrescidas das conjunções / locuções, quando tal é necessário) susceptíveis de serem omitidas 

na expressão / frase e, posteriormente, oferece exemplos práticos em que tal elipse é usada. 

Seguiremos nós também tal organização na análise que a seguir fazemos. 

i. Est / esse (É / ser): 

         (1) Malum tibi [est]. 

                (O mal [está] contigo.) 

 

ii.  Decet (Convém / É necessário, seguido de Infinitivo; verbo impessoal): 

(1) [Decet] Mene incepto desistere uictam? 

        ([É necessário] entregar a vida a Mene, desde muito cedo?) 

 

 

iii. Oro / praecor (Rogar ou orar / suplicar): 
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(1) Dii meliora ferant, [oro ut] nec sint imnsonia tanti. 

          (Dias melhores virão e [rogo que] não sejam plenos de insónia.) 

 

iv. Audio / narro (ouço / narro ou conto): 

(1)  [Narro / Audio] Miserum? 

          ([Digo / Ouço] “Triste”? – como se fosse um pedido de confirmação por retoma e  

repetição literal de algo ouvido previamente.); 

 

(2) [Narras] Iocularem audaciam? 

         ([Narras / Contas] a audácia das piadas “picantes”?) 

 

 

v. Imploro / obsecro (implorar / suplicar): 

(1) [Imploro] Deum atque hominum fidem. 

         ([Imploro] a protecção de Deus e do Homem.); 

 

(2) Pro Deii immortales, [obsecro] uestram fidem. 

 (Ó deuses imortais, [imploro] a vossa protecção.) 

 

vi. Paro (igualar / comparar): 

(1) Unde mihi lapidem [paraui]? 

         (E de alguma forma [igualei] a minha estátua?) 

 

 

vii. aspicio / venit (olho ou examino / vem): 

(1) En quattuor aras [uideo] ecce hominem. 

          (Em quatro altares eis que [vejo] um homem. O nome “homo, hominis” pode 

apresentar-se em forma de acusativo ou nominativo, consoante for Complemento Directo 

ou Sujeito. Veja-se o exemplo deste segundo caso: En quatuor aras, ecce homo [uenit].);  

 

viii.  adest / uenit (está presente / vem): 

(1) Ecce Priamus, ecce hominem [uenit] ou En Priamus, ecce homo [adest]. 

            (Eis Príamo, eis que [está presente] um homem.) 
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ix. Moneo / fac ut (Advirto ou Aconselho / Faz! – forma imperativa do verbo facio, is, 

ere, feci, factum): 

(1)  [Moneo] Ames! 

            ([Advirto-te a que] ames!); 

 

(2)  [Fac ut] Legant! 

             ([Faz com que] leiam!); 

 

(3)  [Moneo] Nil mihi rescribas! 

             ([Aconselho-te a que] não me escrevas novamente!)  

 

x. Hoc dico / ita dico (Digo isto / digo desta maneira): 

(1) Subcessiuis temporibus ista curamus, [hoc dico] ne quid uestris putetis 

cessatum horis. 

             (Isto aconselhamos: tende sucesso nestes tempos, [e digo isto] não julgueis as 

vossas horas findas.) 

 

 

xi. Ire (ir):  

(1) Inde ad Taurum cogitabam [ire], ut cum Mophagone signis collatis, si 

possem.  (Eu pensava [ir] desse lugar a Tauro, para que com Mophagone 

honrasse(s) os sinais divinos.) 

 

xii. Respondeo (respondo): 

(1) Sed si confessionem culpae meae exigitis, ego [respondeo] fui pater durus et 

patrimonii tenax custos. 

               (Mas se exiges a confissão da minha culpa, eu [respondo que] fui um pai duro e 

guardião tenaz do património.) 

 

xiii. Rogas (pedes ou rogas): 

(1) [Rogas] quid is fecit? 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
 

165 

 

             ([Pedes] que ele faça o quê?) 

 

xiv. Timeo / Caue! / uide (Temo / Evita! Ou Toma cautela! / Vede!): 

(1) [Caue] me miseram, me prona cadas! 

             ([Evita] a minha infelicidade para que não caias tu em declive!) 

 

 

xv. Amet / audiuet (que ame / que vá ao encontro, ambas com sentido de intenção 

ou desejo ou ainda em contexto de juramento público, tudo isto por se encontrarem em 

Presente do Conjuntivo): 

(1) Me Hercules [ut amet / ut audiuet]! 

              ([Desejo que ame] a meu filho Hércules! / [Desejo que] vá ao encontro de meu 

filho Hércules! Note-se a presença de acusativo a enformar quer o pronome 

pessoal, quer o nome próprio em posição de Complemento Directo) 

 

xvi. Facis / dixit (fazes / disse): 

(1)  [Facis] Studes? 

                ([Fazes de conta que] estudas?); 

 

(2) Prudenter Scipio [dixit]…. Veja-se que, no primeiro caso, se trata de 

omissão de uma espécie de frasema, fazer-de-conta, enquanto que, no 

segundo caso, se trata de omissão do verbo relator, o qual pode funcionar 

como introdutor de Discurso Directo ou Indirecto, consoante as indicações 

gráficas subsequentes) 

 

 

2.1.6 Outros casos de elipses (de preposições e de conjunções) 

El Brocense contempla também outros tipos de elipses que, por serem pouco importantes para 

esta dissertação, apresentaremos sumariamente em sete alíneas. 

a) elipse de preposições de movimento / direcção / localização (ad / in, nos exemplos (1) 

a (5) e ab / de, nos exemplos (6) a (10)) 

(1) [-] Romam. ([Para] Roma.) (2) [-] Aegyptum. ([Para o] 

Egipto.) 
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(3) [-] Italiam. ([Para] Itália.) 

(4) [-] Rus. ([Para a] terra.) 

(5) [-] Domum. ([Para] casa.) 

(6) [-] Roma. ([De] Roma.) 

(7) [-] Aegypto.([Do] Egipto.) 

(8) [-] Italia. ([De] Itália.) 

(9) [-] Rure. ([Da] terra.) 

(10) [-] Domo. ([De] casa.) 

b) elipse de preposições instrumentais (cum) 

(1) Tetigi illum [cum] hasta. (Atacou-o [com] uma lança.) 

 

c) elipse da preposição prae em contexto de comparação, a qual, em Português Europeu, 

também se verifica, por exemplo na omissão de “do que”: Ele é maior que o amigo. 

 

d) elipse das conjunções an e ne 

 

(1) [Na / Ne] Prosit. ([Para que] seja / não seja útil / vantajoso.) 

 

e) elipse das conjunções aut e seu 

(1) Velis nolis, [aut / seu] scias nescias. (Não recusas esconder [ou] ignoras saber.) 

 

f) elipse das conjunções at e atque  

(1) Hac [-] illac. (Esta e aquela.) 

(2) Extra [-] intra. (Fora e dentro.) 

(3) Optimus [-] maximus. (Óptimo e máximo.) 

(4) Dare [-] legare. (Dar e legar.) 

 

2.2 A Elipse segundo Gutiérrez (Gutiérrez 1997) 

No seguimento do que se escreveu a propósito da perspectivação funcionalista da língua, 

Gutiérrez (Gutiérrez 2002a: 249) defende que 

La lengua dispone de procedimientos y transformaciones que permiten al usuário anular 

momentánea o definitivamente un funtivo o incluso el mismo hueco funcional que lo 

alberga. 

Assim, Marçalo, e corroborando o que atrás fica escrito, apresenta o conceito de elipse: 

A elipse é uma latência, mais do que uma supressão ou anulação, pois o functivo, apesar de 

não ser expresso fonicamente, está latente (…) a elipse só afecta o plano do significante, 

não o do significado nem o plano funcional. (Marçalo 2009: 66) 

E divide a elipse em três tipos: 
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- elipse contextual; 

- elipse gramatical ou esvaziamento; 

- elipse informativa. 

 Vejamos agora os respectivos casos exemplificativos: 

 

(1)[Os cães] correm no jardim. Trata-se de elipse contextual, pois a frase só tem o seu 

sentido totalmente preenchido, quando se segue a um contexto frásico (um SN pleno 

lexicalmente realizado) ou discursivo anterior. 

(2)Eu gosto do campo e ela [gosta] da praia. Trata-se de elipse gramatical, pois elide-se 

uma forma verbal que, a ser lexicalmente realizada, repetiria literalmente a forma 

verbal anteriormente seleccionada. 

(3)A: A que horas é o concerto? 

B: [O concerto é] Às 21.30 horas. (Marçalo 2009: 66) Neste caso, cabe ao ouvinte 

recuperar a informação prévia cuja realização fónica e lexical se torna, segundo 

Gutiérrez, desnecessária. 

O autor apresenta ainda outras situações em que se verifica a presença da elipse. 

(4)Encontraram-se novas provas. [-] Foram examinadas pela polícia judiciária. 

(5)A mãe toca viola e o pai [-] piano. 

(6)O Paulo escreve melhor [-] que eu. 

Quanto a (4), elide-se o functivo sujeito e não a respectiva função, pois se esta última 

continua a existir, ainda que não realizada foneticamente, aquela é a que verdadeiramente se 

omite. 

Em (5), a elipse surge num contexto de coordenação em que a natureza semântica do 

primeiro e do segundo complementos directos permite reconstituir a segunda forma verbal, a 

elidida, [toca]. 

O último exemplo, (6), que já foi referido aquando do tratamento da proposta de El 

Brocense, é comummente utilizado pelos falantes, pois trata-se da omissão de [do], em 

sequências comparativas. 

Gutiérrez (Gutiérrez 1997b:594) vai mais longe, associando à elipse a catálise e Marçalo 

(Marçalo 2009:67) resume a sua proposta da seguinte forma: “ Se os elementos elididos são 

necessários para se restabelecer a estrutura oracional efectua-se a operação inversa da elipse, 

ou seja, a catálise.” A condição “sine qua non” para o recurso à catálise, que mais não é do 

que um processo de recuperação do elidido, é a de que essa recuperação “não cause 
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modificações nem no conteúdo das sequências nem nas relações e funções da estrutura 

sintáctica.” (Marçalo 2009: 67) 

Em suma, e citando Rodriguez Díez (Diéz 1991:8,9): 

En el nivel en que se efectúa el análisis sintáctico hablaremos de elipsis cuando un 

elemento (un funtivo: verbo, sustantivo, adjetivo o adverbio, o un funcional, transpositor o 

conector) falta porque las propias reglas de la sintaxis, que en ese enunciado concreto se 

actualizan, exigen la presencia de ese elemento elidido. 

 

 

2.3 A Elipse segundo Cunha & Cintra (Cunha & Cintra 2002) 

Como vimos no ponto anterior, a elipse começou por ser tradicionalmente considerada 

como uma figura de retórica, que diz respeito à omissão de constituintes vários de uma frase 

ou enunciado. Vejamos a caracterização que Cunha & Cintra (Cunha; Cintra 2002: 613 - 617) 

faz de elipse. 

Considerando os “desvios” e as “lacunas” nas “estruturas frásicas tidas como 

modelares”, os autores mostram que as “figuras de sintaxe”, designadamente a elipse, fazem 

com que a “coesão gramatical” dê lugar à “coesão significativa”, fazendo do “contexto geral” 

e da “situação” as condições para a recuperação do que está omisso. 

Assim, ‘elipse é a omissão de um termo que o contexto ou a situação permitem 

facilmente suprir’ como em (27) e (28). 

(27) À esquerda, panos de velhos muros, à direita o campo deserto. 

(28) A lua, um pequeno disco branco só, lá em cima. 

Eis outros exemplos em que ocorrem, segundo a proposta de Cunha & Cintra, diferentes 

tipos de elipses. 

i. elipse do sujeito: 

(29) Ternura sacudiu os ombros, no susto. 

        [-] Ergueu a cabeça, fixou Manuel:  

             - Para onde? – [-] exclamou. 

 

ii. elipse do verbo (parcial ou total): 

(30) Vão os dois em diálogo peripatético, ele [-] em passo largo, ela [-] no voo. 

 

iii. elipse da preposição que introduz certos adjuntos: 
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(31) Miguel foi atrás dela, [-] mãos nos bolsos, falando calmo. 

 

iv. elipse da preposição antes da integrante que introduz orações  objectivas 

indirectas e completivas nominais: 

(32) Uma vez certa (de) que morria, ordenou o que prometera a si mesma. 

 

v. elipse da conjunção integrante que: 

(33) Hoje me disseram (que) ele era um dos bons. 

 

2.4 A Elipse, segundo Matos (Matos 1992; Matos 2003) – Léxico omisso? 

No seu estudo sobre as construções elípticas, Matos apresenta a seguinte definição de 

elipse: “As elipses são unidades linguísticas sem realização lexical, não provenientes de 

movimento, que o contexto linguístico ou a situação permitem recuperar, e que têm 

aparentemente a função de evitar a repetição redundante.” (Matos 2003: 873)  

Segundo Lobeck (Lobeck 1994), Rizzi (Rizzi 1987) e Matos (Matos 1992), as elipses  

estão sujeitas  a dois tipos  de condições: a de legitimação (não podem ocorrer em qualquer 

contexto) e a identificação (de conteúdo). Por outras palavras, a sua forma e o seu conteúdo 

têm de permitir identificar o antecedente da elipse e atribuir-lhe uma significação. 

 

Matos defende que “as elipses ocorrem em todos os domínios sintácticos: em frases ou 

em sintagmas” (vejam-se os exemplos (34), (35), (36) e (37)) e “em estruturas de 

coordenação, de subordinação ou de discurso dialógico” (Matos 2003: 880) (como se constata 

em (38), (39) e (40)). Eis os exemplos. 

(34) Atravessa a rua só quando disser [-]. 

        [SComp - ] = para atravessar(es) a rua. 

 

(35) A Ana ofereceu um livro à irmã e a Paula [V’ -] ao pai. 

       [V’-] = ofereceu um livro. 

 

(36) O ciclista da Sicasal foi [SFlex [SD o primeiro] [N-] a cortar a meta]. 

       [N - ] = ciclista 

 

(37) [SD O carro azul e o [N-] encarnado] venderam-se imediatamente. 
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[N-] = carro 

(38) O Pedro ofereceu um presente à Ana e o Paulo [-] à Marta. 

[V’-] = ofereceu um presente. 

 

(39) A política de investigação vai mudar, mas quando [-]? 

[-] = vai a política de investigação mudar. 

 

(40) A: O António não quer assistir ao concerto pela televisão. 

B: Nós também não [-]. 

[-] = (queremos) assistir ao concerto pela televisão. 

Em todos os casos considerados, a autora adopta uma “perspectiva configuracional das 

representações sintácticas”(Matos 1992: 72) Por outras palavras, admite que os constituintes 

são gerados, à partida, nos lugares que ocupam à superfície da frase, sendo que as relações 

que mantêm com o predicador que os selecciona são assinaladas pelas categorias presentes 

nas representações estruturais. Pelo que fica escrito se percebe que esta é uma posição que 

pressupõe a Teoria X’ e o Princípio de Projecção.141  

Posto isto, Matos segue um caminho interpretativista na análise da elipse, isto é, tendo 

em conta que as categorias linguísticas vazias são engendradas na base, as regras da 

interpretação léxico-sintáctica serão o meio de atribuição de conteúdo, tal como acontece na 

interpretação de pronomes anafóricos, fixada pela existência de um antecedente.142  

São sete os tipos de elipses estudados por Matos.  

1º Anáfora do Complemento Nulo (por oposição a Objecto Nulo); 

2º Elipse do SV; 

3º Despojamento; 

4º Elipse Lacunar; 

5º Truncamento; 

6º Perguntas e Respostas Abreviadas; 

7º Réplicas Rectificadoras. 

 

 

 

                                                
141 Cf. Matos: 1992, p. 78. 
142 Cf. Matos: 1992, p. 74. 
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1º tipo: Anáfora do Complemento Nulo 

“A elipse corresponde a um constituinte frásico ou a um pronominal demonstrativo 

invariável, o clítico o ou o pronome não-clítico isso, que neste contexto denota uma situação e 

não uma entidade”. (Matos 2003: 884) 

A autora distingue Anáfora do Complemento Nulo da construção elíptica de Objecto 

Nulo, afirmando que nesta, ao contrário daquela, o verbo tem complementos sintagmas 

nominais que denotam não situações, mas entidades. 

As frases (41) e (42) ilustram casos de Anáfora do Complemento Nulo. (Matos 2003: 

884 – 889) 

(41) Ainda que queiras [-], não podes resolver esse problema com facilidade. 

        [-] = resolver esse problema com facilidade  

             = isso 

  

(42) Nós pedimos à Teresa que voltasse para casa depressa, mas ela recusou- se [-

]. 

        [-] = a voltar para casa depressa  

             = a isso 

Sobre a questão do objecto nulo, Matos acrescenta os seguintes exemplos: (Matos 2003: 

887 – 888)  

(43) Misture todos os ingredientes: o açúcar, a farinha, a manteiga e os ovos.  Bata 

[-] bem. 

(44) O Pedro comprou dois livros e ofereceu [-] à filha. 

(45) O João olhou para a fotografia daquele homem. Reconheceu [-]  

imediatamente: era um dos seus colegas de Faculdade. 

Nestes três casos os antecedentes do constituinte nulo são sempre constituintes 

nominais. São, portanto, do domínio sintagmático e não frásico, como é o caso da Anáfora de 

Complemento Nulo. Acresce dizer que, em todos os casos, a elipse pode ser reconstituída com 

o constituinte substituto com a forma de pronome pessoal [a, os] em (a) e (b), bem como em 

(43) e (44) e [o] em (45). 
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2º tipo: Elipse do SV 

Neste tipo de elipse, o alvo da omissão é o SV incluindo o vestígio do elemento verbal 

que se moveu para SFlex. Veja-se o exemplo (46). 

 

(46) (a) Ele não tem comprado muitos livros mas tu tens [SV -] 

        (b) …SFlex (Tempo + Concordância) 

                                           SFlex 

                         

                

                 SN                                                    Flex’ 

   

                tu                                       Flex                           SV  

   

                                                          

                                                         tens i 

                                                                                 V                 SV 

                                                                       

                                                                       [v] i          comprado muitos livros 

 

Em (47a) e (47b), e porque estamos também em presença de um verbo auxiliar, a elipse 

estende-se ao predicador verbal e seus complementos. 

(47a) Os teus filhos só irão passar o fim de ano na Madeira se tu também fores   

[SV -] 

         [SV -] =  passar o fim de ano na Madeira 

  

(47b) A polícia está a investigar o caso desde há algum tempo mas, quando 

interrogada pelos repórteres, não admite estar [SV - ]. 

         [SV-] = a investigar o caso (desde há algum tempo).    

Conclui-se, portanto, que em presença de elipse do SV, é o verbo em Flex que legitima 

o constituinte omisso.  

Matos (Matos 2003: 891 – 892) acrescenta ainda que, segundo o modelo adoptado para 

o estudo das construções elípticas, aquilo que, por vezes, parece uma elipse apenas do 

argumento de V é, na verdade, elipse do SV, dado que o V se move para Flexão. Assim, 
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mostra como a elipse do SV ocorre com diversos tipos de Vs, como os que são elencados de 

seguida: 

   Ocorrência com verbos de cópula (ser, estar, ficar), como se pode ver nos 

exemplos (48) e (49): 

(48) Esse cão é um perdigueiro, mas aquele não é [SV -]. 

        [SV-] = [v] um perdigueiro. 

 

(49) A criança ficou em casa, por estar doente e tu, se não te agasalhas 

convenientemente, podes vir a ficar [SV -]. 

         [SV-] = [v] em casa, por estares doente. 

 

 Dado que em Português Europeu os verbos principais também se elevam para 

Flexão, casos há em que, realizado o verbo principal, é o seu vestígio que pode 

integrar o constituinte elíptico. 

(50) A Maria atribuiu as culpas do desastre ao motorista, mas a Teresa não atribuiu 

[SV-] 

   [SV-] = [v] as culpas do desastre ao motorista. 

 

 O verbo que legitima o constituinte elíptico tem de ser obrigatoriamente idêntico 

a um dos verbos que figuram no predicado verbal antecedente, como acontece 

no exemplo (50). 

 

 Do que fica escrito, percebe-se que a elipse do SV se distingue de objecto nulo, 

dado que aquela ocorre em frases coordenadas e subordinadas e em contextos de 

diálogo (sem restrições) e esta só pode ocorrer em frases subordinadas 

completivas de verbo (excluindo subordinadas adverbiais relativas).  

 

3º tipo: Despojamento    

Tradução para português de “Stripping”, Despojamento pode ser ilustrado pelos 

seguintes exemplos: 

(51) (a) O Luís está a ler o jornal na sala e a Marta também [-]. 

        (b) (…) [SX a Marta i   também [SFlex -] ] 

(52) A criança não levou livros para a sala e brinquedos também não [-]. 
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(53) A Paula não comprou um livro à Teresa mas a Ana sim [-]. 

 

Assim, neste tipo de elipse existe sempre uma expressão adverbial de polaridade 

afirmativa ou negativa, do tipo: “sim”, “não”, “também”, “também não”. 

Eis também algumas pistas de reconhecimento de despojamento. 

1º pista: Está limitado a frases completivas complemento de verbo inseridas em frases 

coordenadas: 

(54) A Maria está a escrever uma carta ao Pai Natal mas a Paula acha [que a Luísa 

não está [SV -]] 

2º pista: A ordem de ocorrência de constituintes realizados é 

 TÓPICO -  COMENTÁRIO, como em (55): 

(55) Ele não levou livros para a sala e [TOP brinquedos] [COM também não [-] ] 

 

4º tipo: Elipse Lacunar 

Tradução para português de “Gapping”, a Elipse Lacunar “afecta o verbo principal 

flexionado da frase ou a sequência de verbos auxiliar e principal, deixando obrigatoriamente 

realizados dois constituintes, usualmente argumentos do predicador verbal” (Matos 2003: 

901), como podemos verificar em (56), (57) e (58). 

(56) (a) A Ana lê romances e a Maria [-] poemas.  

        (b) A Ana podia ter estado a ler romances e a Maria [-] poemas.  

             elipse: predicador verbal 

 

(57) (a) A Ana lê romances aos filhos e [a Maria] [-] [poemas] [aos alunos]. 

             elipse: predicador verbal 

 

(57) (b) A Ana lê romances aos filhos em casa e [a Maria] [-] [poemas] [aos 

alunos] [nas aulas]. 

             elipse: predicador verbal 

 

(58) A Ana lê romances aos filhos e a Maria [-] [poemas]. 

           elipse: verbo + objecto indirecto 

 

(59) A Ana vai à discoteca à sexta-feira e a Maria [-] ao concerto. 
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        Elipse: predicador verbal + SPrep 

 

(60) À sexta-feira a Ana vai à discoteca e ao sábado [-] ao concerto. 

        elipse: sujeito + predicador verbal. 

Enquanto em Elipse do SV a reconstituição é propiciada pela realização do elemento 

verbal que se move para Flex e em Despojamento ela é favorecida quer pela realização de um 

constituinte SN, quer por uma expressão de polaridade, o elemento de reconstituição em 

Elipse Lacunar é a possibilidade de realização de, pelo menos, dois constituintes, tendo sido 

omitido o predicador verbal. 

Acresce dizer que a elipse lacunar exige obrigatoriamente frases com a mesma 

polaridade. 

Importa também referir que a Elipse do SV é aquela que mais se aproxima da Elipse 

Lacunar, pelo que ambas prefiguram casos de elipses predicativas. 

 

5º tipo: Truncamento 

Em Truncamento o constituinte elíptico é introduzido por um sintagma interrogativo. 

(61) Alguns vestidos vão ficar proximamente em saldo embora não possamos dizer 

exactamente quais [SFlex -] 

         [SFlex -] = (é que) vão ficar proximamente em saldo. 

  

(62) O Luís encontrou a impressora que queria comprar, mas eu não sei onde [SFlex 

-]. 

                           [SFlex -] = o Luís encontrou a impressora que queria comprar. 

 

6º tipo: Perguntas e Respostas Abreviadas 

Este é um dos tipos de elipse próprios de estruturas dialógicas. 

(63) A: Afinal as radiações dos telemóveis são prejudiciais à saúde? 

        B Sim. / Não. 

 

(64) A: A Ana comprou alguma coisa no supermercado? 

       B: Só o leite. 
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7º tipo: Réplicas Rectificadoras: 

(65) A: A Maria foi ao cinema hoje? 

       B: Não, foi ao teatro! 

(66) A: Depois da praça viramos à direita. 

        B: Não, à esquerda! 

Face aos pressupostos apresentados, estão criadas condições para uma análise das 

construções elípticas, designadamente as de elipses predicativas na obra integral de António 

Lobo Antunes. 

 

PONTO 2: Construções elípticas predicativas nos “corpora” antunianos – a elipse 

lacunar 

2.1 Algumas considerações sobre a elipse lacunar 

Como se constatou na Introdução da Parte II, António Lobo Antunes usa 

recorrentemente, desde o romance “Memória de Elefante” até a “Comissão das Lágrimas”, 

uma estratégia de elipse predicativa, sendo que a mais frequente é a elipse lacunar. 

A elipse lacunar é uma das elipses do V que surge limitada a contextos de coordenação, 

como se pode ver no exemplo que se segue:  

(67) A Ana leu a revista e a Maria [-] o livro. (Matos 2003: 904) 

Esquema 4. Representação em árvore 

               (…) SFLEX 

  

 

SD                                    FLEX’ 

  

A Maria                         FLEX                   SV 

     

                               [-]                         V’ 

   

                                                    V             SD 
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                                                    [-]  

          o livro 

Recuperemos, pois, algumas especificidades deste tipo de elipse propostas por Matos. 

 Matos defende que a elipse lacunar “afecta o verbo principal flexionado da frase ou a 

sequência de verbos auxiliares e principal, deixando obrigatoriamente realizados dois 

constituintes, usualmente argumentos do predicador verbal [ou] outros [e também] adjuntos”. 

(Matos 2003: 901 - 902) E apresenta exemplos canónicos que reproduzo parcialmente a 

seguir. 

 

(68) A Ana lê romances aos filhos em casa e a Maria [-] poemas aos alunos nas aulas. 

[-] = lê (verbo)     

 

 (69) A Ana lê romances aos filhos e a Maria [-] aos alunos. 

[-] = lê romances  (verbo + objecto directo) 

 

 (70) À Sexta-feira a Ana vai à discoteca e ao Sábado [-] ao concerto. 

[-] = a Ana vai (sujeito + verbo). 

Face ao acima exposto, a autora acrescenta que a elipse lacunar ocorre tipicamente no 

interior de frases coordenadas ou comparativas e nunca em frases subordinadas. Neste 

sentido, apresenta também exemplos agramaticais em estruturas de subordinação, que cito a 

seguir. 

(71) * Ele só via defeitos onde ela [-] virtudes. 

[-] = via (verbo)     (oração relativa) 

 

(72) * Eu compro-lhe um frigorífico se ela [-] uma casa. 

[-] = me comprar (objecto directo + verbo)      (oração condicional) 

 

(73)* Nós partiremos para o Brasil quando eles [-] para os Pirenéus. 

[-] = partirem (verbo)       (oração temporal) 

A autora mostra que em espanhol é gramatical a ocorrência deste tipo de elipse em 

frases completivas, relativas e adverbiais e dá um exemplo do tipo: 
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(74) Yo encontraba problemas allí donde Pedro facilidades. (“apud” Brucart 99b, p. 

2813, citado por Matos: 2003, p. 902.) 

Ora, o que António Lobo Antunes faz é precisamente trazer para o português uma 

estrutura elíptica possível na sintaxe do espanhol, ou seja, omite o verbo, núcleo do 

constituinte SV, em tipos de contextos sintácticos muito particulares. 

Vejamos esses contextos de ocorrência da elipse lacunar antuniana, reconhecendo as 

respectivas características sintácticas. 

 

2.2 Contextos de ocorrência das elipses lacunares antunianas em estruturas de 

subordinação 

 

2.2.1. Completivas de verbo
143

 

 

“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(1) em criança supunha que os retratos [- conversam]
144

 mesmo hoje, em certos 

dias, continuo a supor que os retratos [- conversam] suponho que os retratos 

conversam comigo a falar de outros mortos” (p. 38)
145

 

(2) aposto que de vez em quando  [- veria / viria] o meu pai e uma caixinha de 

bombons e um maço de dinheiro” (p. 115) 

(3) “a menina manda dizer que [---------], o senhor brigadeiro manda dizer que [---

-------]” (p.387) 

 

“Que Farei Quando Tudo Arde?” 

(4) “eu [- era] quase feliz, acho que [- era] quase feliz, eu [- era] quase feliz” (p. 

135) 

(5) “não estou bem certa mas apostava que [- era] um navio grego não acha” 

(p.196) 

                                                
143 Importa referir que este tipo de construção sintáctica só começa a surgir, na obra antuniana, a partir do 
romance “Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura”, pelo que é com ele que encetaremos a análise dos 

“corpora” relativos a esta Parte II. 
144 A informação lexical que se encontrará, doravante, entre parênteses rectos, diz respeito às formas verbais 

por nós reconstituídas e que, na obra, surgem, portanto, omissas em contexto de elipse lacunar. No caso de se 

tratar de omissão total de oração, então assinalaremos, dentro dos parênteses rectos, apenas a presença da elipse, 

isto porque a reconstituição de oração integral se tornaria mais ambígua e parcial, logo avessa a considerações 

científicas fundamentadas. 
145 Por razões de ordem espácio-temporal, trabalharemos a maioria (e não a totalidade) dos exemplos frásicos 

presentes nos romances de António Lobo Antunes. 
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“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

(6) “o telegrama para Luanda sugerindo que a promoção [- estava] à espera 

- Uma surpresa agradável Miguéis” (37) 

(7) “o nome do alvo acho que [- era] Seabra, deixe-me ver melhor nesta confusão 

de dossiers” (p. 222) 

 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

(8) “para sentir que nós dois [- estávamos] juntos na sala, a mão dele e a minha” 

(p. 388) 

(9) “uma história alegre tranquilize-se, um romance de amor, gostaria de prometer-

lhe que [- inventaria / faria / daria] um final feliz e garanto-lhe esforçar-me” 

(p. 429) 

(10) “não imaginava que os pombos [- tinham / davam] soluços e no entanto 

é verdade” (p. 536) 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

 (11) “E aposto que não [- era] escola hoje em dia, [- era] uma repartição, 

escritórios, a árvore e o escorrega um vazadouro onde se deixam restos e metade 

de uma persiana a bater, a bater” (p.18) 

 

(12) “Sentar-me à sua frente demasiado cheia de palavras, começar baralhando 

tudo, a trocar frases, a enganar-me e ele quase comovido, feliz, inventar que o meu 

pai [- estava] comigo ao colo,” (p.19) 

 

(13) “Morei perto do cemitério e vi as fosforescências que se erguiam das lápides, 

presumo que os defuntos [- estão / andam] embaraçados em pedregulhos e raízes 

desejosos de ressuscitarem” (p.20) 

 

(14) “Apercebeu-se que o barquinho não [- estava] vazio” (p.21) 

 

(15) “Pensei que a minha filha [- estava / andava] entretida por exemplo com as 

crias da gata sob a terra encavalitando-se” (p.24) 
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(16) “Se ao menos nem que fosse em silêncio conseguisse dizer que gosto dela, 

que nós [-----------], que eu um dia [---------------] e não tenho coragem, não posso, 

no caso de passar em Estremoz não a visito” (p.42) 

 

(17) “Escrevi que o labiozinho [- estava] a pular, nem sonhar aparecer-lhe, a minha 

mãe um problema no sangue de forma que não houve tempo, engravidou de mim e 

adeus” (p.42) 

 

(18) “acho que eu [- era] assim em nova, de ventre aberto e o meu marido de 

costas para mim a engrossar no colchão” (p.47) 

 

(19) “cinquenta e seis anos, quase cinquenta e sete, diz o doutor que [- tenho] 

gordura no fígado” (p.49) 

 

(20) “e a azinheira acolá, contam que a Virgem [- apareceu] numa azinheira e não 

sei se sou virgem, o padre falava em Virgem na igreja, o que é ser virgem” (p.51) 

 

(21) “- tinhas oito anos nessa altura filha 

       portanto escreva que [- tem] oito anos doutor, eu a morrer na Misericórdia e a 

minha filha oito aninhos doutor” (p.52) 

 

(22) “Se não soubesse que não [- havia] água nas redondezas pensaria que [- era] 

água, sombras que se desarrumam e arrumam numa superfície tranquila” (p.168) 

 

(23) “(como chamar tapete a esses metros de ráfia, a minha mulher a insistir que [- 

era] tapete e eu para não me aborrecer [- dizia] tapete, mas não [- era] tapete, [- 

era] ráfia” (p.194) 

 

(24) “Assine aqui que seu irmão [---------------------], sabe escrever não sabe, a 

dona Isménia ensinou-lhe” (p.229) 

 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
 

181 

 

(25) “o de Évora e eu quietinhos (qual a razão de mover-nos?) à espera deles na 

sala, a macieira [- tornava-se] um arrepio de folhas, dir-se-ia que a minha filha [- 

estava] no quintal e [- não havia] filha alguma, o vento” (p.262) 

 

“O Meu Nome É Legião” 

(26) “pensei que [- era] do meu pai que tolice faleceu quando eu andava na escola” 

(p. 35) 

(27) “pensava que a tua mãe [- era] maior filha e afinal os ossos [-] tão estreitos” 

(p. 61) 

(28) “pergunto-me se no caso de a minha tia [- estar] connosco me entregava uma 

imagem de Santa Filomena” (p. 81) 

(29) “penso que o meu enteado [- era] um cão vadio, aí está ele de costas ao léu” 

(p. 134) 

(30) “julgava que a minha madrasta [- era] uma senhora normal” (p. 259) 

(31) “via-se que [- era] nortada porque a roupa ia mudando de forma” (p. 265) 

(32) “cuidei que [- era] uma pistola e [- não era] pistola nenhuma” (p. 270) 

(33) “dizem que os golfinhos [- são] inteligentes e duvido” (p. 296) 

(34) “afigurava-se-me durante a noite que a seguir ao muro [- estava] um navio” 

(p. 304) 

(35) “gostava de escrever que na chaminé [- havia] cegonhas mas faltava à 

verdade” (p. 306) 

 

“O Arquipélago da Insónia” 

(36) “A pensar que a chuvita de ditongos [- era] a tua voz, Maria Adelaide” (p. 52) 

(37) “saber que eu [- estava] ali no meio dos trastes” (p. 60) 

(38) “afastam-se o que me leva a pensar que o corredor [- era] interminável” (p. 

131) 

(39) “- Filho (…) a desejar que nós [- estivéssemos] mortos” (p. 156) 

(40) “parecia-me que a garrafa [- era] um círio num copo de papel ao vento” (p. 

183) 
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“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 

(41) “nunca esperei que o mar [- tivesse] tanto cotovelo que me rasgava a blusa” 

(p. 19) 

(42) “uma ocasião ou outra [- ouvia] conversas de que as palavras me escapam, ia 

acrescentar que [- ouvia / havia] risos mas exagero de certeza” (p. 85) 

(43) “por dentro você supõe que eu [- sou] a mesma e não [- sou] a mesma 

garanto” (p. 125) 

(44) “supunha que o escuro [- era / estava] vazio e afinal [- havia] pessoas” (p. 

137) 

 

“Sôbolos Rios Que Vão” 

(45) “ e então compreendi que o Mondego [- parecia / era / sentia] uma melancolia 

custosa (p. 162) 

(46) “ a minha mãe afiança que eu [- sou] de chumbo” (p. 188) 

(47) “ não imaginava que de perto as andorinhas [- eram] horríveis” (p. 192)  

 

“Comissão das Lágrimas” 

(48) “para que a tropa portuguesa não supusesse que ele [estivesse] no capim”(p. 

84) 

(49) “não afirmo que seja dito com sofrimento, afirmo que [seja] difícil” (p. 90) 

(50) “e não foi o braço que me indignou, foi mencionar que a flor [ficou] murcha” 

(p. 114) 

(51) “chego a mencionar que o cafuzo e as fossas [sejam / fossem] a sério” (p. 

117) 

(52) “saiba que [havia] prédios à nossa volta e não dava por eles” (p. 137) 

(53) “entendi que eu [era / sou] branco dado que os pretos não pecam” (p.145) 

(54) “lembro-me que [era] domingo por a minha mãe rezar à Virgem na falta de 

missas” (p.187) 

(55) “não há nada mais difícil de segurar que uma caneta, alteram-se, embrulham-

se na mão, escapam-se, julga-se que [são] leves e pesadíssimas, julga-se que 

[são] pesadíssimas e saltam” (p. 227) 

(56) “ não [tinha] dezasseis, quinze, mas concordar por vaidade que [tinha] 

dezasseis, dezassete, no mês que vem vou ser maior” (p.284) 
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2.2.1.1 Reflexão sintáctica 

Como se constata pela quantidade de casos de completivas de verbo que registam 

elipses verbais, este tipo de estruturas frásicas é aquele que Lobo Antunes usa com maior 

insistência para omitir o predicador verbal da oração subordinada. 

Uma vez que os exemplos apresentados seguem a ordem de surgimento na obra integral, 

aqueles que, inseridos nas estruturas de subordinação, ilustram casos de negação frásica serão 

analisados adiante. É o que acontece com (11), (14), (22), (25), (32), (56), (62), (70), (71), 

(74), (78), (86), (92), (123) e (124).  

Todas as completivas nos exemplos em análise são seleccionadas pelos seguintes verbos 

declarativos: ‘supôr’ [(1), (43), (44) e (48)], ‘apostar’ [(2), (5) e (11)], ‘mandar dizer’ (3), 

‘achar’ [(4), (7), (18)], ‘sugerir’ (6), ‘sentir’ (8), ‘prometer’, (9), ‘imaginar’ [(10) e (47)], 

‘inventar’ (12), ‘presumir’ (13), ‘aperceber-se’ (14), ‘pensar’ [(15), (26), (27), (29), (36), 

(38)], ‘dizer’ [(16), (19), (25), (33)], ‘escrever’ [(17), (21), (35), ‘achar’ (18), ‘dizer’ [(19), 

(33)], ‘contar’ (20), ‘saber’ [(22), (37), (52)], ‘insistir’ (23), ‘assinar’ (24) (aqui usado com 

valor de ‘escrever’), ‘perguntar-se (se)’ (28) (sendo este exemplo integrador de uma 

completiva integrante, à qual a Gramática Tradicional chamava interrogativa indirecta), 

‘julgar’ [(30), (55)], ‘ver’ (31), ‘cuidar’ (32), ‘afigurar-se’ (em contexto de acréscimo de 

pronome pessoal complemento indirecto –me) (34), ‘desejar’ (39), ‘parecer’ (em contexto 

pronominal actualizado por pronome pessoal complemento indirecto –me) (40), ‘esperar’ 

(41), ‘acrescentar’ (42), ‘compreender’ (45), ‘afiançar’ (46), ‘afirmar’ (49), ‘mencionar’ [(50), 

(51)], ‘entender’ (53), ‘lembrar-se’ (54) e ‘concordar’ (56). 

 Quer em contexto pronominal, quer não, estes verbos são acrescidos da respectiva 

conjunção subordinativa integrante (‘que’ ou ‘se’). 

 A frase subordinada completiva é quase sempre encetada por um SN pleno (realizado 

por nome ou pronome) que assume a relação de sujeito e, consequentemente, é argumento 

externo do verbo omisso. Vejamos alguns casos mais sintomáticos: ´retratos’ (1), ‘nós’ (8), 

‘os pombos’ (10), ‘o meu pai’ (12), ‘o barquinho’ (14), ‘a minha filha’ (15), ‘o labiozinho’ 

(17), ‘eu’ (18), ‘seu irmão’ (24), ‘a tua mãe’ (27), ‘a chuvita de ditongos’ (36), ‘o corredor’ 

(38), ‘a garrafa’ (40), ‘o mar’ (41), ‘o escuro’ (44), ‘o Mondego’ (45), ‘as andorinhas’ (47), ‘o 

cafuzo e as fossas’ (sujeito composto) (51). 

Casos há em que a informação de sujeito está contida na forma verbal conjugada 

(portanto não havendo realização lexical explícita do constituinte nominal ou pronominal), 
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como se verifica em (5) ‘apostava que’ (ou seja, [eu era]); em (19), ‘diz o doutor que [eu 

tenho] gordura no fígado’ (sendo que esta doença vem sendo atribuída à personagem em 

questão e a quem cabe a responsabilidade da enunciação desta frase); em (31) ‘via-se que 

[isso / esse vento] era nortada’, o que facilmente se depreende tratar-se da referência, por 

nome ou pronome, ao vento a quem se atribui a designação, consoante o estado 

meteorológico, de ‘nortada’. 

Detectamos ainda sujeitos inexistentes, no caso de verbos impessoais, do tipo ‘haver’, 

como acontece em (52) ‘saiba que [havia] prédios à nossa volta. 

Em (21), temos uma construção tipicamente catafórica dado que, após a frase matriz, o 

SN com a relação de sujeito, ‘a minha filha’, é deixado subentendido e é ‘retomado’ mais à 

frente na frase. 

 

Numa primeira abordagem, facilmente se compreenderá que o facto de se realizar 

lexicalmente o argumento externo dos respectivos verbos omissos permite, e por questões de 

concordância, legitimar a pessoa e o número das formas verbais recuperadas, frequentemente 

as primeira e terceira pessoas do singular. 

 

Assim sendo, e depois de considerarmos a natureza do V da oração matriz e o SN-

sujeito da oração subordinada, ambos antecedendo o SV da subordinada (designadamente o 

predicador omisso), procedamos às considerações sobre a reconstituição dos respectivos 

predicadores, tendo em conta agora os constituintes que se encontram à sua direita, também 

eles pistas pertinentes, e que são argumentos, adjuntos ou predicativos do sujeito (no caso 

de verbos copulativos). 

Numa primeira aproximação, vemos que há um grande número de enunciados em que os 

predicados explícitos são nominais, adjectivais ou preposicionais (Duarte 2003: 277 – 281), 

sendo os verbos omissos de natureza copulativa ou predicativa.  

Vejamos alguns exemplos: 

 

(12) “Sentar-me à sua frente demasiado cheia de palavras, começar baralhando 

tudo, a trocar frases, a enganar-me e ele quase comovido, feliz, inventar que o meu 

pai [- estava] comigo ao colo,” (p.19) 
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(20) “e a azinheira acolá, contam que a Virgem [- apareceu] numa azinheira e não 

sei se sou virgem, o padre falava em Virgem na igreja, o que é ser virgem” (p.51) 

 

(25) “o de Évora e eu quietinhos (qual a razão de mover-nos?) à espera deles na 

sala, a macieira um arrepio de folhas, dir-se-ia que a minha filha [- estava] no 

quintal e [-] filha alguma, o vento” (p.262) 

 

(28) pergunto-me se no caso de a minha tia [- estar] connosco me entregava uma 

imagem de Santa Filomena” 

 

 

Em (12), (20), (25), (28) o predicado explícito realiza-se através de um ou mais 

Sintagmas Preposicionais. Ei-los respectivamente: ‘comigo ao colo’, ‘numa azinheira’, ‘no 

quintal’, ‘connosco’. Em todos, as preposições ‘com’, ‘a’, ‘em’ surgem contraídas: com a 

variante do pronome pessoal –migo ou -nosco, com um artigo definido –o e com um artigo 

indefinido –uma. 

Assim, em (12), (25) e (28), o verbo omisso seria ‘estar’ e em (20) ‘aparecer’.  

 Em (17), a construção com o progressivo, aqui realizado com a preposição e o verbo 

principal no infinitivo – ‘a pular’, poderia ser substituído por um SPrep pleno tal como ‘aos 

pulos’. De qualquer das formas, o verbo omisso a reconstituir seria, com grande 

probabilidade, o ‘estar’. 

Outros predicados a considerar são Sintagmas Adjectivais (adjectivos ou particípios 

passados verbais) e Sintagmas Adverbiais. 

 

(13) “Morei perto do cemitério e vi as fosforescências que se erguiam das lápides, 

presumo que os defuntos [- estão /andam] embaraçados em pedregulhos e raízes 

desejosos de ressuscitarem” (p.20) 

 

(14) “Apercebeu-se que o barquinho não [- estava] vazio” (p.21) 

 

(15) “Pensei que a minha filha [- estivesse] entretida por exemplo com as crias da 

gata sob a terra encavalitando-se” (p.24) 
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(47) “não imaginava que as andorinhas [-eram] horríveis” (p. 192) 

 

 (13), (14), (15) e (47) ilustram respectivamente os seguintes SADJ: ‘embaraçados em 

pedregulhos e raízes e desejosos de ressuscitarem’ (aqui realizados em dois constituintes), 

‘vazio’, ‘entretida’ e ‘horríveis’. 

Em quase todos os casos, o predicador não realizado seria igualmente ‘estar’, 

exceptuando-se, claro, o exemplo (47) – ‘era’. 

Em (18), pelo contrário, o predicador reconstituído deveria ser ‘era’. 

 

(18) “acho que eu [- era] assim em nova, de ventre aberto e o meu marido de 

costas para mim a engrossar no colchão” (p.47) 

 

(18) denota uma construção com um SADV, realizando-se lexicalmente o advérbio 

‘assim’, que tem um valor deíctico (de modo), sendo retomado e especificado mais à frente: 

‘assim em nova, de ventre aberto e o meu marido de costas para mim a engrossar no colchão’. 

Para além disso, o V omisso pode ser seguido de adjectivos de estádio faseáveis (do 

tipo, ‘nova’ / ‘velha’)
146

 

 

(23) “(como chamar tapete a esses metros de ráfia, a minha mulher a insistir que [- 

era] tapete e eu para não me aborrecer [- dizia / afirmava / concordava] tapete, mas 

não tapete, ráfia” (p.194) 

 

Dado o contexto predicativo, o V reconstituído em (23) deverá ser ‘era’, embora, a 

seguir à construção ‘insistir que...’ haja um constituinte mais complexo omisso, que proponho 

ser ‘concordar’ /’afirmar que’, já que há um contexto de refutação implícito. 

Neste âmbito, consideremos também (53).  

(53) “entendi que eu [- era / -sou] branco dado que os pretos não pecam” (p.145) 

 

Neste caso, tratar-se-á, eventualmente, de um predicado de indivíduo (permanente), pois 

a cor de um Ser Humano acompanha-o, em princípio, durante a sua existência. O que 

acabamos de dizer encontra a sua justificação na subordinada causal que se lhe segue 

imediatamente (e por oposição) ‘dado que os pretos não pecam’ (porque este Padre, que irá 

                                                
146 Cf. Oliveira: 2003, p. 136. 
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abandonar o sacerdócio, havia pecado por ter tido, no seminário de missionários italianos 

relações homossexuais com o seu colega do dormitório). Não obstante, e o que torna a prosa 

antoniana mais densa e rica é o facto de este ser um enunciado irónico, pois este enunciador é, 

na verdade, preto (angolano). 

 

Vejamos agora (24). 

(24) “Assine aqui que seu irmão [--------------------], sabe escrever não sabe, a dona 

Isménia ensinou-lhe” (p.229) 

 

(24) revela-se um exemplo sintomático da intenção de fragmentaridade antuniana levada 

ao extremo pois, à frase matriz e ao SN sujeito que inicia a subordinada completiva, é aposta 

uma marca gráfica [____], ficando a frase, literal e graficamente, suspensa. 

Por outro lado, ‘assinar’ é usado aqui com valor declarativo do tipo ‘escrever’. Regra 

geral, ‘assinar’, enquanto verbo pleno (cujo significado é também conseguido por meio da 

construção com verbo leve ‘fazer uma assinatura’), não admite objecto directo. Portanto, é a 

realização (inesperada) de um objecto directo à sua direita que torna possível a paráfrase 

‘Escreva aqui que seu irmão ___’. 

 

(19) “cinquenta e seis anos, quase cinquenta e sete, diz o doutor que [- tenho] 

gordura no fígado” (p.49) 

 

 

(19) leva a crer que o verbo elidido é ‘ter’ pela natureza do argumento interno 

subcategorizado, SN – objecto directo, ‘gordura’, e pelo SPrep – locativo, ‘no fígado’. 

Para além das razões sintácticas apresentadas, nomeadamente as que decorrem da 

relação sujeito / predicado e da selecção argumental, há ainda dois outros meios que 

corroboram as presentes hipóteses de reconstituição verbal: o conhecimento do mundo e  as 

propriedades semânticas dos constituintes explícitos. A partir destas, e tendo em conta a 

classificação dos predicados como de estádio, de fase, ou de indivíduo, é possível corroborar a 

legitimação dos verbos omissos, como se verificou nos exemplos (13), (14), (15), (18) e (20). 

147
 

Deste modo, concentremo-nos em (16), (20) e (21). 

                                                
147 Cf. Oliveira: 2003, p. 136. 
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(16) “Se ao menos nem que fosse em silêncio conseguisse dizer que gosto dela, 

que nós [-----------], que eu um dia [----------------] e não tenho coragem, não 

posso, no caso de passar em Estremoz não a visito” (p.42) 

 

Em (16), o que recuperámos como [podíamos viver juntos] e [a visito] são algumas das 

hipóteses mais plausíveis. Tendo sido iniciado o período com uma subordinada condicional 

que denota alguma impotência comunicativa da parte da personagem na relação com a irmã 

refugiada em Estremoz, a elipse total do SV nos dois casos deixa ao leitor a ideia de que a 

própria incomunicabilidade se repercute neste seu monólogo e que o conteúdo do que está 

omisso provavelmente integrará um registo de língua familiar (poder passar mais tempo com 

a irmã, viver com ela, visitá-la, consolá-la, entre outros). 

 

(20) [Alice] e a azinheira acolá, contam que a Virgem [apareceu] numa azinheira e 

não sei se sou virgem, o padre falava em Virgem na igreja, o que é ser virgem 

(p.51) 

Em (20) e, dado que os romances antunianos são textos estruturalmente coesos, a 

paródia da Bíblia é transversal a toda a obra e, no caso, se se trata das aparições de Maria, 

mãe de Cristo, na azinheira em Fátima, logo ‘aparecer’ assume-se como o verbo com mais 

probabilidades de ocupar o espaço vazio. Curiosamente, a personagem (Alice), sempre 

duvidosa, serve-se da natureza categorial da palavra ‘virgem’ (que, maiusculada, e por um 

processo de derivação imprópria se torna num nome e, minusculada, mantém a sua categoria 

morfológica de base, adjectivo) para se questionar sobre a sua virgindade. 

Por outro lado, o verbo elidido é seguido de predicados de indivíduo (do tipo, ser 

virgem). 

(21) [mãe de Alice] - tinhas oito anos nessa altura filha 

       portanto escreva que [tinha] oito anos doutor, eu a morrer na Misericórdia e a 

minha filha [tinha, com] oito aninhos doutor (p.52) 

Quanto a (21), são também o conhecimento do mundo e as propriedades semânticas dos 

constituintes realizados os elementos que corroboram a reconstituição do verbo elidido – ter, 

isto porque, em língua portuguesa, quando se trata de dizer a idade a estrutura é sempre: SN – 

sujeito (realizado / subentendido) + ter + SN – objecto directo (numeral + nome), do tipo ‘Eu 

tenho oito anos.’ 
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A reconstituição lexical do verbo ‘ter’ pode igualmente ser aplicada ao exemplo (41): 

(41) “nunca esperei que o mar [-tivesse] tanto cotovelo que me rasgava a blusa” 

(p.19). 

 

De acordo com os exemplos analisados, eis os esquemas relacionais que dão conta das 

elipses lacunares mais frequentes em contexto de completiva de verbo:  

a) [(Scomp) + SN (sujeito)]  [V –] + SN (objecto directo).  

b) [[V – ser, estar, aparecer] + predicado de SU] (adjectivo, SPrep, Particípio Passado). 

 

 

2.2.2 Completivas de nome (em que ocorrem elipses do verbo) 

Vejamos agora as completivas de nome. 

 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

      (57) “tinha a certeza que o meu pai, sem cara, [- estava] ao meu lado, ou então [- 

era] a cara do retrato” (p. 133) 

 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

      (58) a espreitar o pontão no receio que [- fosse] o meu pai onde [-] detritos, limos” 

(p. 66) 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(59) “derivado à impressão que ninguém [estava] lá dentro compreendi a madrinha 

da aluna cega” (p.13) 

 

(60) “ - Tens a certeza de [ ____  ] 

Porque os braços que não existem da estátua de loiça hão-de pegar em mim.” 

(p.131) 

 

(61) “Tinha a certeza que [eram] duas horas da manhã sem precisar de conferir no 

relógio porque qualquer coisa mudou de direcção lá fora” (p.155) 

 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
 

190 

 

(62) “Em alturas assim é pena que os comboios não [chegassem, aportassem] a 

Venezuela ou o Tibete em lugar de Lisboa” (p.182) 

 

(63) “A impressão que [- tinha] uma esposa noutro lugar, noutra época” (p.265) 

 

“O Meu Nome É Legião” 

(64) “ a certeza que nesta casa [- havia / estava] um colega e enganei-me 

compreendes” (p. 58) 

(65) “ Deve ser fantasia minha não ligues deu-me a impressão que [- era] um preto” 

(p. 113) 

(66) “na esperança que a menina [- estivesse] por lá mais o cântaro e sopros de 

algeroz” (p. 151) 

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 

(67) “durante anos estudei a carne guisada no pavor que o cãozinho [- estivesse] 

entre as batatas” (p. 238) 

 

2.2.2.1 Reflexão sintáctica 

Os exemplos mais comuns integram nomes como ‘impressão’ e ‘certeza’, que 

correspondem a (59), (63), (65) e a (57), (60), (61), (64) respectivamente. Em (59), a 

completiva (para além da presença do complementador ‘que’) é iniciada por um constituinte 

sujeito realizado como o SN ‘ninguém’; já em (63) há um sujeito nulo, susceptível de ser 

reconstituído como pronome pessoal, ‘ele’. 

Em (60) há uma elipse total do SV.  

Em (62) ‘pena’, inserido na construção ‘é pena que’, antecede a completiva encetada por 

um SN pleno – sujeito ‘os comboios’ e propicia um contexto de negação frásica que será 

descrito mais adiante. 

Quanto aos predicadores verbais reconstituíveis seriam: ‘estar’ para (59), porque é 

seguido de um predicado de estádio (‘lá dentro) ‘ser’ para (61) e (65) e ‘ter’ para (63), uma 

vez que se reconstitui uma relação de posse entre o SN do enunciado e ‘uma esposa’. 

Em (59), à direita do verbo está um SADV localizador espacial – ‘lá dentro’, pelo que o 

verbo que lhe estaria associado seria provavelmente o copulativo ‘estar’. Estaríamos, pois, 

perante um caso de predicativo do sujeito realizado sob a forma de SADV. 
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Caso semelhante aconteceria com (66), pois que, a ser ‘estar’ o verbo reconstituído’, tal 

é confirmado pela presença de um SPrep (com valor localizador espacial) ‘por lá’.  

Em (61), é referido o conhecimento do mundo do leitor, pois, em geral, a informação 

sobre as horas é feita através do verbo ‘ser’, do tipo ‘São / eram duas horas da manhã’ (aqui o 

tempo verbal assume relevância menor). 

Em (63), é a natureza semântica do argumento interno ‘uma esposa’ e do adjunto 

‘noutro lugar’ que legitimam o uso gramatical do verbo ‘ter’. 

 

Há ainda os exemplos (66) e (67), em que os nomes despoletadores da subordinada 

completiva de nome são, respectivamente, ‘esperança’ e ‘pavor’. Um e outro, no caso do 

predicador omisso, integrariam o verbo ‘estar’ pelas razões apontadas até agora. 

 

 

2.2.3. Subordinadas condicionais 

Analisemos agora um pequeno conjunto de elipses verbais incluídas em orações 

subordinadas condicionais (sendo (69), (75), (76) e (77) comparativas-condicionais). 

 

“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(68) “Como o ruído da água no lago se me lembrava dele com o menino a [- urinar] 

nos líquenes” (p. 278) 

(69) “ e pela primeira vez eu quase enternecida, quase a tocar-lhe na mão como se 

tocar na mão fosse  [-], quase pronta a [-].” (p. 479) 

 

“Que Farei Quando Tudo Arde?” 

(70) “No caso de separar os dedos [- não havia] algum dedo nas folhas” (p. 356) – 

elipse na subordinante 

 

“Boa Tarde às Coisas Aqui Em Baixo” 

(71) “se a terra parasse de tombar-me na cara, se os meus pulsos não [- estivessem] 

atados por uma fita de nastro, se eu [- estivesse] perto do meu irmão no quintal” 

(464)  
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“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

(72) “se por acaso tu [- estivesses] interessada 

(se por acaso a menina [- estivesse] interessada) 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(73) “Se eu lhe aparecesse [surgia, nascia, crescia] uma ruga” (p.42) 

 

(74) “se a minha avó [estivesse] aqui e a minha avó não aqui, defunta” (p.60) 

 

(75) “Como se o tempo [fosse] uma questão em vez de um balançar de volantes 

que têm mais que fazer que incomodar-se com a gente, vão à vidinha deles sem nos 

dar importância e é tudo” (p.178) (oração comparativa-condicional) 

 

 (76) “A espiar as jarras vazias como se [eu estivesse] lá dentro a subir” (p.180) 

                                                                             (oração comparativa-condicional) 

“O Meu Nome É Legião” 

(77) “O que é que você vem cá fazer diga lá? 

Como se eu [- fosse] intruso e eu [- era] um intruso de facto” (39) 

(78) “se adivinhasse quem eras, eu não [- ia] de autocarro para Lisboa, [-] a pé” (p. 

85) – EL na subordinante 

(79) “se a ruça [- estivesse] no meu colo confiaria em mim como o cãozito 

confiava?” (p. 96) 

(80) “se o aleijado da muleta [- estivesse] na praia compunha-lhe a garganta” (p. 

163)  

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 

(81) “se o meu corpo [- fosse] diferente um noivo convidava-me para o cinema” 

(p. 71) 

 

“Comissão das Lágrimas” 

(82) “se eu um dia [ - estiver] em Portugal outra vez hei-de procurar o patinho e a 

figueira” (p. 77) 
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(83) “se as bailarinas do senhor Figueiredo [estivessem / fossem] finadas 

dançariam melhor” (p. 124) 

(84) “ na direcção de Malanje, se achava uma poça de água rodeava-a puxando a 

calça, se [- achava] um buraco de mina detinha-se a avaliá-lo” (p. 235) – EL 

reconstituída 

(85) “E se Deus [- fosse] lérias de catecismo? (p. 314) 

 

2.2.3.1 Reflexão sintáctica  

(73) é um exemplo peculiar por várias ordens de razões. 

Em primeiro lugar, porque o predicador verbal elidido surge na frase matriz posposta à 

subordinada condicional ‘se eu lhe aparecesse’, sendo que é constituída apenas pelo SN ‘uma 

ruga’. Ora, torna-se necessário atender ao constituinte lexicalmente realizado, ‘uma ruga’. É o 

conhecimento do mundo que nos leva a associar este nome a verbos como ‘surgir’, ‘aparecer’, 

‘nascer’, ‘crescer’. 

Em segundo lugar, há que confrontar as características destes verbos com as da tipologia 

a que pertencem. Assim, ‘surgir’, ‘aparecer’, ‘nascer’ e ‘crescer’ inserem-se na classe de 

verbos inacusativos, ou seja, verbos de um lugar que seleccionam um argumento interno, mas 

que se comporta como um sujeito.
148

  

A presença e o comportamento destes verbos inacusativos
149

 levam-nos a tecer algumas 

considerações semânticas: todos correspondem a verbos que exprimem aparecimento / 

desaparecimento / ocorrência. 

Posteriormente, a personagem acrescenta, servindo-se de uma relação de coordenação 

copulativa, duas outras frases, sendo que a segunda delas se apresenta de novo com o verbo 

vazio «e a seguir à ruga [-] um passo para diante ». Estas duas frases relacionam-se através de 

um nexo temporal expresso pela locução ‘a seguir a’, com valor temporal de posterioridade 

em relação ao que Reichenbach (Reichenbach:1947) classificou como “Ponto do Evento” (o 

surgimento da ruga). Quer porque ao nome ‘passo’ associamos o verbo leve ‘dar’, quer 

porque o adverbial ‘para diante’ confirma essa noção de movimento típica de uma situação 

eventiva, quer ainda pela presença do referido constituinte SN - objecto directo (‘um passo’), 

o verbo ‘dar’ parece ser a forma reconstituída mais adequada para a resolução desta elipse. 

                                                
148 Cf. Raposo: 1992 e Duarte: 2003, pp. 550 / 551. 
149 Um dos ‘testes’ de inacusatividade que lhe poderíamos aplicar é o da possibilidade de entrar em 

construções com Particípio Absoluto, do tipo ‘surgida / aparecida / nascida / crescida a ruga, …’. 
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Em (74) (o que é válido genericamente também para a comparativa-condicional contida 

em (76)), a elipse pode ser reconhecida da seguinte forma: à semelhança do que acontecera 

com as formas verbais das completivas de verbo, a terceira pessoa do singular do SU permite 

reconstituir uma forma verbal igualmente na terceira pessoa do singular; já o tempo verbal – 

pretérito imperfeito do conjuntivo – decorre da dependência imposta pela conjunção 

subordinativa condicional ‘se’ e pelo sentido de modalidade hipotética de todo o excerto ‘se a 

minha avó estivesse’. 

Situação semelhante a esta é a que encontramos nos exemplos (79), (80), (81) e (83). 

Vejamo-los. 

(79) “se a ruça [- estivesse] no meu colo confiaria em mim como o cãozito 

confiava?” (p. 96) 

 

(80) “se o aleijado da muleta [- estivesse] na praia compunha-lhe a garganta” (p. 

163)  

 

 (81) “se o meu corpo [- fosse] diferente um noivo convidava-me para o cinema” 

(p. 71) 

 

 (83) “se as bailarinas do senhor Figueiredo [estivessem / fossem] finadas 

dançariam melhor” (p. 124) 

 

Quanto à tipologia de verbo, mais uma vez um V copulativo, ‘estar’, parece a mais 

adequada à boa formação da construção verbal, uma vez que os adverbiais ‘aqui’ e ‘lá dentro’ 

são predicados de estádio, adequados semanticamente aos sujeitos, ‘a minha avó’ (74) e ‘eu’ 

(subentendido) em (76). 

Como em (74), (75) ilustra mais um caso de elipse lacunar a partir da omissão de 

copulativo, desta feita, ‘ser’, pois aqui a relação entre ‘o tempo’ e ‘uma questão’ parece ser de 

predicado de indivíduo e não de estádio. 

(85) revela-se um exemplo um pouco diferente, uma vez que, apesar da conjunção 

subordinativa condicional ser ‘se’,  a forma verbal elidida poderá adoptar dois possíveis 

tempos verbais, ou seja, ‘fosse’ ou ‘for’, o que o contexto discursivo não permite resolver, do 

ponto de vista da perspectivação do enunciador relativamente a Deus, porque não é claro o 

posicionamento temporal desse mesmo enunciador. 
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2.2.4. Subordinadas finais 

Vejamos agora os exemplos de orações subordinadas finais. 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(86) “devia ter mudado de roupa para que o meu vestido não [ficasse] sujo, por 

que motivo não me penteou mãe” (p.56) 

 

(87) “(não surdo, capaz de estrangulá-la, a fingir-se surdo para que nós [____]  – 

Pai)” (p.367) 

 

2.2.4.1 Reflexão sintáctica 

Os dois casos aqui numerados como (86) e (87) aproximam-se, pois a elipse do verbo 

ocorre na frase subordinada à direita das locuções finais que lhes correspondem.  

Em (86) a subordinada é negativa, pelo que a presença do marcador de negação como 

legitimador da elipse será tratada adiante. 

Por outro lado, dado o predicado ‘sujo’ ser de estádio resultativo, o V recuperado parece 

ser ‘ficar’. 

(87) contém uma subordinada final: 

a. ‘para que nós [-] 

Este caso assemelha-se ao de (24), dado que poderíamos considerar que o SV está 

integralmente omisso (elipse total do predicado), acompanhado do respectivo sinal gráfico, o 

traço horizontal no próprio texto. 

 

2.2.5. Subordinadas consecutivas 

Eis um outro caso de elipse lacunar, desta vez, incluída numa oração subordinada 

consecutiva. 

“Exortação aos Crocodilos” 

        (88) “dizem que a seguir ao tiro o silêncio era tão grande que [-].” (p.253)  

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(89) “agora [é] demasiado tarde para que eu [diga, chame] 

      – Pai)” (pp.367,368) 
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2.2.5.1 Reflexão sintáctica 

Em (89), estamos perante uma subordinada consecutiva. 

Matos e Brito (Matos; Brito: 2003) caracterizam este tipo de frases subordinadas como 

consecutivas, as quais são antecedidas por expressões de quantidade, tais como suficiente, 

bastante, demasiado e iniciadas por para que / para. 

 Os exemplos que propõem integram formas verbais infinitivas e são do tipo: 

i. Elas são demasiado corajosas para se irem abaixo com esse contratempo. 

A subordinada consecutiva do enunciado (89) ganha forma não com uma construção 

infinitiva, mas através de uma locução consecutiva, ‘para que’, seguida de uma forma verbal 

no presente do conjuntivo. Por outro lado, entrecorta um contexto de discurso directo. Por 

outras palavras, imediatamente à direita da posição de sujeito, está vazia a categoria que, na 

base, estaria ocupada por um verbo declarativo introdutor de relato de discurso (do tipo 

‘dizer’ ou ‘chamar’), que, por sua vez, é legitimado pela presença, logo de seguida, de 

transcrição canónica de uma interpelação própria de um discurso em primeira pessoa ‘ – Pai’. 

Como já tivemos oportunidade de constatar, são o argumento externo e as relações de 

concordância que legitimam e permitem recuperar o predicador primário elidido. 

 

2.2.6. Subordinadas causais 

Vejamos as elipses lacunares nas seguintes orações subordinadas causais: 

“Fado Alexandrino” 

(90) “te encontres boa e de feliz saúde que eu e o meu filho [- estamos] bem graças 

adeus apesar do Vítor não dar um tostão para criança” (p. 16) (– carta da irmã 

quase analfabeta do soldado Abílio) 

 

 

“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(91) “a minha irmã todas as semanas a exigir o dinheiro porque [- tinha] um jantar 

de amigo, [- viu] uma carteira nos saldos, [- viu] um casaco de cabedal nas 

vitrinas de Cascais” (p. 312) 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia”  
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(92) “Pensei que quisessem uma informação sobre o caminho de Évora porque 

[eram] sete da manhã e [não havia] ninguém na rua tirando as árvores” (p.213) 

 

(93) “feições mais inteligentes que as suas porque os defuntos [tinham] uma 

majestade que até então  ignorávamos, são eles e não são eles, é esquisito” (p.218) 

 

“O Meu Nome É Legião” 

(94) “barbear-me duas vezes porque [- sentia / tinha] uma aspereza na bochecha” 

(p.122) 

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 

(95) “dado que o coração [- dava] pingos, não batimentos” (p. 90) 

(96) “era a nossa casa sem o reconhecer porque os espelhos [- estavam] tapados” 

(p. 155) 

(97) “visto que eu [- era] uma marioneta transportam-me para trás e para a frente” 

(p. 253) 

 

“Comissão das Lágrimas” 

(98) “com os quais mastiguei a medalha do fio visto que [ficou] amolgada” (p. 58) 

(99) “custoso porque as letras [pareciam] uma pasta que o molar a fingir prata 

moía” (p.131) 

(100) “evitando o meu pai porque o meu pai [era] uma nódoa que nos sujava às 

duas (p.145) 

 

2.2.6.1 Reflexão sintáctica  

As subordinadas causais são relativamente frequentes na ficção romanesca antuniana. 

Em quase todos os exemplos deste “corpus” são inequívocas as conjunções / locuções 

causais, ou seja, ‘porque’, em (91), (92), (93), (94), (96), (99) e (100); ‘dado que’, em (95) e 

‘visto que’, em (97) e (98). 

Em (92), para além do conhecimento do mundo que nos permite associar o registo das 

horas ao verbo ‘ser’, aqui no pretérito imperfeito do indicativo, dado o contexto de descrição 

de eventos no passado, temos, de novo, uma segunda oração (relacionada com a primeira por 

meio de uma conjunção coordenada copulativa ‘e’-) que regista uma estrutura de negação. 
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Neste caso, o verbo elidido parece ser ‘existir’ ou ‘haver’; por outro lado, dado que o 

Português é uma língua de concordância negativa (cf. Matos: 2003, cap.19), a parte elidida 

deverá comportar o advérbio de negação ‘não’.  

Quanto a (93), e igualmente no interior da subordinada, temos ocupada a posição de 

sujeito por um SN pleno, ‘os defuntos’ e a posição argumental subcategorizada de objecto 

directo também por um SN pleno, ‘uma majestade’, acrescido de uma relativa, ‘que até então 

ignorávamos’, irrelevante para o caso. Se considerarmos que este constituinte SV pode 

obedecer a um esquema relacional do tipo SV: V+ SN (objecto directo), então o verbo elidido 

é possivelmente ‘ter’ ou ‘mostrar’ ou ainda ‘revelar’, sendo que o argumento externo, ‘os 

defuntos’ mantém com ‘uma majestade…’  uma relação de posse ou de localização. 

Reservámos para último lugar a consideração do exemplo (90), dada a sua 

peculiaridade. 

Como temos vindo a notar, ao longo de todas as abordagens teóricas das várias Partes 

deste trabalho, a nossa análise dos “corpora” é devedora das condições do seu uso em 

contextos discursivos / textuais. Ora, neste caso, trata-se de uma sequência que integra uma 

carta de uma irmã (quase totalmente) analfabeta de um dos soldados de “Fado Alexandrino”. 

Daí que resulte uma subordinada causal actualizada sob a forma de ‘que’, em ‘te encontres de 

boa saúde que eu e o meu filho [- estamos] bem graças a Deus’. O que acontece aqui é o 

desejo de que o irmão (soldado ausente na guerra) encontre uma causa para estar ‘de boa 

saúde’, sendo essa causa o facto de a irmã e o sobrinho estarem bem. Por esta razão o ‘que’ é 

parafraseável por ‘porque’. 

 

2.2.7. Subordinadas relativas adverbiais  

Atentemos nas seguintes orações subordinadas relativas adverbiais: 

“O Manual dos Inquisidores” 

(101) “a minha mãe que me disse  

        - Embora ao hospital Romeu (…) 

         [- havia] uma sala carregada de gente em bancos de capela” (p. 232) – relativa 

adverbial elíptica respeitante ao SPrep “ao hospital” 

 

“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(102) “ – A Adelaide teve filhos mãe? Devolveram-me ao chão onde [- havia] 

pingos de cera, os castiçais  não eram nossos eram dos donos da agência” (p. 38) 
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“Que Farei Quando Tudo Arde?” 

(103) “- Senhor Couceiro 

       Fez a tropa em Timor onde [- levou] uma bala na anca” (p. 23) 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(104) “Acelerar o carro e não parar em Estremoz onde [- via] uma víscera igual à 

minha que se desprendeu da barriga” (p.43) 

 

(105) “Depositou o coelho ou o urso à cabeceira da lápide onde os vizinhos [- 

punham, colocavam] flores, as pupilas do bicho [-pareciam] um par de contas de 

vidro não compreendendo igualmente” (p.198) 

 

“O Meu Nome É Legião” 

(106) “velhotas de bengala com saquinhos de plástico em rés-do-chão bolorentos, 

não rés-do-chão, grutas nas quais [- havia] pingos dispersos” (p. 40) 

(107) “distinguia o terço em que cada Avé Maria [-era] uma continha de plástico” 

(p. 86) 

(108) “os brincos que o dos penhores me emprestou por o acompanhar ao 

armazém onde [- havia] inclusive periquitos e caixões que me tiravam o ânimo” (p. 

101) 

(109) “ o senhor de idade remexia no único armário que tínhamos no qual [- havia] 

chávenas, pulôveres, biscoitos” (p. 157) 

(110) “na época em que eu [- tinha] quarenta e cinco anos” (p. 261) 

(111) “eu chegava sempre depois porque atravessava o palacete onde a erva [- era] 

mais alta” (p. 281) 

(112) “demorou a achar o daguerreótipo do filho nos sedimentos da mala em que 

[- havia] óculos de perto fio dental análises” (p. 349) 

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 

(113) “da banda das campas em que [- havia] jarrinhas tombadas e flores de arame 

no chão” (p. 75) 
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(114) “esta gaveta em que [- há] bisnagas vazias e um frasquinho com não sei quê” 

(p. 156) 

(115) “ o primo Fernando borbulhando nos baús onde [- havia] suspensórios, 

labitas” (p. 256) 

(116) “a camisa nos gestos da Mercília a lutar como ela com o terceiro botão onde 

o tecido [- tinha] um defeito” (p. 274) 

 

“Comissão das Lágrimas” 

(117) “onde o retrato dela, com Simone por baixo, nos afogava em plumas” (p.57) 

– EL reconstituída 

(118) “ou numa aldeia sem coreto nem barbeiro onde os arbustos sem nome 

tomam o lugar das pessoas” (p. 95) – EL reconstituída 

(119) “reconhecia que era o meu pai pela cicatriz no pescoço e as galinhas em 

torno num quintal do Cassanje, onde [havia] um tanque de lavar que um tijolo 

equilibra” (p. 123) – EL reconstituída 

(120) “a gaveta a continuar para o piso de baixo onde [havia] a lavandaria e a 

cozinha, isto é fumo morno e superfícies metálicas em que se agitavam criaturas de 

touca” (pp. 125 / 126) – EL reconstituída 

(121) “nenhum frasco de perfume nos sobra, em Lisboa, da época em que a minha 

mulher [era] bailarina” (p.130) 

(122) “ou era eu que inventava uma trepadeira onde [não havia] trepadeira alguma 

(p. 137) 

(123) “salvo na Comissão das Lágrimas onde [não havia] quase nenhum branco” 

(p. 143) 

(124) “caminho com o meu pai na picada de Marimba onde [existe / há] um 

quartel abandonado” (p. 176) 

(125) “com os tropas, ao comprido do caminho-de-ferro onde o capim [era] mais 

alto” (p. 184) 

(126) “o coração mais apressado do que qualquer relógio onde o tempo é uma 

angústia veloz” (p. 190) – EL reconstituída 

(127) “um pijama em que os botões se desacertavam” – EL reconstituída em 

contexto pronominal 
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(128) “ numa tempestade de loiça onde os cacos se transformavam em pratos e 

travessas” (p. 202) – EL reconstituída em contexto pronominal 

(129) consertar a persiana igualmente, onde um fragmento das horas da farmácia 

mantinha, imperturbável, o seu pulsar cardíaco” (p. 258) – EL reconstituída 

(130) “ juntou a roupa num pacote, tirou dinheiro da caixa da cozinha onde [havia] 

mais papéis que dinheiro, quase dinheiro algum” (p. 298) 

 

2.2.7.1 Reflexão sintáctica  

Estamos em condições de afirmar que o contexto de subordinação relativa adverbial é 

aquele em que, ao longo da sua obra integral, António Lobo Antunes, mais se socorre de 

elipses lacunares. Curiosamente, e apesar da proliferação (abundante) de exemplos, a 

‘técnica’ sintáctica (se é lícito que assim lhe chamemos) é estruturalmente a mesma. Por isso 

vejamos alguns exemplos que, a nosso ver, são mais sintomáticos. 

 Dos trinta exemplos por nós seleccionados, vinte integram subordinadas relativas 

adverbiais encetadas pelo advérbio ‘onde’ [(102), (103), (104), (105), (108), (111), (115), 

(116), (117), (118), (119), (120), (122), (123), (124), (125), (126), (128), (129) e (130)], tendo 

de ser tido em conta que (120) acumula este advérbio, em contexto de coordenação com um 

SPrep, como veremos adiante. 

Os restantes nove exemplos (ficando apenas a faltar (101), que veremos a seguir), 

incluem subordinadas relativas encetadas por Sintagmas Preposicionais, do tipo ‘nas quais’ 

(106), ‘em que’ (107), (112), (113), (114), (120), (121), (127), e ainda ‘no qual’ (109). 

 

Note-se que, porventura o primeiro comportamento padrão que encontramos, numa 

primeira aproximação, é o facto de, um grande número destas orações surgir na seguinte 

sequência sintáctica: [SADV / SPrep + V
 - 

+ SN (objecto directo)], sendo que o predicador 

omisso é um verbo impessoal, designadamente ‘haver’. Tal verifica-se nos seguintes casos: 

(102): “devolviam-me ao chão onde [- havia] pingos de cera”; 

(108): “por o acompanhar ao armazém onde [- havia] inclusive periquitos e caixões”; 

(112): “nos sedimentos da mala em que [- havia] óculos de perto fio dental análises; 

(114): esta gaveta em que [- havia] bisnagas vazias e um frasquinho com não sei quê”); 

(115: borbulhando nos baús onde [- havia] suspensórios”; 

(119): num quintal do Cassanje, onde [- havia] um tanque de lavar”; 

(120): “o piso de baixo onde [- havia] a lavandaria e a cozinha”; 
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(122): uma trepadeira onde [- não havia] trepadeira alguma”; 

(123): “na Comissão das Lágrimas onde [- não havia] quase nenhum branco”; 

(130): “tirou dinheiro da caixa da cozinha onde [havia] mais papéis que dinheiro”. 

 

Atentemos, com mais detalhe, em alguns casos exemplificativos de contextos sintácticos 

e respectivas pistas de reconstituição lexical de predicadores verbais. 

 

Em (103), a análise da sequência “Fez a tropa em Timor onde [- levou] uma bala na 

anca” é possível graças ao conhecimento do mundo que autentica a reconstituição, pois, em 

contexto bélico, instaurado pela presença dos itens lexicais ‘Timor’ e ‘bala’, o predicador 

omisso, em circunstância de adverbial relativa, parece-nos poder ser unicamente ‘levar’, 

sobretudo por se tratar de um verbo que admite uma construção do tipo: (SN sujeito +) V + 

SN (objecto directo). 

  

Em (104), a relativa surge aposta a um SPrep, ‘em Estremoz’, com valor de oblíquo em 

relação a ‘parar’. No interior da relativa e dada a presença de ‘uma víscera’, o verbo proposto 

como omisso é ‘ver’. Com efeito, em presença de uma narração em português europeu sobre 

eventos do passado (aliás como é comum nas intervenções das personagens deste romance), a 

descrição de uma entidade é feita por meio de um verbo sensitivo, do tipo ‘ver’. A ser 

verdade, o constituinte ‘uma víscera’ (aqui modificado por um Sintagma Adjectival e nova 

frase relativa) ocupa a posição de argumento interno deste verbo transitivo de dois lugares, 

com a relação de objecto directo. 

 

Vejamos agora o exemplo (105). Inserida numa relativa, iniciada pelo adverbial relativo 

‘onde’, temos dois SN’s plenos, o primeiro ‘os vizinhos’, com a relação de sujeito, e o 

segundo ‘flores’, com a relação de objecto directo. Recuperando o espaço deste evento por 

meio de um Sprep locativo ‘na lápide’ e reconhecendo a natureza temática do argumento 

interno, os verbos legítimos parecem ser provavelmente ‘pôr’ ou ‘colocar’. 

Veja-se agora o paralelismo entre este exemplo e dois outros anteriormente referidos, 

sendo - ii -. um exemplo de Brucart (Brucart: 1999), citado por Matos (Matos: 2003). 

ii. Yo encontraba problemas allí donde Pedro [-] facilidades. 

iii. * Ele só via defeitos onde ela [-] virtudes. 

(105) Depositou o coelho ou o urso à cabeceira da lápide onde os vizinhos [-] flores. 
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Numa primeira aproximação, é visível a semelhança entre estes três enunciados ao nível 

do número e da natureza sintáctica das orações que contêm: duas orações, sendo que a 

segunda é uma relativa adverbial em que existe a elipse do predicador verbal. 

No estudo referido anteriormente, Matos apresenta o exemplo - iii. - como um caso de 

agramaticalidade em português europeu. Assim, a referida relativa adverbial poderia analisar-

se da seguinte forma: partindo-se do pressuposto de que há uma relação anafórica (por meio 

de repetição) entre a forma verbal da primeira frase, ‘via’, e uma segunda forma verbal, tal 

relação é ilegítima quando entre elas há uma fronteira de frase (subordinada). 

A mesma autora acrescenta que tal é possível, no seio das línguas românicas, em 

espanhol, pelo que apresenta um exemplo estruturalmente idêntico (que reproduzimos em (- 

ii. -). 

Todavia, o que acontece, neste contexto, é precisamente o que Matos considerou 

agramatical, por se omitir o verbo em presença da realização de constituintes como ‘onde’ 

(SADV – relativo oblíquo), ‘os vizinhos’ (SN – sujeito) e ‘flores’ (SN – objecto directo). Ora 

se, de facto, concordamos com os argumentos de agramaticalidade apresentados pela 

linguista, também acreditamos que o que António Lobo Antunes faz é levar a sintaxe da 

elipse por percursos inesperados, optando por trazer para os seus romances mais recentes este 

tipo de construção elíptica lacunar. Inesperadamente também, e como Matos já havia previsto, 

é possível reconstituir a forma verbal elidida, graças à realização lexical dos restantes 

constituintes da frase. 

Quanto à segunda parte do exemplo (105), temos novamente dois SN’s, ‘as pupilas do 

bicho’ e ‘um par de contas’, sujeito e objecto directo respectivamente, em que provavelmente 

sucede uma de duas coisas: ou o autor pretende criar um contexto metafórico e então o verbo 

reconstituído é o copulativo ‘ser’, caso análogo a outros de predicados nominais, ou apenas 

uma relação de comparação por semelhança e então o verbo elidido é ‘parecer’. 

 

(116) segue, “grosso modo”, a orientação sintáctica do exemplo anterior. 

 

A sequência “a camisa nos gestos da Mercília a lutar como ela com o terceiro botão 

onde o tecido [- tinha] um defeito” mostra que ao advérbio se segue não a elipse lacunar, mas 

imediatamente um SN pleno (‘o tecido’), passível de se assumir argumento externo do verbo 
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transitivo elidido, cujo argumento interno (objecto directo) surge igualmente realizado por um 

SN pleno (‘um defeito’). 

  

Em (125), “com os tropas, ao comprido do caminho-de-ferro onde o capim [- era] mais 

alto” situação análoga sucede, pois que, seguindo-se ao advérbio ‘onde’, o SN pleno (‘o 

capim’ – argumento externo) funciona, em conjunto com o argumento interno (predicativo do 

sujeito – ‘mais alto’) como pista de legitimação da elipse lacunar, que afecta, desta feita, um 

verbo copulativo (‘ser’). 

 

 

2.2.8 Subordinadas concessivas 

Vejamos agora os casos de ocorrência destas elipses em contexto de subordinadas 

concessivas. 

“Auto dos Danados” 

(131) “Mesmo hoje, se penso nela, não a concebo mais velha do que eu, como não te 

julgo a ti, apesar da  tua filha de dezasseis anos [- estar] grávida de um cenógrafo de 

sessenta” (p. 151) 

 

“Boa Tarde às Coisas Aqui Em Baixo” 

(132) “ainda que [- houvesse] qualquer coisa nos seus gestos, na sua cara (uma 

inquietação, uma expectativa, uma zanga)” (p. 19) 

(133) “Sinto o meu coração novo apesar de eu [- estar] imóvel a rasgar-me” (p. 312) 

 

“O Meu Nome É Legião” 

(134) “silêncio apesar do indicador [-activar] um disparo” (p. 270) 

(135) “de mistura com o vento embora o vento [- tenha / possua] asma” (p. 289) 

 

2.2.8.1 Reflexão sintáctica  

Dos exemplos (pouco frequentes na prosa antuniana), de elipse lacunar em contexto de 

subordinada concessiva, três são os casos em que o autor selecciona a locução subordinativa 

concessiva ‘apesar de’ (com variação, em género, da preposição contraída): (131), (133) e 

(134); sendo os restantes dois consubstanciados pela locução ‘ainda que’ (132) e pela 

conjunção ‘embora’ (135). 
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(131) e (133) mostram uma estrutura semelhante, pois, no primeiro caso, ‘grávida’ e, no 

segundo caso, ‘imóvel’ podem considerar-se predicados de fase, o que aumenta a 

probabilidade de o verbo omisso ser ‘estar’. 

(134) apresenta-nos um contexto em que a relação lexical / semântica entre ‘indicador’ 

e ‘disparo’ é corroboradora de um verbo como ‘activar’ (ou um seu sinónimo). 

Quanto a (132), se considerarmos ‘qualquer coisa’ um constituinte argumento interno 

(objecto directo) do verbo elidido, então este seria um do tipo de ‘haver’. 

 

 

2.2.9 Subordinadas temporais 

Ainda que sejam escassos, casos existem também em que o escritor escolhe estas orações 

subordinadas para recorrer à elipse lacunar, como veremos doravante, ainda que, neste seu 

penúltimo romance, tenhamos encontrado três exemplos significativos. 

 

“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(136) “o sangue idêntico ao meu quando o prego [- foi espetado] no pé, o meu pai lavou 

a ferida 

- Não te aflijas Clarinha” (p. 94) 

 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

(137) “o seu filho [-] um mulato com um pai de sanzala, antes que o meu corpo [- 

começasse] a escorregar na parede” (p. 104) 

 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

(138) “enquanto no Jardim Constantino [- havia] um inválido de muleta a convocar os 

pombos com um cartuchinho de grãos” (p. 369) 

 

“O Meu Nome É Legião” 

(139) “enquanto o meu pai [- parecia] panelas que chocalhavam” (p. 149) 

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar” 

(140) “espera, só depois das seis horas quando as pessoas [- estiverem / passearem] na 

praça e a música começar a tocar” (p. 27) 
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“Comissão das Lágrimas” 

(141) “talvez faça um dia, quando finalmente eu [estiver] sozinha, antes de deitar fogo 

ao apartamento” (p. 122) 

(142) “há quanto tempo comiam mel rapando-o com a faca, há quanto tempo [comiam] 

bichos, caules, folhas” (p. 242) – com valor exclamativo 

(143) “o meu pai trabalhava na Cooperativa, a minha mãe fazia limpezas na escola, 

quando o meu pai [estava / ficava] com a gente ouvia-a sem voz 

            - O que me terá dado para casar contigo?” (p. 286) 

 

2.2.9.1 Reflexão sintáctica  

Nos oito exemplos deste “corpus”, quatro são actualizados por meio do recurso à 

conjunção subordinativa temporal ‘quando’ (mais frequente na sintaxe quer da oralidade, quer 

da escrita). Tal acontece em (136), (140), (141) e (143). 

A localização temporal das frases a que pertencem difere, pois, em (140) e (141), trata-

se de uma situação futura: ‘as pessoas [- estiverem / passearem] na praça’ e ‘eu [- estiver] 

sozinha’; em (136), trata-se de uma situação perfectiva, confirmada pela presença da forma 

verbal ‘lavou’, na oração que se lhe segue; em (143), estamos em presença de um contexto 

imperfectivo, sendo que [estava / fazia] são os verbos provavelmente omissos, pelo que a 

selecção do tempo verbal se confirma porque os dois verbos anteriores (‘trabalhava’ e 

‘fazia’), bem como o posterior (‘ouvia-a’) instauram uma localização temporal tipicamente 

realizada por meio de Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

Os exemplos (138) e (139) têm as suas subordinadas temporais iniciadas pela respectiva 

conjunção subordinativa ‘enquanto’, o que implica, à partida, uma situação de simultaneidade 

temporal. Não obstante, a elipse lacunar é distinta. 

Em (138), o constituinte ‘um inválido de muleta’ parece assumir-se argumento interno 

de um verbo do tipo ‘haver’; ao passo que, em (139), os constituintes ‘o meu pai’ e panelas 

que chocalhavam’ parecem assumir a forma de argumento externo e argumento interno 

(Predicativo do Sujeito) do verbo que reconstituímos como ‘parecer’ (no Pretérito Imperfeito 

do Indicativo ‘parecia’, por afinidade com o discurso que o antecede no parágrafo). 

Em síntese, e pelo conjunto dos nove tipos de orações subordinadas, por meio das quais 

fizemos a nossa análise da elipse lacunar, podemos concluir que a omissão de verbos 

(predicadores verbais) em contextos de subordinação não só é possível, mas também 
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potenciada nas estruturas em profundidade da Língua Portuguesa (pelo menos, na sua variante 

de Português Europeu). 

Por outro lado, pensamos ter esclarecido e fundamentado a nossa reconstituição desses 

predicadores com pistas que a superfície do texto, e designadamente das frases, nos oferece e 

que contrariam a ideia de fragmentação ou dispersão ou ainda descontinuidade discursiva que 

culminaria em ausência de coesão. 

Assim, o texto é coeso, pois a dicotomia microtexto (ou, neste caso, frase / oração) pode 

criar a ilusão de fragmento ou, porventura, de uma qualquer ausência de constituinte, o que é 

contrariado fundamentadamente pelo macrotexto (texto / obra publicada entre 1979 e 2012), 

que se revela, afinal, coeso e tecnicamente engendrado, sem nunca haver dispersão ou falta de 

conteúdo sintáctico, semântico e pragmático. 

 

 

2.3 Contextos de ocorrência das elipses lacunares antunianas em estruturas de 

coordenação 

 

Vejamos agora algumas ocorrências de elipses predicativas em situação de orações 

coordenadas (previstas e mais frequentes na Língua Portuguesa, de acordo com Matos 2003), 

com o intuito de confronto com as construções elípticas experimentadas e já analisadas em 

contextos de subordinação. Note-se que estes contextos, por estarem prefigurados, “a priori”, 

na língua, são seleccionados por Lobo Antunes, desde a sua primeira obra narrativa publicada, 

isto é, “Memória de Elefante”, pelo que nela é encetado o percurso de abordagem do “corpus” 

reservado à totalidade deste subponto 2.3. 

 

2.3.1 Coordenadas copulativas 

 

“Memória de Elefante” 

(144) “e os verdadeiros santos [- eram] os sujeitos bronzeados que anunciam imagens 

de Rothman’s King Size em atitudes viris post-coito triunfal” (p. 75) 

 

“O Esplendor de Portugal” 

(145) “o meu pai [- estava] demasiado ocupado com as amantes e o meu marido [- 

estava] demasiado ocupado pelo medo de ser quem era” (p. 114) 
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“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(146) “e à noite levantava-me da cama e o céu [- estava / parecia] opaco sobre os 

pinheiros” (p. 360) 

(147) “ de súbito, no escuro, se inclinava para a frente … gorgolejava e [- urinava] no 

lago” (p. 449) (- sobre uma estátua de barro de uma criança a urinar para o lago) 

(148) “ a minha mãe que lhe encontrara a chave na cómoda e lha [- entregara].” (p. 481) 

(149) “ia dizer ou aguardando a noite para subirem as escadas, baterem à porta e [.].” (p. 

482) 

(150) “- Não apaguem a luz (…) e eu [- fico] serena outra vez” (p. 546) 

 

“Que Farei Quando Tudo Arde?” 

(151) “Às vezes penso que sou eu quem está morto, faleci no lugar do meu pai e o meu 

pai [- está] vivo no Príncipe Real” (p.127) 

 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

(152) “ não me cumprimentava na rua, não me via, a casa dela [- era] maior, [- tinha] 

mais talha no recheio, [- tinha] um quadro com uma lanterna” (p. 280) - coordenadas 

copulativas assindéticas  

 

“O Meu Nome É Legião” 

(153) “e o relógio [- era] uma coisa na gaveta das coisas” (p. 42) 

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 

(154) “ainda ontem [- tinha] trinta anos e de repente [- tenho] sessenta e sete e [- estou] 

decrépita” (p. 79) 

 

 

2.3.1 Reflexão sintáctica  

 

Importa começar a nossa reflexão sintáctica com a ideia de que o recurso a elipses 

lacunares (e de acordo com Matos 1992; Matos 2003) em contextos de coordenação é 

possível e recorrente em Português Europeu, muito porque entre duas orações coordenadas 
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existe uma relação, de um modo geral, de contiguidade e não de dependência, como acontece 

com o binómio subordinante / subordinada. 

Duas são as razões pelas quais incluímos, neste nosso trabalho, uma (breve) análise de 

elipses lacunares antunianas em contextos de coordenação: primeiro, porque elas existem na 

prosa romanesca de António Lobo Antunes, nosso objecto de estudo; segundo, porque, ao 

fazer uso simultaneamente de elipses predicativas nestes dois contextos sintácticos tão 

distintos, tal servir-nos-á para demonstrar o manuseamento hábil e ajuizado que este escritor 

faz da sua Língua Materna, o que se repercute directamente na ‘classificação’ (se é que assim 

podemos escrever) da sua obra como exemplo de Literatura erudita. 

 

Consideremos, pois, o “corpus” de que dispomos. 

O comportamento padronizado que se afigura mais claro é o do tipo de orações 

coordenadas que o autor seleciona, isto é, coordenadas copulativas por meio da respectiva 

conjunção ‘e’, em todos os casos, excepto em (152), que testemunha um exemplo de 

sequências de orações coordenadas assindéticas (virguladas). Por ser este exemplo singular, 

consideremo-lo primeiramente. 

 

(152) “ não me cumprimentava na rua, não me via, a casa dela [- era] maior, [- tinha] 

mais talha no recheio, [- tinha] um quadro com uma lanterna” (p. 280)   

A reconstituição que propomos integra dois tipos de verbos: o copulativo ‘ser’ (na sua 

forma de Pretérito Imperfeito, o que se justifica por surgir na sequência do anterior, ‘via’), 

dado que se trata de comparação de casas (ou ‘medição’, se assim lhe podemos chamar); e 

ainda duas situações em que o verbo de dois lugares ‘ter’ nos parece o mais apropriado, em 

virtude da presença dos respectivos argumentos internos – objecto directo. A saber: ‘talha (no 

recheio)’ e ‘um quadro (com uma lanterna)
150

’ 

Para os exemplos (144), (145), (146), (150), (151) e (153) propomos verbos copulativos 

como itens lexicais reconstituídos. Tal facto explica-se por se tratar de apresentação de 

predicados de fase ou de indivíduo, portanto características atribuídas a constituintes que 

surgem a preceder o predicador omisso e que desempenham a função de sujeito (argumento 

externo). Vejamos, então, as respectivas sequências, com o mesmo esquema [SN (SUJ) + V
-
 + 

PRED SUJ]: 

                                                
150 A selecção de parênteses pretende, obviamente, acrescentar a informação que acompanha o objecto directo 

(em formato de Sintagmas Preposicionais), mas que é de importância menor para a nossa análise. 
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(144) ‘(os verdadeiros) santos’ [-] ‘sujeitos (bronzeados)’; 

(145) ‘o meu marido’ [-] ‘(demasiado) ocupado’; 

(146) ‘o céu’ [-] ‘opaco’; 

(150) ‘eu’ [-] ‘serena’; 

(151) ‘o meu pai’ [-] ‘vivo’; 

(153) ‘o relógio’ [-] ‘uma coisa (na gaveta das coisas)’. 

 

Os casos presentes em (147), (148) e (149) são peculiares e devem ser considerados 

individualmente. 

Em (147), propomos reconstituir o verbo intransitivo ‘urinar’, dado que, em contexto de 

analogia por meio de catáfora, percebemos que este homem ‘se inclinava para a frente (…) e 

‘[urinava] para o lago’, exactamente como ‘uma estátua de barro de uma criança a urinar para 

o lago’. 

(148) apresenta um contexto em que a ‘mãe’  encontra ‘a chave na cómoda’ (e repare-se 

que a definitivização por meio do determinante artigo justifica a ideia de que esta chave já 

vinha sendo mencionada no discurso anterior); depois, realiza-se lexicalmente o pronome em 

objecto indirecto (contraído com artigo definido masculino singular), ‘lha’, ao qual se segue a 

elipse. Ora, este tipo de elipse encontra a sua reconstituição não só por meio da presença da 

forma pronominal (que seleciona um qualquer verbo, à partida de três lugares), mas porque, 

do ponto de vista do conhecimento do mundo e do contexto discursivo, ‘entregar’ será a acção 

a levar a cabo por esta ‘mãe’. 

A elipse presente em (149) é aquela que mais se aproxima do que Matos (Matos 1992 e 

2003) designa como ‘elipse total do SV’, pois à conjunção coordenativa copulativa habitual, 

neste “corpus” (‘e’), se segue um inequívoco ponto final. O conteúdo lexical, sintáctico e 

semântico dessa elipse total terá de ser reconstituído por meio da retoma / recuperação do 

percurso das personagens descrito discursivamente até este momento, o qual passa pelo 

assassinato ou a violação de homens / mulheres, mas que não constitui objecto de estudo desta 

Parte II, antes da que se lhe seguirá (Parte III). 

Do bom entendimento do que até agora escrevemos, ao longo da análise dos “corpora” 

desta Parte II, resulta esta espécie de conclusão: acreditamos ser possível dizer que o escritor 

utiliza estratégias semelhantes para construir elipses (sobretudo as lacunares), 

independentemente de se tratar de contextos de subordinação ou coordenação. Assim sendo, a 

legitimação dessas elipses e a sua posterior reconstituição passa, de um modo geral, pelas 
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mesmas estratégias de análise sintáctica da dicotomia constituinte omisso (predicador) / 

constituintes realizados.  

Quanto à natureza categorial e temática dos verbos reconstituídos, tal é feito quer tendo 

em conta as propriedades lexicais, sintácticas e semânticas dos constituintes realizados 

(argumentos externos e argumentos internos ou oblíquos), quer os cotextos ou ainda as 

informações anafóricas ou catafóricas que na frase ou no discurso são colocadas à superfície 

textual e, portanto, funcionando como uma espécie de ‘pistas’ legitimadoras e fundamentadas 

da supracitada reconstituição. 

 

 

2.4 O papel da negação frásica 

Como se torna claro da análise feita até este momento, a reconstituição verbal tem sido 

feita através das estratégias atrás elencadas. Todavia, existe (e como já havíamos anunciado 

anteriormente) uma outra, não só não menos importante, como contributo válido de 

reconstituição que vem confirmar as nossas propostas de verbos omissos. Estamos a referir-

nos à presença de constituintes que actualizam a negação de frases, em Português Europeu. 

 

Retomando as elipses seleccionadas em contextos de subordinação (e porque raramente, 

ou mesmo nunca, tal acontece com elipses predicativas antunianas em situações de 

coordenação), nota-se que, pelas suas particularidades, designadamente pelo que à presença 

de estruturas de negação em Português Europeu diz respeito, os exemplos (11), (14), (22), 

(25), (32), (56), (59), (62), (70), (71), (74), (78), (86), (92) e (123) merecem menção no que 

diz, portanto, respeito à negação como veículo de legitimação da elipse lacunar. Por esta razão 

os referidos exemplos foram remetidos para este ponto 2.4.  

 

2.4.1 O “Corpus”
151

 

 (11) “E aposto que não [ - era] escola hoje em dia, [- era] uma repartição, 

escritórios, a árvore e o escorrega [são, transformaram-se num] um vazadouro 

onde se deixam restos e metade de uma persiana [está a] a bater, a bater” (p.18) 

 

                                                
151 Recorremos a exemplos anteriormente apresentados, interessando-nos menos, doravante, a sua inclusão nos 

vários tipos de orações, pois a nossa prioridade é, neste momento, analisar casos de ocorrência de elipses 

lacunares legitimadas pela presença de um contexto de negação. A numeração será mantida e retomada 

integralmente. As respectivas páginas continuam a corresponder às obras donde os exemplos foram retirados. 
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(14) “Apercebeu-se que o barquinho não [- estava] vazio” (p.21) 

 

(22) “Se não soubesse que não [- era] água nas redondezas pensaria que [era] água, 

sombras que se desarrumam e arrumam numa superfície tranquila” (p.168) 

 

(25) “o de Évora e eu quietinhos (qual a razão de mover-nos?) à espera deles na 

sala, a macieira [- tornava-se] um arrepio de folhas, dir-se-ia que a minha filha [- 

estava] no quintal e [- não havia] filha alguma, o vento” (p.262) 

 

(32) “cuidei que [- era] uma pistola e [- não era] pistola nenhuma” (p. 270) 

 

(56)  “ não [tinha] dezasseis, quinze, mas concordar por vaidade que [- tinha] 

dezasseis, dezassete,no mês que vem vou ser maior” (p.284) 

 

(59) “derivado à impressão que ninguém [- estava] lá dentro compreendi a 

madrinha da aluna cega” (p.13) 

 

(62) “Em alturas assim é pena que os comboios não [- chegassem, aportassem] a 

Venezuela ou o Tibete em lugar de Lisboa” (p.182) 

 

(70) “No caso de separar os dedos [- não havia] algum dedo nas folhas” (p. 356) – 

elipse na subordinante 

 

 (71) “se a terra parasse de tombar-me na cara, se os meus pulsos não [- estivessem] 

atados por uma fita de nastro, se eu [- estivesse] perto do meu irmão no quintal” 

(p.464)  

 

(74) “se a minha avó [estivesse] aqui e a minha avó não [-] aqui, defunta” (p.60) 

 

(78) “se adivinhasse quem eras, eu não [- ia] de autocarro para Lisboa, [-] a pé” (p. 

85) – EL na subordinante 
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(86) “devia ter mudado de roupa para que o meu vestido não [ficasse] sujo, por que 

motivo não me penteou mãe” (p.56) 

 

(92) “Pensei que quisessem uma informação sobre o caminho de Évora porque [- 

eram] sete da manhã e [não havia] ninguém na rua tirando as árvores” (p.213) 

 

(123) “salvo na Comissão das Lágrimas onde [- não havia] quase nenhum branco” 

(p. 143) 

 

 

2.4.2 Reflexão sintáctica 

Como se sabe, a negação em PE, quando actualizada sob a forma do marcador ‘não’, 

ocorre a preceder o núcleo do Sintagma Verbal, o Verbo, constituindo aquilo que se designa 

por negação frásica. 

Por sua vez, a negação é um dos casos de legitimação de elipse do predicado a que 

Matos (Matos: 2003) chama Despojamento. 

Eis dois exemplos canónicos de legitimação da elipse, em Despojamento, por negação 

(os exemplos são, de novo, de Matos (Matos: 2003)) 

iv. Tu podes sair de casa hoje mas a tua irmã não [-]. 

     [-] = pode sair de casa hoje. 

v. A: O António não quer assistir ao concerto pela televisão. 

    B: Nós também não [-] 

     [-] = queremos assistir ao concerto pela televisão.  

Ora, como se percebe pela listagem deste “corpus”, o V está frequentemente omisso, em 

presença do advérbio ‘não’, parecendo haver aqui uma ‘fusão’ entre a estratégia de 

Despojamento, perfeitamente legítima em Português, e a estratégia de “Gapping” ou Elipse 

Lacunar do V, que sabemos ser altamente restringida. Quer dizer, a negação parece constituir, 

por si só, legitimação da elipse do V, como se pode ver em todos os exemplos deste “corpus”. 

Tendo como adequados os verbos por nós recuperados entre parênteses rectos, veja-se 

como o marcador de negação os precede nos exemplos (11), (14), (22), (56), (59), (62), (71), 

(74), (78) e (86): não [- era] escola; não [- estava] vazio; não [- era] água; não [- tinha] 

dezasseis; não [chegassem] a Lisboa; não [- estivessem] atados; não [- está] aqui; não [- ia] de 

autocarro e, finalmente,  não [- ficasse] sujo. 
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Note-se que, apesar da adjacência (em alguns casos) não nome, não adjectivo, este tipo 

de negação nunca poderia ser um caso de negação lexical como em - vi. - e - vii.- : 

vi. O réu declarou-se não culpado.
 
 

vii. Tratou-se de um não acontecimento.  

Neste sentido, confrontem-se estes exemplos com o de Matos: 

viii. Eles não têm ouvido as notícias. 

Esquema 5. Representação em árvore de uma frase 

 

                            SFLEX 

  

      SN                                          FLEX’ 

    

                                      FLEX                     SV 

   

                              Neg           FLEX      

   Eles                    não              têm i        vi  ouvido as notícias 

Nesta representação, o marcador de negação ocorre em adjunção a FLEX, constituindo 

com o verbo que a integra uma unidade. 

O que acontece nos exemplos atrás elencados (da obra antuniana integral) é uma das 

seguintes duas situações: 

a) manutenção do marcador ‘não’ e a supressão da forma verbal à qual está associado; 

b) manutenção do marcador ‘algum’, ‘nenhum’ (com variação de género) e ‘ninguém’. 

 

Vejamos agora os exemplos deste segundo caso: (25), (32), (59), (70) e (92). 
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Em todos eles, excepto em (59), ‘algum’, ‘nenhum’ e ‘ninguém’ surgem, 

respectivamente, sempre depois da elipse lacunar: ‘e [ - não havia] filha alguma’; ‘’e [- não 

havia] pistola nenhuma’; ‘[- não havia] algum’; ‘[- não havia] ninguém’.                                                     

Repare-se ainda como em (78) o verbo de movimento surge reconstituído, desta vez, 

não a partir de um objecto directo, mas de um complemento, realizado como SPrep. 

Em (92), parece-me que há elipse quer do V, quer da própria negação. Com efeito, no 

seguimento da subordinada causal anterior, com a qual está relacionada por coordenação, a 

sequência ‘ninguém na rua tirando as árvores’ oferece ao leitor nova hipótese de 

reconstituição da sintaxe da negação em Português. Desta tipologia fazem parte também os 

exemplos (32), (70) e (123). 

 Pensemos: existindo ‘ninguém’ na frase (92), ou ‘ninguém’ é o sujeito e podemos 

reconstituir ‘e ninguém estava na rua tirando as árvores’; ou ‘ninguém’ é o objecto de um 

verbo existencial, do tipo de ‘haver’. Porém, neste caso, dado que o Português é uma língua 

de concordância negativa, então a única hipótese é reconstituir o próprio advérbio de negação 

‘não havia ninguém na rua tirando as árvores’. 

(32) e (123) são similares, pois em ‘[- não era] pistola nenhuma’ e ‘[não havia] quase 

nenhum’, o marcador é o mesmo (com a devida concordância em género); no entanto (70) 

oferece-nos uma interpretação sintáctica um pouco arrevesada, ainda que o marcador’ algum’ 

esteja na mesma posição dos anteriores, estando o advérbio de negação elidido. 

 

Como tivemos oportunidade de verificar, a construção da negação em Português 

Europeu não só legitima a nossa reconstituição de predicadores omissos, mas também 

espelha, uma vez mais, o manuseamento técnico consciente do escritor, sobretudo nos seus 

romances. 

  

2.5 Contextos de ocorrência de elipses lacunares reconstituídas pelo próprio António 

Lobo Antunes  

Retomando a definição de Brozas de que atrás nos socorremos para o conceito de elipse, 

esta é considerada ‘a falta de uma ou várias palavras para as quais exista uma frase construída 

segundo a norma’ (com a natural correspondência em outros momentos da frase ou do 

discurso). 

Pois bem, porque se trata, neste trabalho, de analisar (no que respeita a Parte II) a questão 

das elipses predicativas, na obra completa, tal implica que sejam listados igualmente casos 
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exemplificativos da reconstituição a que o próprio António Lobo Antunes submete as suas 

frases. Disso nos ocuparemos doravante, aquando da reflexão sintáctica sobre o “corpus” de 

que dispomos. 

 

2.5.1 “Corpus”
152

 

“Memória de Elefante” 

(155) “Na noite de Lisboa tem-se a impressão de se morar num romance de Eugene Sue 

com página para o Tejo, em que a rua Barão de Sabrosa é a fitinha desbotada de 

marcar o lugar de leitura” (p. 124) – completiva de nome + adverbial relativa 

 

(156) “os rins dela possuíam a harmonia sensual de certos desenhos” (p. 125) – frase 

simples 

 

“Os Cus de Judas”  

(157) “sentado na retrete, onde um resto de rio agonizava em gargarejos de intestino, 

escutava os lamentos das focas” (p. 12) – adverbial relativa 

 

(158) “Um cão de focinho baixo trotava entre os varais de uma carroça e ele pensou 

Como o meu país é triste aonde o mar não chega, cemiteriozitos em que os 

mortos, despenteados, giram nos labirintos das cruzes em busca de uma saída 

impossível” (p. 48) – adverbial relativa 

 

“Explicação dos Pássaros” 

(159) “- Já saiu o teu manual? – soprou ela a custo. (p. 50) – realização de todas as 

marcas de discurso directo 

 

 

 

 

                                                
152 As sequências tendencialmente alvo de elipse lacunar, e que, nestes exemplos, se encontram perfeitamente 

reconstituídas pela realização lexical dos respectivos constituintes, serão assinaladas a negrito e sublinhado 

simples. Por outro lado, e por uma questão lógica e metodológica os exemplos de elipses lacunares presentes nos 

“corpora” da análise sintáctica do Ponto anterior serão renumerados e tratados do ponto de vista da sua 

reconstituição lexical / sintáctica. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
 

217 

 

 

“Auto dos Danados” 

(160) “E acode-me a certeza de que, se parar por instantes e apontar o tecto com o 

ouvido, consigo escutar (…) um assobiozinho eléctrico de rodas” (p. 141) – 

subordinada condicional + subordinante 

 

“Tratado das Paixões da Alma” 

(161) “servindo chá e bolos de creme em salões onde a avó jogava cartas enfastiadas 

com senhoras de idade” (p. 137) – relativa adverbial 

 

“A Ordem Natural das Coisas” 

(162) “demoliram a minha casa na Calçada do Tojal em cujo sótão, todo o verão, 

habito, mesmo se na Balaia estou (…) a escrever este livro que alguém terminará 

por mim” (p.303 – 306) – adverbial relativa + subordinada condicional 

 

“A Morte de Carlos Gardel” 

(163) “O Camilo estilhaçou os vidros e passados segundos escutámos um grito e um 

baque na rua” (p. 180) 

 

“O Manual dos Inquisidores” 

(164) “sou filha do caseiro e a minha vida era entre a horta e o estábulo” (p. 29) 

 

“O Esplendor de Portugal” 

(165)” a pensarem que eu estava morta, a apertarem-me um crucifixo nos dedos, a 

inundarem-me o quarto de flores onde a cera das velas tombava em pingos 

transparentes” (p. 245) – completiva de verbo + adverbial relativa 

 

“Exortação aos Crocodilos” 

(166) “(o corpo era a sombra do meu corpo movendo-se sem peso nos chinelos porque 

o corpo verdadeiro permanecia na cama” (p. 7) – verbo copulativo em frase 

simples + subordinada causal 
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“Que Farei Quando Tudo Arde?” 

(167) “- Desenhou um pássaro repare bem que em lugar da família desenhou um 

pássaro” (p. 61) – completiva de verbo em que a elipse seria suportada por anáfora 

 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

(168) “visto que todas as crianças usam muletas em Angola” (p. 23) – subordinada 

causal 

 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

(169) “O quinto retrato não foi tirado num estúdio dado perceber-se que as árvores do 

fundo [-] verdadeiras, não [-] pintadas, se fossem pintadas eram pequenas” – 

elipse lacunar + legitimação em subordinada condicional + subordinante 

 

“O Meu Nome É Legião” 

(170) “se o aleijado da muleta aqui estivesse aperfeiçoava-me com a chave inglesa” 

(p.313) – subordinada condicional 

 

“O Arquipélago da Insónia” 

(171) “antes dos figos [-] aquelas florzinhas onde abelhas e vespas zuniam” (p. 175) – 

elipse de haver + reconstituição em adverbial relativa 

 

“Comissão das Lágrimas” 

(172) “ na direcção de Malanje, se achava uma poça de água rodeava-a puxando a 

calça, se [achava] um buraco de mina detinha-se a avaliá-lo” (p. 235) – EL 

reconstituída  

 

(173) “custoso porque as letras [pareciam] uma pasta que o molar a fingir prata moía” 

(p.131) - + EL relativa reconstituída 

 

(174) “onde o retrato dela, com Simone por baixo, nos afogava em plumas” (p.57) – EL 

reconstituída 
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(175) “ou numa aldeia sem coreto nem barbeiro onde os arbustos sem nome tomam o 

lugar das pessoas” (p. 95) – EL reconstituída 

 

(176) “reconhecia que era o meu pai pela cicatriz no pescoço e as galinhas em torno 

num quintal do Cassanje, onde [havia] um tanque de lavar que um tijolo 

equilibra” (p. 123) – EL reconstituída 

 

(177) “a gaveta a continuar para o piso de baixo onde [havia] a lavandaria e a cozinha, 

isto é fumo morno e superfícies metálicas em que se agitavam criaturas de touca” 

(pp. 125 / 126) – EL reconstituída 

 

(178) “o coração mais apressado do que qualquer relógio onde o tempo é uma angústia 

veloz” (p. 190) – EL reconstituída 

 

(179) “um pijama em que os botões se desacertavam” – EL reconstituída em contexto 

pronominal 

 

(180) “ numa tempestade de loiça onde os cacos se transformavam em pratos e 

travessas” (p. 202) – EL reconstituída em contexto pronominal 

 

(181) consertar a persiana igualmente, onde um fragmento das horas da farmácia 

mantinha, imperturbável, o seu pulsar cardíaco” (p. 258) – EL reconstituída 

 

2.5.1.1 Reflexão sintáctica 

Numa primeira aproximação, nota-se que o autor optava por deixar lexicalmente 

explícitos os predicadores verbais, numa primeira fase da sua obra, sobretudo em “Memória 

de Elefante” e “Os Cus de Judas”. 

Desde este romance até “O Arquipélago da Insónia”, tal reconstituição revelar-se-ia rara 

(o que é confirmado pelo facto de, em cada obra, termos selecionado, porque outros exemplos 

não existem, apenas um caso exemplificativo). 

Em “Comissão das Lágrimas” (2011) é clarividente a retoma da estratégia de 

reconstituição das elipses predicativas (lacunares), como se verifica na maior quantidade de 

casos ilustrativos, designadamente, os numerados de (172) até (181). 
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Por razões de ordem metodológica, que passaremos a explicitar, dividiremos este 

“corpus” em duas partes: da primeira constam elipses lacunares reconstituídas pelo autor em 

contexto de orações subordinadas adverbiais relativas e da segunda os restantes casos 

reveladores de reconstituição em várias subordinadas e coordenadas ou ainda em frases que, 

por ora, consideraremos simples. 

Vejamos, pois, a primeira parte, que integra os exemplos (155), (157), (162), (165), 

(171), (173), (174), (177), (178), (179), (180) e (181). A seguir listamos dos exemplos apenas 

as respectivas adverbiais relativas para fazer sobressair os verbos reconstituídos: 

(155) ‘em que a rua Barão de Sabrosa é a fitinha desbotada de marcar o lugar de leitura 

(157) ‘onde um resto de rio agonizava em gargarejos de intestino’; 

(162) ‘em cujo sótão, todo o verão, habito’; 

(165) ‘onde a cera das velas tombava em pingos transparentes’  

(171) ‘onde abelhas e vespas zuniam’ 

(173) ‘que o molar a fingir prata moía’ 

(174) ‘onde o retrato dela, com Simone por baixo, nos afogava em plumas’ 

(177) ‘em que se agitavam criaturas de touca’ 

(178) ‘onde o tempo é uma angústia veloz’ 

(179) ‘em que os botões se desacertavam’ 

(180) ‘onde os cacos se transformavam em pratos e travessas’ 

(181) ‘onde um fragmento das horas da farmácia mantinha, imperturbável, o seu pulsar 

cardíaco’. 

Aquando da nossa primeira leitura destes exemplos afigurou-se-nos que o escritor 

reconstituía predicadores nas orações adverbiais relativas em contextos pronominais, como 

acontece em (174), (177), (179) e (180). Ideia, rapidamente, contrariada pela leitura / análise 

dos restantes exemplos, em que tal não se verifica. É verdade que, num contexto de 

pronominalização, a elipse do verbo (e a manutenção única do pronome) provocaria, 

provavelmente, interpretações sintácticas e semânticas custosas e arrevesadas. 

Ainda assim, é nosso propósito mostrar que o domínio da sua Língua Materna é 

clarividente e que as elipses (que tão frequentemente Lobo Antunes selecciona em adverbiais 

relativas) são perfeitamente conscientes e engendradas em estruturas sintácticas de 

profundidade micro e macro textual. 

Quanto ao recurso a estas reconstituições por meio de fases, somos da opinião de que 

talvez isto se justifique porque, nas suas primeiras obras (as dos anos oitenta), o autor 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
 

221 

 

estivesse ainda em fase de ‘experimentação’ da sua técnica elíptica, a qual estava ainda em 

germinação. Seguidamente, e após uma quase ausência de elipses reconstituídas nos 

romances, só em “Comissão das Lágrimas” o seu amadurecimento sintáctico e estilístico lhe 

lhe permite fazer acumular (portanto, em simultâneo) frases em que se socorre de elipses 

lacunares e frases em que as reconstitui. Algumas vozes poderão justificar esta tendência 

como uma espécie de ‘facilitação’ de leitura por parte dos leitores. Porém, essa não é, de todo, 

a nossa opinião, antes cremos num hibridismo sintáctico sinónimo de maturidade textual e 

literária, que se repercute no enriquecimento da sua prosa romanesca. Note-se, por fim, que, 

ao longo dos casos em análise, o constituinte que introduz a oração varia, ou seja, existem 

advérbios relativos (‘onde’), pronomes (‘que’) e Sintagmas Preposicionais (‘em cujo’ e ‘em 

que). 

Atentemos agora no segundo conjunto de exemplos, que incluem restantes casos de 

subordinadas e coordenadas, bem como frases simples. 

Comecemos pelas subordinadas. 

(163) ‘passados segundos escutámos um grito e um baque na rua’ (subordinada 

temporal); 

(165) ‘a pensarem que eu estava morta’ (subordinada completiva de verbo); 

(166) ‘porque o corpo verdadeiro permanecia na cama’ (subordinada causal); 

(167) ‘repare bem que (…) desenhou um pássaro (subordinada completiva de verbo)’; 

(168) ‘visto que todas as crianças usam muletas em Angola’ (subordinada causal); 

(169) ‘se fossem pintadas’ (subordinada condicional); 

(170) ‘se o aleijado da muleta aqui estivesse’ (subordinada condicional); 

(171) ‘se achava uma poça de água’ (subordinada condicional). 

(176) ‘reconhecia que era o meu pai pela cicatriz’ (subordinada completiva de verbo). 

 

Consideremos o exemplo de coordenação. 

(164) ‘sou filha do caseiro e a minha vida era entre a horta e o estábulo’ (coordenada 

copulativa). 

 

Vejamos agora as frases que consideramos simples. 

(156) ‘os rins dela possuíam a harmonia sensual de certos desenhos’; 

(158) ‘um cão de focinho baixo trotava entre os varais de uma carroça’; 

(159) ‘- soprou ela a custo.’. 
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Uma vez mais, reparamos que o que os estudiosos de que nos servimos para 

considerações teóricas sobre a elipse em geral e a elipse lacunar, em particular, escreveram e 

concluíram se aplica às elipses antunianas, pois, de um modo geral, para quase todos os tipos 

de elipses (em subordinação, coordenação ou frases simples) a que recorre Lobo Antunes 

apresentou antes ou apresentará depois casos em que, nos mesmos contextos sintácticos, ele 

próprio reconstitui os verbos que habitualmente omite. Repare-se que, neste último “corpus” 

testemunhamos tipos de verbos reconstituídos. Vejamo-los, segundo a terminologia adoptada 

pelos vários linguistas a cujo trabalho de investigação anteriormente nos referimos: 

- Duarte (Duarte 2003): verbos copulativos [(164), (165), (166), (169), (170) e (176)] e 

verbos principais [os restantes casos]; 

- Peres e Móia (Peres; Móia 2003): predicados de um lugar [(157), (158), (159), (171), 

(174), (177) e (179)] e predicados de dois lugares [(156), (162), (163), (167), (168), (171), 

(173) e (181)]. 

- Vilela (Vilela 1999), verbos transitivos directos [(156), (163), (167), (168), (171), 

(173) e (181)], transitivos predicativos (os que elencámos a propósito de Duarte (Duarte 

2003)) e verbos reflexos [(174), (177), (179) e (180)]. 

 

 

Ponto 3: Uma proposta de síntese 

Os dados acumulados no âmbito da presente análise permitem-nos verificar um 

comportamento sistemático de António Lobo Antunes relativamente às construções elípticas. 

A saber: contrariando a sintaxe da frase complexa em Português, o autor serve-se de 

estruturas de subordinação para dar forma a elipses predicativas, nomeadamente à elipse 

lacunar ou elipse do V. 

São seis, pois, as estratégias de legitimação / reconstituição das elipses predicativas 

antunianas: 

i. a especificidade dos tipos / subclasses de verbos elididos, mas reconstituíveis 

(sobretudo os verbos predicativos ou copulativos, os verbos inacusativos de 

aparecimento / desaparecimento, e, mais secundariamente, os verbos ‘ter’, ‘pôr’ 

ou ‘colocar’), bem como a natureza categorial e temática dos argumentos 

internos e externo dos diferentes Vs; 
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ii. no caso dos verbos predicativos ou copulativos, é a natureza (nominal, 

preposicional ou adverbial) do predicado que permite perceber a natureza do 

verbo; 

iii. ainda no caso (exclusivo) dos verbos predicativos, se o predicado é de estádio, é 

possível reconstituir ‘estar’ (ou ‘ficar’) como o verbo omisso; se o predicado for 

de indivíduo, então o verbo é ‘ser’; 

iv. no que diz respeito aos outros tipos de verbos (principais, pois os auxiliares, de 

um modo geral, nunca são alvo de elipse), a estratégia de reconstituição do 

predicador passa igualmente pela análise do esquema relacional presente em 

cada uma das orações em questão e também pela natureza categorial e temática 

dos argumentos externo e interno(s) ou oblíquos; 

iv.         a concordância (em número) sujeito / forma verbal omitida; 

v. a construção sintáctica específica da negação em Português Europeu; 

vi. a reconstituição feita pelo próprio António Lobo Antunes de predicadores em 

contextos de subordinação, coordenação ou frases simples, nos quais, 

habitualmente, os elide por elipse lacunar. 

 

Posto isto, e independentemente de juízos de gramaticalidade / boa formação, importa 

reter que esta análise do “corpus” antuniano pretendeu chamar a atenção para os aspectos que 

a seguir explanaremos. 

Ao construir orações subordinadas com elipse verbal, o que não parecia ser legítimo na 

sintaxe do Português, António Lobo Antunes cria um estilo marcadamente fragmentário e 

oral, levando a língua até potencialidades inesperadas (mas incrustadas e fundamentadas) da 

sintaxe.  

Por outro lado, apropriando-se desta ‘técnica’ específica do seu estilo, e conseguindo 

criar efeitos de fragmentaridade, dá forma a ‘mistérios’ que empiricamente dificultam a 

leitura dos seus textos, designadamente os romances (e menos nas crónicas, onde o universo 

textual-discursivo é menor, logo mais óbvio do ponto de vista hermenêutico), dado que o 

leitor necessita frequentemente de inferir conteúdos que, à superfície textual, estão vazios. 
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Esta noção de ‘vazio’ superficial é explicada também pelos pressupostos do 

Funcionalismo no que concerna a sintaxe e foi por essa razão que deles nos servimos
153

, 

aquando da abordagem teórica da presente Parte II e que agora importa recuperar. 

Pois bem, após o elenco das estratégias de reconstituição por nós seleccionadas para os 

“corpora”, estamos em condições de provar que “Se uma função é uma relação de entre as 

várias possíveis entre dois elementos, dir-se-á, por exemplo, que a função CD é uma das 

relações que se estabelece entre um monema da classe dos nomes e um monema da classe dos 

verbos” (Marçalo 2009: 45). Ora, é através desse CD (que temos vindo a utilizar como o 

objecto directo, argumento interno do verbo elidido
154

) que conseguimos recuperar o verbo 

que o havia selecionado, o mesmo acontecendo com o binómio verbo copulativo / Predicativo 

do Sujeito. 

Ainda no que respeita aos pressupostos funcionalistas sobre o conceito de função, 

repare-se como na esteira de Martinet (“apud” Marçalo 2009), as funções são tidas, 

primeiramente, como ‘abstractas’, ou seja, espaços sintácticos ou functemas que são 

preenchidos (lexicalmente) por ‘functivos’ (dando origem às ‘funções concretas’). 

 Daqui decorre a corroboração de uma das nossas estratégias de reconstituição 

predicativa: a função F1 (Sujeito) e as funções F2 (Complemento Directo), F3 (Complemento 

Indirecto) e F4 (complementos circunstanciais) surgem nas frases de António Lobo Antunes 

preenchidas pelos respectivos functivos, ficando apenas a faltar o verbo, que a Tabela 4 (desta 

Parte II) designa por ‘núcleo oracional’. O que fizemos foi simplesmente considerar os 

functivos das funções seleccionadas pelo verbo e procurar a ‘saturação sintáctica’ da oração 

(ou da frase, no caso em que considerámos frases simples), consoante os functivos que 

actualizavam as valências do verbo (cf. Gutiérrez 1997 e Vilela 1999). 

Por outro lado, e não sendo o foco da nossa investigação, procurámos fazer sempre 

algum tipo de incursão sobre os papéis temáticos dos constituintes lexicalmente realizados ou 

aquilo que (“apud” Marçalo 2009) se lê como ‘classes semânticas’, ou seja “subconjuntos que 

se estabelecem no interior das categorias e que agregam elementos definidos pelas 

propriedades de conteúdo que implicam repercussões sintagmáticas.” (Marçalo 2009: 59). 

 

                                                
153 Veja-se todo o Ponto 1.4, bem como as Tabelas numeradas como 2, 3 e 4. 
154 Na linha de investigação de Matos (Matos 1992 e Matos 2003). 
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Indo mais longe e terminando como começámos, ou seja, estudando a elipse segundo 

várias perspectivações do conceito, 
155

 José Hernandez Terres (Terres: 1983) considera que, 

em boa verdade, ‘En la actividad linguística ‘interpretamos’ más de lo que realmente 

expresamos.’ (Terres 1983: 164), e a propósito, consideremos ainda Terres (baseando-se em 

Coseriu
156

), autor que encara a elipse como ‘fenómeno contextual’:  

“La verdad es que el hablar cuenta de antemano con los entornos. Un discurso que 

cuente con entornos complejos puede ser más elíptico verbalmente que otro  que sea elíptico 

semanticamente (…) La verdadera elipsis – la elipsis intencional (el dejar de decir algo) – es 

propiamente un instrumento contextual.” (Terres 1983: 191) 

Finalmente, conclui que “Las elipsis léxicas, en las que la seguridad en cuanto al 

elemento elidido viene dado por ser esta la palabra con más probabilidades de aparición.” 

(Terres 1983: 168) 

É esta, pois, a ideia que importa reter perante os predicadores verbais elididos em todos 

os exemplos dos “corpora” da obra integral antuniana: a de que o verbo é a ‘palavra’ com 

‘mais probabilidades’ de ter sido omitida
157

 e de ser agora reconstituível. 

 Com base neste pressuposto linguístico, um leitor experiente da obra antuniana só tem 

de interpretar as diferentes ‘pistas’ que o autor lhe oferece. Assim, é do confronto entre a 

sintaxe do Português e a sintaxe dos textos de Lobo Antunes que resulta a decifração de um 

“puzzle” que se revela, afinal, um macrotexto coeso. 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 Na esteira de estudos de Jespersen (Jespersen 1975), na ‘actividade linguística’ o que se omite é, regra geral, 

inferível (no âmbito das categorias por ele apresentadas de “expressão, supressão, impressão, sugestão” (Terres 

1983: 164 - 168). 
156 Ver a abordagem teórica da Parte I. 
157 Tal como Brozas (Brozas 1587) havia prefigurado para o tratamento do Latim, ou seja, omitem-se verbos 

porque eles são dispensáveis dada a sua qualidade de pleonásticos no discurso, logo, facilmente inferíveis / 

recuperados. 
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PARTE III: DO TEXTO / DISCURSO 
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A língua representa a cristalização de vozes várias que se congregam virtualmente nos signos 

e nas outras entidades e recursos linguísticos e que estão prontas a ressoar nos discursos. 

 Tal cristalização enraíza na reconhecida iterabilidade das entidades linguísticas, que 

contrasta com a estrita não iterabilidade das situações de comunicação-interacção em que 

elas são actualizadas, rigorosamente sempre novas, porque inelutavelmente únicas, 

irrepetíveis. 

 (Joaquim Fonseca,  

Linguística e Texto / Discurso – Teoria, Descrição, Aplicação) 
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Ponto 0. Introdução 

A presente Parte III surge na sequência das duas anteriores e consubstanciará a 

intencionada progressão no percurso metodológico que delineámos para a nossa reflexão 

teórica e trabalho dos “corpora” antunianos. Por conseguinte, das anteriores nos socorreremos 

para avançar na análise teórico-prática do Texto / Discurso. Para tal utilizaremos alguns 

pressupostos lexicais elencados na Parte I e ainda algumas contribuições sintácticas que 

perpassaram a Parte II, designadamente no que toca aos contextos elípticos e suas 

repercussões ao nível textual-discursivo. 

Neste âmbito, apresentaremos algumas propostas úteis à especificação de agulhagem 

enunciativa, encetando a nossa linha de raciocínio pela reflexão sobre a escrita fragmentária 

novecentista e intrínseca a esta primeira década do século XXI, em geral, e antuniana em 

particular.  

Seguidamente, e dando início ao Ponto 1, todo ele versará sobre problemáticas / 

perspectivas da Linguística de Texto, devedoras da investigação de linguistas como Vilela 

(Vilela 1999), Joaquim Fonseca (Fonseca 1992 e 1994) e Fernanda Irene Fonseca (Fonseca 

1992 e 2004), permeadas por contributos de investigadores de domínios de relevante 

importância para a Análise do Discurso. Assim, seguir-se-ão Duarte (Duarte 2003) e Silva 

(Silva 2005), com as suas perspectivas sobre os conceitos de anáfora e coesão, e ainda 

Figueiredo (Figueiredo 2000 e 2004), cujo trabalho sobre a reformulação discursiva 

complementará propostas polifónicas já consagradas de Ducrot (Ducrot 1980), Recanati 

(1981) e também Felicidade Morais (2007) de que nos serviremos para a análise dos 

“corpora” de Lobo Antunes.  

Finalmente, estaremos em condições de aplicar (Ponto 2, Capítulo 1 e seus subcapítulos 

/ subpontos), se é que podemos colocar a questão nestes termos, todas estas propostas de uma 

Teoria da Enunciação aos contextos dos romances e crónicas antunianos. Fá-lo-emos, 

considerando três estratégias discursivas típicas do estilo das narrativas de António Lobo 

Antunes: 

- a estratégia de ancoragem enunciativa (Capítulo 1.1); 

- a estratégia de apresentação e manuseamento de “incipits” (Capítulo 1.2); 

- a estratégia de polifonia discursiva típica dos textos narrativos do autor (Capítulo 1.3). 
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Ponto 1: Fundamentação teórica de uma abordagem textual - discursiva 

 

O Ponto 1 tem como seu principal propósito o de observar o papel dos mecanismos 

polifónicos como estratégias fomentadoras de fragmentaridade que são, na verdade, 

estruturalmente engendradas e que suportam uma arquitectura textual que será desmontada. 

Posto isto, este será um espaço, por um lado, de explanação das propostas discursivas a 

ter em conta e que merecem um tratamento mais detalhado (Capítulo 1). 

 Por outro lado, dado que o presente texto versa todo ele sobre a obra literária narrativa 

publicada entre 1979 e 2012, passaremos ao espaço de análise dos “corpora” de António Lobo 

Antunes (Ponto 2), análise essa sempre em consonância com os preceitos que a sustentam 

(desde o início da Parte I) e que vão sendo retomados. 

 

Capítulo 1. Especificação das propostas discursivas – conceitos essenciais de 

agulhagem enunciativa 

 

1.1 Linguística de Texto – algumas propostas  

 

1.1.1 Concepções textuais de Vilela (1999) 

Na sua Gramática da Língua Portuguesa, Vilela dedica todo o seu capítulo 3 ao que 

designou “Gramática do Texto e Análise do Discurso” (Vilela 1999: 399). Pois bem, dela nos 

socorreremos para encetar as nossas reflexões em torno da concepção de “texto” e suas 

estratégias de construção de sentido(s), no âmbito de “universos” que ele próprio cria e faz 

progredir. 

O autor começa por definir o texto (na sua vertente escrita, que é, de resto, aquela que nos 

interessa sobremaneira), da seguinte forma: “uma unidade linguística fixada por escrito e que 

normalmente (…) compreende mais do que uma frase” (Vilela 1999: 400). Ora, depreende-se 

que o que apelida de “escrituralidade” facilita, de certo modo, a possibilidade de análise do 

seu todo e das partes constituintes. Assim, daqui decorre o que Vilela chama de macro-

estrutura, micro-estrutura e macro-regras de que trataremos doravante. 

Os três conceitos atrás referidos situam-se numa perspectivação cognitiva e semântica do 

texto, que resulta na delineação do sentido global do texto.  

Esta configuração de conexão ou sentido textual encontram-se num nível mais alto do que 

as proposições individuais, as macro-estruturas. Um dado número de proposições pode 

constituir, no plano global, uma unidade de sentido (…) e estas estruturas reportam-se 
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menos ao significado verbal das expressões usadas e mais ao sentido cognitivo, o sentido 

que apenas foi criado no texto. (Vilela 1999: 448). 

No seguimento desta ideia, Vilela apresenta um par de enunciados, que reproduzimos 

agora: 

(a) – Éramos muito amigos, mas depois do que aconteceu, se nos voltarmos a encontrar, nem troco 

lhe dou! 

(b)  - Quem quiser ser elegante, açúcar, nem pensar! 

A partir destes exemplos, o linguista reconhece que as sequências em itálico 

correspondem a proposições cujo significado se afasta do que individualmente tem, sendo que 

o sentido global e enunciativo que resulta do contexto textual em que está inserido é 

totalmente outro. É da sucessão destas proposições e seus novos sentidos que se enforma a 

macro-estrutura, “um conceito relativo, uma estrutura global em relação a outras estruturas 

menores ou de um nível inferior.” (Vilela 1999: 449) Veja-se o seguinte esquema (Vilela 

1999: 449): 

Esquema 6: Macro-estruturas e micro-estruturas 

Mn 

1 

    

Mn-1       Mn-1      Mn-1 

  

Mn-2       Mn-2       Mn-2 

Cada nível de macro-estruturas desdobra-se em níveis inferiores, os de micro-estruturas, 

que correspondem a proposições mais específicas, por exemplo, como acontece num contexto 

de texto narrativo em que, globalmente, se arquitecta um sentido textual necessariamente 

coeso, mas em que o discurso de cada uma das “drammatis personae” se revela também coeso 

e é compatível com o anterior. Esta noção ser-nos-á deveras importante na análise do discurso 

aparentemente fragmentado e isolado das personagens antunianas, que mostraremos ser, na 

verdade, um conjunto de micro-estruturas que estão ao serviço da macro-estrutura 

correspondente. 

Por outro lado, e segundo Van Dijk (Van Dijk 1980: 45), cabe ao leitor atento a 

reconstrução do texto (ou sua descodificação) e para tal o autor apresenta o seu conjunto de 

“macro-regras:” (apud Vilela 1999: 450) 

1.SUPRIMIR 

2.SELECCIONAR 

3.GENERALIZAR 
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4.CONSTRUIR / INTEGRAR 

 

A primeira regra pressupõe que sejam eliminadas as informações irrelevantes. 

A segunda preconiza que se excluam as proposições que se afigurem partes ou 

consequências de outras proposições, como em: 

a. O Pedro dirige-se para o comboio. 

b. Ele entra. 

c. Ele vai para Lisboa. 

B e c podem ser eliminadas enquanto elementos individuais causa ou consequência de 

outros e dar lugar a “O Pedro vai de comboio para Lisboa.” 

Quanto à terceira, a que inicia um processo de construção do sentido global, pressupõe 

que se encontrem traços caracterizadores comuns às proposições menores (por exemplo, as 

proferidas por cada personagem de um romance) e se reúnam num “super-conceito” que as 

abranja e substitua.  

a. Uma boneca está no chão. 

b. Um comboio de madeira está no chão. 

c. Elementos do brinquedo estão no chão. 

Estas três proposições, através de estratégias de meronímia / holonímia podem ser 

resumidas em “Os brinquedos estão no chão.” 

No que respeita à quarta regra, parte-se do pressuposto de que, no seguimento das 

anteriores, o leitor ou investigador do texto seja capaz de desenhar uma proposição 

“enquadradora” que corresponda ao tema do texto. 

a. Vou a estação. 

b. Compro um bilhete. 

c. Vou para o cais. 

d. Subo para o comboio. 

e. O comboio parte. 

Todas estas proposições podem ser reunidas em “tomo o comboio.” Ou “Viajo de 

comboio.”. Está, portanto, encontrado o tema. Logo, é da “descoberta” do(s) tema(s) que, do 

ponto de vista cognitivo, se forma o cenário ou esquema global do(s) texto(s). Não 

pretendemos, de modo algum, vincular a nossa análise textual antuniana à Linguística 

Cognitiva, por não termos elementos teóricos suficientes para tal, nem de todo nos interessar 

para a obra de António Lobo Antunes. Todavia, não negamos que alguns dos seus 
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pressupostos nos sejam úteis e inspirem algumas propostas que delinearemos, ao longo da 

análise prática desta Parte III. 

Neste sentido, retomemos Vilela e vejamos como resume esta noção de “script” ou 

“esquema”: 

Falamos de ‘script’ mental e dos respectivos conteúdos reportando-nos a ‘guiões’ que 

inconscientemente vamos armazenando e damo-nos conta desse ‘script’ se algo ocorre que 

não condiz com esse modelo. Que fomos fazendo ao longo da vida. Trata-se de ‘planos de 

acção’, de actividades, que prevemos que aconteçam no decurso de situações, com pessoas 

específicas, determinados papéis também típicos. (…) O ‘script’ contém o percurso das 

coisas em situações estereotipizadas e automatizadas. (Vilela 1999: 451) 

Ora, da leitura desta caracterização do “script” resulta uma estratégia que tomaremos na 

análise do espólio linguístico dos romances e crónica antunianas: de facto, os discursos de 

cada personagem (em contexto de micro-estrutura textual) parecem fragmentados e as 

próprias personagens afiguram-se isoladas umas das outras, dando a ilusão de que os 

romances não têm rigorosamente macro-estrutura alguma. Tal não corresponde à verdade, 

pois, se activarmos o “cenário” de todas as personagens de todos os outros livros do mesmo 

autor, bem como relembrando todos os discursos dessas “personae”, descobriremos que o 

escritor não faz mais do que mover-se na escrita dos seus livros, recorrendo à utilização dos 

mesmos estereótipos linguísticos e de concepção de personagens. Estamos a falar, por 

conseguinte, na articulação tema-rema, outra das questões textuais estudada por Vilela na 

obra que temos vindo a analisar neste Ponto. 

Segundo o próprio, o tema deve ser definido “a partir do conceito de macro-estrutura: o 

tema de um texto é uma macro-estrutura num dado nível de abstracção”, acrescentando que, 

muitas vezes, o índice de tematicidade se assume como “um traço essencial do texto, mesmo 

que essa tematicidade possa não derivar dos elementos linguísticos realizados, mas da 

situação ou dos factores extra-linguísticos.” E conclui, afirmando que “O tema é um núcleo 

conceptual resultante da concentração e abstracção do conteúdo total do texto.” (Vilela 1999: 

452-453) 

Vilela vai mais longe e refere que a Escola de Praga “explica o encadeamento tema-rema 

por aquilo que designam como dinamismo comunicativo (=communicative dynamism) e 

outros vêem esse encadeamento por outro prisma: tomam como ponto de partida, para o tema, 

o factor informação (o já conhecido, o já estabelecido), e, para rema, o novo, o que vai ser 

estabelecido, aquilo de que se vai falar. 
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Sem dúvida que é da interacção dinâmica entre o que o autor de um romance usa como 

sendo informação retomada (por anáfora ou co-referência) e o que oferece ao leitor como 

novo que resulta a configuração de uma arquitectura romanesca coesa. 

De um modo geral, é habitualmente o início de uma frase aquele que se afigura temático, 

mas toda a frase pode ser temática, como se verifica em: 

A:Onde está agora o Henrique? 

B:O Henrique está agora em Bombaim. 

A frase B é exemplo de como a totalidade da frase se adestra ao tema já instaurado na 

frase interrogativa que o precede e que estipula a ideia de que o Henrique se encontra em 

determinado lugar no momento actual em que o locutor se encontra, o que é repetido na 

respectiva frase declarativa, em B. 

Caso diferente acontece no seguinte contexto: 

A:Sabes o que li num jornal? Hitler era judeu. 

A frase sublinhada é totalmente remática, pois a informação sobre Hitler é nova, uma vez 

que o contexto precedente nunca a faria antever e a referida frase poderia, inclusivamente, 

surgir noutro contexto ou simplesmente como uma asserção isolada.  

Esta análise de textos, segundo Vilela, sob a estratégia tema-rema é uma alternativa à 

análise do texto em macro-estrutura e micro-estrutura. Não obstante, e porque o caso 

antuniano é tão complexo e revelador de uma arquitectura tão rica, servir-nos-emos das duas 

linhas de análise de forma complementar, tentando mostrar que uma corrobora a outra. 

Mostraremos ainda que a progressão temática e remática assenta precisamente no jogo entre o 

conhecido e o novo e tal facto é a prova de que os romances e crónicas podem ser englobados 

em temas e estratégias linguísticas coesos e em constante interacção. 

Para terminar a análise dos pressupostos apresentados por Vilela, no terceiro capítulo da 

supracitada gramática, vejamos agora as definições e caracterização das tipologias textuais, 

nomeadamente aquela que mais nos importa, a do texto narrativo. 

O linguista enceta o tratamento desta questão, colocando a ênfase na competência 

discursiva dos falantes, os quais são, de um modo geral, os alocutários directa ou 

indirectamente visados pelos textos, donde se depreende que o reconhecimento da referida 

tipologia por parte destes alocutários surja em função da sua “capacidade metatextual” (Vilela 

1999: 480). 

Em tempos idos da Antiguidade Clássica, já a Retórica Clássica dividia em três os 

géneros discursivos: o deliberativo (cujo intuito era o de aconselhar de modo maniqueísta o 
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seu público-alvo; o judicial, com óbvios propósitos de julgamento de causas justas ou injustas 

e o demonstrativo (ou epidíctico), marcadamente laudatório das virtudes ou arrasador dos 

vícios de determinado indivíduo. Claro que esta tripartição assenta num contexto social muito 

próprio de “polis” grega aristotélica. 

Entretanto, e no decorrer das gerações da História da Humanidade, outras (novas) 

tipologias textuais foram sendo reconhecidas e estudadas pelos investigadores, como é o caso 

dos textos utilitários. Todavia, não nos demoraremos com eles, dado que o que nos interessa, 

de facto, é o narrativo, sobre o qual Vilela tece comentários que urge analisar. 

Inspirando-se na investigação de Genette (Genette 1980), Adam (Adam 1985) e Garrido 

(Garrido 1993), e ciente das divergências entre eles mesmos e outros mais, o linguista 

apresenta uma espécie de súmula sobre as características principais do texto narrativo que 

se afiguram relativamente pacíficas entre os diversos autores: 

- toda a narração apresenta um actor (que pode ser agente, paciente, beneficiário ou 

vítima) “principal que se mantém durante a narrativa e que, deste modo, dá unidade à acção.” 

(Vilela 1999: 495); 

 

- a narrativa inclui sempre, pelo menos, acontecimentos desencadeados e encadeados ao 

longo do que designa como “tessitura”, os quais seguirão, ou não, uma determinada ordem 

cronológica ou uma qualquer outra, desde que não sejam negligenciadas a coesão e coerência 

do texto;
1
 

 

- o texto narrativo possui sempre uma espécie de problema, que desencadeará o 

necessário desenrolar de peripécias, o que resulta num esquema narrativo que perpassa três 

momentos fulcrais: a situação inicial (normalmente estável), a transformação ou nó (o 

desenvolvimento, por assim dizer) e a situação final (em que, regra geral, se instala o 

equilíbrio, seja a narrativa de cariz aberto ou fechado); 

 

- a narrativa inclui igualmente três modos de apresentação do discurso: começa-se, regra 

geral, pela descrição; segue-se a narração de factos passados (em analepse), presentes (o que 

suscita sempre a dicotomia sobre dois tempos: o da história ou o do discurso) ou futuros (em 

                                                
1 Confronte-se o conceito vileliano de “tessitura” com o de “textura”, de Joaquim Fonseca, a ser abordado um 

pouco mais adiante. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
                     

 

235 

 

prolepse) e, por fim, uma complementaridade entre narração e descrição no retrato do 

desenlace. 

 

- da constante tentativa de fidelidade à coesão e coerência textuais, o texto narrativo 

recorre a estratégias de manutenção de referência e de temas ou de introdução de nova 

informação, ainda que decorrente daquela que o leitor já conhece: as anáforas / catáforas, as 

repetições lexicais; a sinonímia lexical, a holonímia / meronímia, a hiponímia / hiperonímia, 

as elipses, entre outras; tais estrategas decorrem do que atrás referimos a propósito da 

articulação tema-rema e da sua importância na progressão referencial e temática do texto em 

questão; 

 

- outra característica de relevância inquestionável é a relação entre a narração e as 

Máximas Conversacionais, designadamente no que respeita às Máximas da Quantidade, da 

Qualidade e do Modo, sendo estas, no seu conjunto, uma aproximação do texto ao que é, de 

facto, verosímil aos olhos do leitor e nele desperta interesse de leitura; 

 

- outra marca seguramente pacífica do texto narrativo é a da relação entre o narrador e a 

narrativa que aquele tem a seu cargo, o que levanta, desde logo, a questão da focalização 

(interna, externa ou omnisciente) e ainda a presença ou ausência desse narrador na diegese; 

 

- o tipo de discurso seleccionado pelo escritor vai também delinear o seu estilo; a sua 

opção por discurso directo, indirecto ou indirecto livre enformará seguramente a presença ou 

ausência de polifonia textual e tipifica a sua maneira de escrever, que o leitor, com a suposta 

competência metatextual reconhecerá com relativa facilidade. 

   

 

1.1.2 A Coesão e seus papéis na micro-estrutura e macro-estrutura textuais  

Pretende-se com o presente ponto 1.1.2 dar continuidade à análise de pressupostos 

discursivos e textuais, que encetámos com Vilela 1999. Estamos, portanto, a referir-nos a 

conceitos tais como “texto”, “textura”, “discurso” e suas propriedades / componentes que 

actualizam mecanismos de coesão ao serviço do todo textual-discursivo. Para tal, 

recorreremos aos trabalhos científicos de dois autores cujas dissertações de doutoramento 

constituem bases de inventariação / reflexão em torno de investigações teóricas de vários 
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linguistas do âmbito da Linguística de Texto. Estamos a referir-nos a Joaquim Fonseca 

(Fonseca 1992) e Felicidade Morais (Morais 2006). Mais nos aproximaremos de Fonseca do 

que de Morais, todavia aproveitaremos algum do enquadramento teórico da autora por nos 

parecer de indubitável relevância, especialmente no que concerna as propostas textuais-

discursivas de Halliday, que serão complementares às de Fonseca. 

 

1.1.2.1. Coesão e Textura  

 No capítulo “Coerência e Coesão nas unidades linguísticas” (Fonseca 1992: 7 – 

103), Joaquim Fonseca debruça-se obviamente sobre as metalexias anteriores, não antes sem 

as fazer subjazer à reflexão sobre a textura de um texto, na qual se desenvolvem. 

Assim o entende por “unidades linguísticas” quer enunciados, quer textos, sendo 

estes últimos objecto específico do seu estudo. A textura, portanto, de um texto é aquilo que 

se encontra definido nas seguintes palavras de Halliday-Hasan (Halliday-Hasan 1976: 1, 2, 

25): 

The concept of TEXTURE is entirely appropriate to express the property of ‘being a text’. 

A text texture, and this is what distinguishes it from something that is not a text. It derives 

this texture from the fact that it functions as a unity with respect to its environment (…) a 

continuum of meaning-in-context (…) a unit of language in use. 

E aproveitando a noção de ‘unidade’, Fonseca acrescenta que tal, para além de surtir 

efeitos semânticos unificados num todo, incorre igualmente na consubstanciação da textura, 

sendo esta divisível em textura externa e textura interna. 

A textura externa prende-se com a consistência no que respeita à continuidade de 

“register”, isto é, de níveis de língua e suas repercussões comunicativas e sobre ela nos 

debruçaremos apenas pontualmente, por se tratar de matéria já abordada na Parte I 

(marcadamente lexical). 

Quanto à textura interna, esta resulta da conjugação entre três componentes: 

a) a estrutura do discurso (ou “a nível SUPRA-EN”); 

b)  os “sistemas de informação” (ou índices de articulação tema-rema, também atinentes 

à progressão / continuidade temática / ou ainda “ a nível do EN / INTRA-EN); 

c)  finalmente, a coesão. (ou “a nível INTER-EN”) (Fonseca 1992: 8)  

É a partir deste ponto que estão prefiguradas as condições de abordagem metódica da 

coesão (no que ao seu papel no texto diz estritamente respeito) que nos interessa sobremaneira 

a este Ponto. 
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Morais resume assim o estudo de Halliday-Hasan sobre a textura interna: 

[a textura interna] decorre do facto de a sequência de frases funcionar como uma unidade 

em relação ao seu contexto (…) conhecidas pormenorizadamente as dimensões de um 

contexto, é possível prever o tipo de manipulação linguística que o locutor realizará, bem 

como da constatação inversa – ou seja, a partir de produtos textuais descontextualizados é 

possível, frequentemente, reconstruir os respectivos contextos de enunciação. (Morais 

2006: 26) 

O que atrás fica citado remete-nos para o que tão bem teremos oportunidade de constatar 

aquando da análise dos “corpora” discursivos antunianos, pois, dado o contexto linguístico em 

que cada personagem profere o(s) seu(s) enunciado(s), sem que, na maioria das vezes, haja 

referência aos nomes de cada uma, é possível reconstituir a “voz” enunciativa. Tal acontece, 

por exemplo, pelo reconhecimento de “pistas” enunciativas, como frasemas específicos, ou 

menção explícita a ambientes em que a(s) personagem(ens) se movimenta(m). É por esta 

razão que nos socorreremos da dicotomia proposta por Adam para definir Discurso / Texto, 

ou seja: “Discurso = Texto + Condições de Produção”; “Texto = Discurso – Condições de 

Produção” (Adam 1990: 23). 

Sobre estas noções de textura / texto, Morais acrescenta que elas são devedoras da 

investigação de linguistas funcionais sistémicos, por sua vez, herdeiros de conclusões do 

antropologista Branislaw Malinowski ou ainda do linguista J.R. Firth, designadamente da sua 

teoria de “meaning-in-context”. 

No âmbito do funcionalismo sistémico, defende-se que há três tipos de propriedades 

contextuais (intimamente relacionadas com propriedades linguísticas). Ei-los: 

1º tipo: prende-se com o “campo” (“field”), que é entendido como “total event, in which 

the text is functioning, together with the purpositive activity of the speaker or the writer” 

(Halliday-Hasan 1976: 22); 

2º tipo: diz respeito ao “modo” (“mode”) e é explicado como “the function of the text in 

the event, including therefore both the channel taken by language […] and its genre, or 

rhetorical mode” (ibid.); 

3º tipo:  é o do “conteúdo” (“tenor”), o qual se refere a “the type of role interaction, the 

set of relevant social relations, permanent and temporary, among the participants involved” 

(ibid.). 

Estes três tipos, que abrangem quer a textura do texto, quer o seu contexto de enunciação 

(“utterance” in Sperber e Wilson 2004: 608), têm repercussões directas na consubstanciação 

do que tradicionalmente se apelida de “registo”. Ora, daqui decorrerá a análise das várias 
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sequências textuais dos “corpora” discursivos antunianos, pois que, inexoravelmente, é da 

consistência relacionada com o registo típico de cada personagem e seu respectivo microtexto 

(como atrás referimos a propósito do contexto) que resultam padrões relativamente fixos e 

previsíveis que enformam o macrotexto.   

 

Inevitavelmente, somos chegados ao conceito que tem vindo a ser transversal aos nossos 

comentários sobre o macrotexto e sua previsibilidade – o de coesão, de resto a terceira das 

três componentes atrás descritas como parte da textura interna. 

 

De novo, e subscrevendo a teorização de Halliday-Hasan (Halliday-Hasan 1976: 11), o 

define-se assim o conceito de coesão: “Where the interpretations of any item in discourse 

requires making reference to some other in the discourse, there is cohesion.” E divide-se em 

dois tipos: 

- Coesão gramatical ou estrutural; 

- Coesão lexical. 

Quanto à coesão gramatical, esta é, segundo Fonseca (sempre na esteira de Halliday-Hasan), 

realizada através dos seguintes mecanismos: 

- manutenção de referência (co-referência / articulação tema / rema / anáforas e catáforas); 

- substituição integral de enunciados (EN’s); 

- elipse de EN’s; 

- conjunção entre EN’s complexos.
2
 

 

No que concerna a coesão lexical, debrucemo-nos sobre o que Fonseca propõe como “um 

outro tipo de explicação para a coesão lexical pura”: 

 

o da equivalência semântica entre os itens lexicais consubstanciada na recorrência sémica 

(mais ou menos ampla) e em laços semânticos (não estritamente intensionais, mas também 

extensionais) estabelecidos na base da associação, oposição, participação … e outros modos 

de interligação de difícil classificação «in systematic semantic terms» A estes últimos laços 

entre itens lexicais projectados em discurso (…) vem-se dando a denominação genérica de 

«cross-reference» (…) a que convém a expressão co-referência. 

                                                
2 Relembre-se que estas estratégias se pretendem consonantes com as reflexões de Vilela (Vilela 1999) e 

Fernanda Irene Fonseca (Fonseca 1992), bem como serão complementares, aquando da análise dos “corpora” 

discursivos dos romances e crónicas de Lobo Antunes.  
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A esta ideia de “referência cruzada” ou “co-referência”, Fonseca faz associar duas outras 

componentes da coesão lexical pura: 

- o grau de interconexão dos itens lexicais (por exemplo, através de sinonímia, antonímia, 

hiperonímia / hiponímia e colocação) (Cf. Coseriu 1976 e Vilela 1995 / 1999); 

- o grau de proximidade entre itens lexicais (por exemplo, no que diz respeito à distância 

física entre enunciados, permeados estes por outros enunciados
3
, dando como casos 

exemplificativos o das orações relativas, expressões intercaladas ou ainda o da suspensão de 

enunciados, como acontece no quadro dos “corpora” antunianos que analisaremos na parte 

prática da presente Parte III.
4
  

Como facilmente se compreenderá, ao analisar sequências textuais, estamos no domínio 

dos microtextos, daí que tenhamos apenas remetido para a coesão gramatical e lexical, pelo 

que do sucesso de combinação das duas resultará a coesão ao nível do macrotexto, que 

Fonseca designou como SUPRA-EN. Muito nesta linha de pensamento, Morais acrescenta 

 

A unidade máxima de análise [no âmbito do funcionalismo sistémico, de que muito se 

aproximam Halliday-Hasan] é a frase complexa, mas os princípios analíticos e as 

conclusões são extrapoláveis para a descrição de unidades de nível suprafrásico (Halliday 

1985: 192-227 in Morais 2006: 45) 

 

Assim, Halliday chega ao que define como seu objecto de estudo (de que partilharemos 

nós também no nosso trabalho de investigação) – o “acto discursivo”: “at one and the same 

time a representation of experience, an interactive exchange, and a message” (Halliday 1985: 

53) e, no seguimento desta ideia, “a text is a product of all three; it is a polyphonic 

composition in which different semantic melodies are interwoven, to be realized as integrated 

lexicogrammatical structures
5
” (Halliday 1978: 112). 

A propósito destas “lexicogrammatical structures”, Morais oferece-nos uma súmula (que 

consideramos deveras adequada) dos estudos sobre coerência textual e sua relação directa 

                                                
3 Veja-se o que Joaquim Fonseca apresenta como Heterogeneidade e entrosamento de discursos no discurso, no 

Ponto 1.1.4.1). 
4 Tentaremos mostrar, aquando da análise desses referidos “corpora”, como a suspensão de enunciados, que 

sintacticamente se repercute na construção elíptica que designámos por elipse lacunar, também surte efeitos 

discursivos, pois permite a António Lobo Antunes suspender o discurso de uma personagem, inserir enunciados 

de outrem, e retomar o discurso primeiro, o que, por sua vez, configura matrizes textuais polifónicas ou de, pelo 

menos, contiguidade discursiva. 
5 O sublinhado é da nossa responsabilidade. 
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com a coesão, este último o conceito que nos interessa. Optámos por apresentar tal súmula na 

seguinte representação esquemática: 

 

Esquema 7. Caracterização genérica da Coerência: suas propriedades 

  

                    1ª integra signos sucessivos que configuram o todo semântico; 

   

                    2ª não deve ser entendida como uma propriedade imanente e estável; 

  

                    3ªnão está no texto, mas na representação mental construída a partir desse texto 

  

                      4º é o resultado de um processo dinâmico, com flutuações na construção e integração de 

novos significados; 

A Coerência  

                      5ª é uma propriedade de natureza relacional: considerar que um dado conjunto de frase é um 

texto supõe o reconhecimento semântico de nexos semânticos (ou relações de coerência) que 

percorrem unidades informativas por eles veiculados; 

  

                      6ª (parte das interdependências semânticas da coerência) é codificada linguisticamente por 

meio de recursos estruturais e coesivos (gramaticais e lexicais) 

  

                      7ª (e suas relações, conjuntamente com as respectivas repercussões ao nível do processamento 

textual) pode ser descrita por meio da análise dos Marcadores Discursivos 

 

 

Como se poderá constatar por tudo o que fica escrito, desde a Introdução até este 

momento, o que nos interessa, para o presente trabalho de investigação, é descrever o que 

Morais apresenta no que designámos 6ª característica da Coerência, ou seja, recursos 

estruturais e coesivos (gramaticais e lexicais), que recuperam as supracitadas 

“lexicogrammatical structures” que, por seu turno, enformam e actualizam os mecanismos 

coesivos. 

Por outras palavras, relegando para futuros possíveis trabalhos o conceito de coerência, 

importa-nos sobremaneira avaliar as estratégias antunianas utilizadas para construção coesa 

de um macrotexto, muito contribuindo para essa finalidade a análise das estratégias 

gramaticais (sintácticas e discursivas – Partes II e III) e lexicais (Parte I) dos romances e 

crónicas deste escritor contemporâneo. 
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 Deste modo, é a partir deste ponto que nos afastaremos da investigação de Morais, uma 

vez que a autora se concentra na análise dos Marcadores Discursivos (com base, para nomear 

apenas algumas, em teorias como as de Schiffrin 1987, Ducrot e Anscombre 1983, Sperber e 

Wilson 1986 e ainda Levinson 1983) para dela se servir, no âmbito da descrição do 

processamento (semântico-cognitivo) do texto / discurso. Ora, tal percurso não integra o 

nosso objecto de estudo, nem os objectivos do trabalho textual-discursivo da escrita de Lobo 

Antunes. 

 

1.1.3 A Coesão e a Anáfora, segundo Duarte (Duarte 2003) e segundo Silva 

(Silva 2005)  

1.1.3.1 As definições propostas por Duarte
6
 

 A manutenção de cadeias de referência, entre outros, confere coesão ao todo que 

apelidámos de macrotextual. Eis algumas definições que complementam as tecidas até agora. 

Estes dois conceitos têm sido objecto de estudo de vários linguistas, no âmbito dos seus 

percursos de investigação, no entanto, e por questões de ordem expositiva, serão tidas em 

consideração as seguintes definições de Duarte (Duarte 2003: 111-112) 

Coesão exofórica (ou referência): 

Existe referência sempre que, numa situação concreta de comunicação, um dado 

objecto, através de uma dada instrução linguística, é levado ao conhecimento do 

alocutário / leitor / ouvinte (…) a instrução linguística poderá ter a forma de um 

nome próprio ou de uma descrição definida. 

 

Coesão endofórica (ou co-referência): 

Existem em qualquer texto expressões que têm de ser interpretadas como 

referencialmente dependentes de outras expressões que ocorrem no discurso anterior 

ou subsequente. (…) Fragmentos textuais co-referentes podem ter como domínio a 

frase simples, a frase complexa ou unidades textuais superiores ao período. 

 

Tendo sido vistas, “grosso modo”, as definições de coesão, vejamos, agora, a noção de 

“anáfora”7. 

                                                
6 Confrontem-se estes subtipos de coesão com os apresentados por Fonseca 1992, aos quais nos referimos no 

Ponto anterior. A apresentação das propostas destes dois autores (Fonseca e Duarte) pretende-se complementar e 

consentânea com a nossa intenção de análise do que vários linguistas escrevem sobre as mesmas questões 

teóricas. 
7 Cf. Brito; Duarte; Matos 2003: 801 - 804 
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Ainda que, na Linguística Moderna, este conceito não seja perspectivado de modo 

homogéneo e linear, a verdade é que é encarado como um procedimento que se prende com a 

utilização de uma forma linguística, realizada ou vazia, para remeter para alguma coisa que 

foi dita / escrita num momento anterior [a isso se chama anáfora] ou para alguma coisa que é 

dita / escrita num momento posterior do discurso [a isso se chama “catáfora”]. 

 

Brito, Duarte e Matos consideram, “à propos”, como tipos de anáfora, os seguintes 

casos: 

Anáfora nominal 

(26) Sentou-se uma rapariga ao meu lado no teatro; esta rapariga / a rapariga era minha 

vizinha e começámos a conversar. (anáfora fiel) 

(27) Um avião aterrou de emergência no aeroporto das Lages;  a aeronave tinha perdido 

todo o seu combustível (anáfora infiel). 

 

Anáfora pronominal 

(28) O teu irmão chegou de férias; ele / [-] vinha moreno e satisfeito. 

(29) A criança magoou-se no jardim. 

 

Anáfora através do quantificador todos, tudo e outras expressões de síntese 

(30) Mulheres, crianças, velhos, todos são atingidos pelas minas. 

 

Anáfora através de demonstrativos invariáveis –o / isso 

(31) As pessoas que fogem aos impostos fazem isso deliberadamente. 

(32) A Rita quer ser pianista e a amiga quer sê-lo também. 

 

Anáfora através de elipse 

(33) Gosto da tua casa mas prefiro a minha [-]. 

 

Anáfora temporal 

(34) A Maria disse-nos que tinha telefonado à mãe. 

 

Figueiredo lembra um outro aspecto proposto por Kleiber (Kleiber 1994), afirmando que 

“a anáfora devia ser vista em termos de ipseidade (persistência ou retoma de um referente), 
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mas através do critério de interpretação referencial pelo cotexto linguístico.” (Figueiredo 

2000: 208) 

 

A autora acrescenta como pressuposto básico para a resolução de cadeias anafóricas, 

três condições principais da anáfora: 

1. a dependência contextual; 

2. a presença de uma origem identificável no segmento do texto precedente; 

3. o desenvolvimento processual por meio de retoma, por inferência ou associação. 

 

1.1.3.2 Duas definições propostas por Silva (Silva 2005: 109): 

            - anáforas co-referenciais e anáforas não co-referenciais 

 

Silva debruçou-se sobre o estudo da anáfora, sendo que a análise dos “corpora” das 

Partes I e III é devedora da sua investigação. Assim, distingue dois tipos de anáforas: 

 i. anáforas co-referenciais; 

 

 ii. anáfora não co-referenciais. 

Quanto ao primeiro tipo, a autora dá como exemplos as anáforas sem recategorização 

(repetição total ou parcial do dito / escrito) e as anáforas com recategorização (hiperonímia /  

termo genérico / descrição nominal). No “corpus” antuniano abundam exemplos do primeiro 

tipo, regra geral num discurso reformulatório apresentado entre parênteses.  

 

Para esclarecer o segundo tipo, Silva procura definir o conceito, mostrando tratar-se de 

um caso de referência indirecta (baseada no léxico, no conhecimento do mundo ou em 

inferências), dado que a expressão referencial depende da interpretação de uma qualquer 

estrutura textual que a preceda. Assim sendo, elenca duas funções basilares destas anáforas 

indirectas: por um lado, a de introduzir novos referentes e, por outro lado, a de assegurar a 

continuação de referência.  

Resta, por ora, dizer que, ao longo do segundo capítulo, serão retomadas estas 

propostas, pois todo o mecanismo polifónico de reformulação discursiva presente no “corpus” 

que se segue assenta em processos de retoma anafórica / catafórica que asseguram a 

manutenção / actualização de cadeias referenciais e conferem coesão à narrativa. 
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1.1.4 A Polifonia Textual: uma análise 

Não se pretende fazer um estudo exaustivo sobre a noção teórica de “polifonia” 

(designadamente a discursiva), muito porque sobre ela existem diferentes perspectivações. 

Não obstante, urge recuperar referências basilares a ela atinentes. Neste sentido, o presente 

ponto decorre da investigação que linguistas fizeram sobre as potencialidades polifónicas 

(discursivas) do uso da língua, que, mercê do modo peculiar como ela é configurada nos 

romances e crónicas de António Lobo Antunes, o autor enveredou por caminhos inesperados, 

mas, ainda assim, incrustados e possíveis na Língua Portuguesa. 

 

Assim, o caminho de investigação subjacente a esta tese é devedor do trabalho de 

Ducrot, sendo que se tentará “montrer comment l’énoncé signale, dans son énonciation, la 

superposition de plusieurs voix”. (Ducrot 1984: 183 in Duarte 2003) 

Deste pressuposto decorre a noção de “interdiscursividade” que Fonseca propõe como 

basilar a um estudo de heterogeneidade de um texto, como se pode ler no excerto seguinte: 

 Interessa aqui evocar também, e de novo, a condição diassistemática de língua, 

agora para destacar o complexo multilectal que a língua constitui do testemunho de 

micro-mundos que ficam plasmados e memorizados nas unidades linguísticas. (…) 

A língua representa a cristalização de vozes várias que se congregam virtualmente 

nos signos e nas outras entidades e recursos linguísticos e que estão prontos a 

ressoar nos discursos. Tal cristalização enraíza na conhecida iterabilidade das 

entidades linguísticas. (…) Não é preciso ser mais explícito, estou a referir-me à 

polifonia inscrita no sistema linguístico. É o domínio da heteroglossia memorizada 

nas unidades de língua (…) que o uso na pluralidade das situações de comunicação 

ocasionará. (Fonseca 1994: 64) 

Partindo dessa “condição diassistemática”, os relatos das várias vozes discursivas são 

precisamente uma ostensão de “micro-mundos” que nos são indigitados pela virtualidade 

dessas “entidades e recursos linguísticos”, que surtem efeitos de “iterabilidade” na matriz 

polifónica do texto. 

 

 

1.1.4.1 Sobre a noção de heterogeneidade de Joaquim Fonseca 

Convirá esclarecer que todo este trabalho se inscreve numa visão da língua como 

“organização interna [que] não pode ser alheia às condições do seu uso” (Fonseca 1994: 53) o 
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que faz com que ganhe relevância a situação de enunciação de discursos proferidos nos 

relatos das personagens. Esta situação de enunciação é perspectivada por Joaquim Fonseca 

segundo dois níveis de estruturação: a “heterogeneidad1” e a “heterogeneidad2”. A primeira 

refere-se ao estatuto semiótico das entidades linguísticas que participam dessa 

heterogeneidade; a segunda compreende o momento de enunciação como interacção entre 

interlocutores, segundo um modelo global de intersubjectividade, o que permite a confluência 

de locutores / alocutários que não os que haviam encetado o discurso. Logicamente é a 

segunda acepção que me interessa, uma vez que entende o “sistema linguístico enquanto 

complexo depositário e mediador de intersubjectividade” (Fonseca 1994: 63) que torna 

possível a consecução da matriz dialogal e polifónica do texto. 

O autor vai mais longe, acrescentando que a plurivocidade que subjaz a essa matriz 

polifónica é actualizada nos textos graças a uma ‘memória discursiva’. Então, se esta 

‘memória’ permite trazer ao presente da enunciação outros discursos, terá de servir-se de 

mecanismos específicos.  

Com o intento de os explicitar, Fonseca começa por citar Bakhtine “Le discours rapporté 

c’est le discours dans le discours, l’énonciation dans l’énonciation, mais c’est, en même 

temps, un discours sur le discours, une énonciation sur l’énonciation” (Bakhtine 1979: 161, in 

Fonseca 1994: 79). Socorrendo-se de Bakhtine, Fonseca apresenta o que considera ‘dois 

eixos’ de ‘conjugação de vozes’: (Fonseca 1994: 79) 

1.o primeiro é o eixo do discurso como unidade global dominada pela correlação EU-TU, 

ou seja, Locutor e Alocutário; 

2. o segundo é o eixo dos discursos nos discursos, isto é, do encaixe ou irrupção no discurso 

de um dado locutor de outras enunciações, outros discursos / discursos de outros. 

Estes dois eixos estiveram na base da organização dos “corpora” da Presente Parte III. 

Partindo da noção polifónica de discursos no discurso, pretende-se mostrar que os discursos 

encaixados são umas vezes os da própria voz que fala em primeira pessoa, quando esta se 

interroga, reformulando o dito / escrito, outras vezes os “discursos de outros”, entrosados 

quando convocados directamente ou quando aludidos através dos processos de citação (por 

vezes colagem de letreiros, rótulos, entre outros) e de paródia (normalmente do discurso 

científico, do discurso bíblico, de expressões idiomáticas / fraseologias, gíria, entre outras)8. 

É oportuno recuperar o que escreve Petar Petrov sobre a escrita polifónica antuniana: 

                                                
8 Estes mecanismos polifónicos serão estudados no Capítulo 2. 
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 É o caso do chamado ‘romance polifónico, designação cunhada pelo teórico russo 

[Bakhtine], cujo código representativo, refutando o monologismo típico do relato 

tradicional, configura um mundo no qual nenhum discurso individual permanece 

objectivamente acima de outros discursos. Trata-se de narrativas onde imperam o 

plurivocalismo, a pluridiscursividade, a interdiscursividade, a heteroglossia ou hibridização, 

postulados que, apesar de se revestirem de nuances distintivas, apontam quase sempre para 

o cruzamento dialógico de várias vozes, como as do narrador e das diferentes personagens, 

decorrentes da adopção de vários pontos de vista, contraditórios e em confronto no trama 

diegético. (Petrov: 2002, pp.230 / 231) 

É neste contexto que a noção literária canónica das figuras discursivas narratológicas9 é 

transgredida, dado que exemplos há em que as personagens invectivam directamente o Autor, 

que, como é do conhecimento geral, se assume como uma figura exterior ao texto, uma vez 

que a sua única função é a da escrita, subsistindo o texto posteriormente custeado pelas vozes 

inerentes a si, isto é, narrador(es) e personagens. 

A propósito dos discursos das várias figuras narratológicas, tenhamos em consideração o 

estudo de Graciela Reyes. (Reyes 1984) A autora mostra que a polifonia textual se baseia em 

processos de dialogismo e de inclusão de discursos citados e parodiados. A sua visão da 

diferença entre o que considera um “discurso citado” e um “discurso fictício” afigura-se 

relativamente linear. 

 Quanto ao primeiro, diz respeito a “transcrições linguísticas sérias” cujo contexto de 

enunciação é integralmente recuperado (conhece-se o autor, a data e o local) e dá como 

exemplos cartas, livros de Filosofia, tratados, entre outros. Quanto ao segundo, o ‘discurso 

fictício’, acredita serem os que implicam uma relação do eu-tu / aqui / agora convocados 

fictivamente, isto é, não directamente ancorados na situação de enunciação. Os exemplos 

sugeridos são os do âmbito literário. Embora não seja prudente uma separação tão taxativa 

entre os dois tipos de discurso, esse “desfasamento” é tipicamente literário (e aplica-se, 

sobretudo, aos romances mais recentes de Lobo Antunes) e, por conseguinte, é “fictício” 

porque literário e “citado” (ainda que não obedeça às regras de Reyes) devido aos referidos 

mecanismos polifónicos. A começar, desde logo, pelo facto de alguns dos títulos dos 

romances antunianos serem citação directa ou indirecta de enunciados pertencentes a outros 

autores ou outras obras artísticas.
10

        

                                                
9 Sobre esta transgressão reflectirei, ao longo da análise dos “corpora”. 
10 Veja-se o conteúdo das sínteses de cada uma das obras antunianas que integram a secção denominada 

Anexos e vejam-se, por ora, as notas de rodapé 12 e 13. 
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Para citar um bom exemplo, veja-se o romance “Ontem Não Te Vi Em Babilónia”. Para 

além de o próprio autor afirmar em co-texto que foi retirado (por citação directa / colagem) de 

uma pedra antiga em escrita cuneiforme11, nele encontramos reproduzido o que teria sido 

proferido em discurso directo12: inserido num tempo específico (passado) pela presença do 

adverbial (adjunto) de localização temporal do evento, “ontem” (e veja-se que se fosse em 

discurso indirecto, portanto do “plano inactual”, a coordenada deíctica seria “no dia anterior”, 

“na véspera”13) o locutor usa a primeira pessoa (mais uma coordenada de DD) para negar que 

tenha visto, num espaço delimitado, “Babilónia”, um alocutário apenas invectivado (e 

apresentado sob a forma pronominal, com relação gramatical de objecto directo, “te”). 

Tal leva a crer que o título constitui uma referência balizada por um mecanismo de 

coesão exofórica (Duarte 2003:111 - 112 )  

Existe referência sempre que, numa situação concreta de comunicação, um dado objecto, 

através de uma dada instrução linguística, é levado ao conhecimento do alocutário / leitor / 

ouvinte. (…) Assim, se o locutor / escritor supõe que o objecto em questão tem uma 

identidade incontroversa para o alocutário / leitor / ouvinte, a instrução linguística poderá 

ter a forma de um nome próprio [‘Babilónia’] ou de uma descrição definida. Na maioria dos 

casos este tipo de relação inferencial é controlado pragmaticamente: o objecto em questão 

só tem uma identidade incontroversa no espaço cognitivo activado pelo texto. 

 

O espaço evocado pelo título é, pois, exemplo de referência exofórica, quer enquanto 

nome próprio, quer enquanto lugar aludido inferencialmente ao longo do texto. 

Necessariamente terá de se recuperar o contexto enunciativo deste título e dos outros 

discursos activados e retomados polifonicamente ao longo desta obra. 

Tendo em conta os pressupostos estudados por Figueiredo (Figueiredo 2000, 2004), as 

retomas do dito são, regra geral, acompanhadas de reformulações. A autora acrescenta que 

estas reformulações, e no sentido de assegurar isotopias enunciativas e cadeias de referência, 

                                                
11 “ontem não te vi em Babilónia” (em escrita cuneiforme num fragmento de argila, 3000  a.C)’. 
12 A reprodução, em epígrafe, de enunciados em discurso directo, posteriormente usados em títulos de 

romances, é retomada em O Meu Nome É Legião: ‘Abordaram a região dos gerasenos, situada defronte 

da Galileia. Quando desceu para terra veio-lhes ao encontro um homem da cidade, possesso de vários 

demónios, que desde há muito não se vestia nem vivia em casa mas nos túmulos. Ao ver Jesus prostrou-

se diante dele, gritando em alta voz: «Que tens que ver comigo, Jesus, filho de Deus altíssimo? Peço-te 

que não me atormentes.» Jesus efectivamente ordenava ao espírito maligno que saísse do homem, pois 

apoderava-se dele com frequência. Prendiam-no com correntes e grilhões para o manterem em 

segurança, mas ele partia as cadeias e o demónio impelia-o para os desertos. Jesus perguntou-lhe «Qual 

é o teu nome?» «O meu nome é Legião» - respondeu. 
13 Esta afirmação encontra a sua justificação em Duarte, Inês: 2000, p. 318. A autora insere o adverbial 

‘ontem’ no plano dos deícticos localizadores de eventos como marcador de ‘anterioridade’ em relação a 

‘S’ (ponto da fala), na perspectiva temporal cunhada por Reichenbach.  
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se consubstanciam segundo relações ora de anáfora, ora de co-referência14. Só à luz de 

mecanismos anafóricos, substancialmente da anáfora nominal, se compreende que o referente 

“Babilónia” apenas presente no título se mantenha ao longo da obra, sem que nela haja uma 

única referência explícita ao nome de tal lugar histórico e bíblico instaurado pelo título. 15 

 

Eis agora o modo como Ducrot e Recanati perspectivam a actualização dessa matriz 

polifónica: 

Il ne suffit pas, (…) pour que l’on puisse parler de polyphonie, qu’il soit question, 

dans le discours attribué à un locuteur L, d’un discours d’une autre personne L’, car 

la présence de la parole de L’ dans celle de L peut relever du simple discourse 

rapporté. (…) Je parlerai au contraire d’interprétation polyphonique si l’acte 

illocutionnaire d’assertion au moyen duquel on caractérise l’énonciation est attribué 

à un personnage different du locuteur L. (…) Il ne s’agira donc plus de dire, à 

propos de L’ (…) mais de présenter l’énonciation comme une assertion de L, 

énonciateur, de mettre en scène, pour ainsi dire, une pièce de théâtre où L’ (…) joue 

le rôle d’énonciateur, L s’effaçant derrière L’ au sens où Molière s’efface derrière 

Alceste et le laisse parler. (Ducrot 1980: 44 - 45 in Recanati 1981:220) 

 

C’est le contexte d’énonciation qui, compte tenu des maximes conversationnelles 

que le locuteur est censé respecter, permet de déterminer s’il assume, ou non, la 

fonction d’énonciateur. (Recanati 1981: 220) 

 

Estas propostas concomitantes levantam duas noções que vale a pena explicitar. A 

primeira é a de acto ilocutório.  

A caracterização, que devemos a Searle (Searle: 1969 - 1975), dos actos ilocutórios, 

afigura-se pertinente uma vez que, e como se lê na citação de Ducrot, a polifonia pressupõe, 

entre outros, o conceito de intenção, que subjaz a um enunciado de um locutor e que visa ser 

interpretada pelo respectivo alocutário / destinatário. Tal é precisamente o que se propõe para 

a análise do “corpus” discursivo neste capítulo, isto é, o reconhecimento de intenções que 

estão por detrás dos “locutores irónicos” (e não “ingénuos”) que Reyes estudou, resultado de 

matizações que recortam um discurso polifónico. 

                                                
14 Os conceitos de ‘anáfora’ e ‘co-referência’ serão definidos e aplicados a Ontem Não Te Vi em Babilónia 

ao longo da Parte III. Por ora, fica a referência breve às propostas de Figueiredo (Figueiredo: 2000) e 

Brito; Duarte; Matos: 2003. 
15 Cf. nota 82. 
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A “Tipologia dos actos ilocutórios” distingue, como se sabe, os actos assertivo, 

directivo, compromissivo, expressivo, declarativo e declarativo assertivo. 

A aplicação desta classificação aos discursos das nove personagens centrais da obra 

antuniana que estamos a seleccionar como exemplo (“Ontem Não Te Vi Em Babilónia”) não 

é linear. Todavia, os tipos que se afiguram mais relevantes para o caso serão: o assertivo, o 

directivo, o compromissivo e o expressivo.  

 

O primeiro (assertivo) e o segundo (directivo) pela atitude frontal com que os locutores / 

enunciadores ajuízam sobre o seu papel enquanto interactantes no livro e pela rispidez com 

que invectivam o autor a dizer as horas, do tipo: “(chegou a altura de dizer as horas mas não vou dizê-

las, diga-as você se quiser, é o seu livro, mal o acabe deixei de existir como os infelizes dos livros anteriores e 

não me conhece mais).” (365) 

 

O terceiro (compromissivo) pela intenção / promessa de respeitar as ‘instruções’ 

narratológicas: “duas e trinta e um, estamos quase, só três páginas mais, não gesticulem a apontar o relógio 

(…) não ameacem ir-se embora que eu abrevio, sosseguem, e uma vez que abrevio elimino o chapelinho de pena 

quebrada (…) 

 (estou a acabar, um momento, não me impeçam amigos).”  (169, 171) 

 

O quarto (expressivo) pela inscrição egotista de monólogo interior em trechos como: 

“Francamente não sei o que se passa comigo hoje, qualquer coisa no género da inquietação da cadela isto é o 

corpo em paz para quem o visse de fora e no entanto uma febre no sangue, uma pressa.” (47)16
 

 

A segunda noção é aquela suscitada por Recanati, ou seja, a de ‘máximas 

conversacionais’, de Grice (Grice 1975): Máxima de Quantidade, Máxima de Qualidade, 

Máxima de Relação e Máxima de Modo. 

A acumulação de dados analíticos observados nos relatos das “personae” de “Ontem 

Não Te Vi Em Babilónia” (dados esses que se estendem às obras romanescas que antecedem e 

se seguem a esta obra, como teremos ocasião de verificar) torna possível afirmar que a 

proliferação de retomas / reformulações, premeditadamente ou não, surge no sentido do 

respeito destas quatro máximas. Dito de outra forma, se pensarmos nas máximas de 

quantidade e de qualidade, que se prendem com a dádiva de informação necessária e 

verdadeira, no âmbito do contexto enunciativo, a verdade é que é precisamente por isso que as 

                                                
16 Sobre os restantes exemplos dos “corpora” discursivos teceremos comentários, no decorrer da sua análise 

específica. 
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personagens reformulam continuamente o que dizem, no sentido de tornar o seu discurso tão 

informativo e preciso quanto possível em relação ao seu estado de espírito ou ao conteúdo dos 

seus enunciados. 
17

 

Por outro lado, no que diz respeito à máxima de modo, que pressupõe a clareza e a 

brevidade do discurso, também assistimos, em contexto de retomas / reformulações, ao 

surgimento de enunciadores, que constantemente invectivam o eu-enunciador a ser breve e a 

seguir em frente no seu relato.
18

 

 

Estas retomas / reformulações serão estudadas aquando da análise do “corpus” relativo 

às estratégias polifónicas, as quais consubstanciam a intenção de fragmentaridade. Estas 

estratégias serão divididas em: 

1. estratégias de reformulação discursiva, introdutoras de comentários e interrogações 

várias; 

2. estratégias de convocação / inserção de interlocutores e enunciados nos discursos em 

primeira pessoa (através do que designamos por contiguidade de enunciados e ainda através 

de deícticos usados “am Phantasma”); 

 

Poder-se-á pensar, “a priori”, que as estratégias de reformulação discursiva estarão a 

cargo de um mesmo locutor. Todavia, e à luz da teoria de Ducrot (1981), esse locutor pode 

desdobrar-se em enunciadores vários, que são vozes da sua consciência (que se avaliam, se 

contestam, se indagam), as quais, numa perspectiva freudiana, estão latentes no discurso desse 

ego / hic / nunc, primeiro responsável pelo enunciado, o que não quer dizer que ponham em 

causa o índice de coesão do que dizem / escrevem. Acontece também que essas vozes 

enunciativas pertençam, de facto, a outros enunciadores, cujas intervenções surgem em 

posição textual contígua. 

 

Tomemos agora como pressuposto basilar o conceito de reformulação proposto por 

Figueiredo: 

A instanciação de um movimento discursivo manifestamente polifónico (…) 

actualiza-se em procedimentos vários de que um dos mais importantes é o das 

retomas de formulações em forma de reformulações. Processo cognitivo de 

reafectação de um novo tema, de explicação e fixação de sentidos, a reformulação 

                                                
17 Ver a análise dos “corpora” desta Parte III. 
18 Ver a análise dos “corpora” desta Parte III. 
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apresenta-se, assim, como o índice de actividade intencional do narrador-enunciador 

que a realiza e se torna responsável pelos seus resultados. (Figueiredo 2004: 324) 

A manutenção de cadeias de referência que conferem coesão e coerência ao todo que 

apelidei de macrotextual. 

 

 

1.1.5 A Teoria da Enunciação19, segundo (Fonseca, F. I 1992, 2004) 

Retomando a questão sobre como recuperar não só o contexto situacional da elocução 

subjacente no título, bem como das que proliferam no relato das personagens, uma das 

possibilidades é a prefigurada pela “Teoria de Enunciação” revista criticamente por Fernanda 

Irene Fonseca (Fonseca 1992) Uma vez que esta teoria é configurada segundo a tricotomia 

deixis / tempo / narração20, a autora mostra de que modo a forma de encarar os elementos 

deícticos permite o alcance de “mundos possíveis”, em que o “eu-origo” é transposto 

fictivamente para um outro tempo e um outro lugar, segundo a “teoria do duplo campo”, de 

Karl Bühler (Bühler 1979: 120 in Fonseca 1992: 142). 

. Assim, sendo centro enunciativo do “eu-origo”, o locutor tem à sua disposição duas 

formas de mostração: a que subjaz à deixis “ad oculos” e a que deriva da deixis “am 

phantasma”. Estes dois modos de indigitação pressupõem uma “referenciação deíctica” 

(Fonseca 1992: 138), actualizada em coordenadas pessoais e espácio-temporais, que é 

potencialmente criadora de “mundos”. Esta potencialidade (ou mesmo virtualidade) genesíaca 

tem lugar num “ponto 0”, composto por um “aqui”, “agora” e “eu” (Bühler 1979: 120 in 

Fonseca 1992: 136) (as chamadas coordenadas enunciativas), que tece redes de relações 

espácio-temporais num outro tempo e espaço que não o da “origo”. Tais redes são 

viabilizadas por um processo de transposição fictiva que permite ao sujeito (centro da 

enunciação) projectar-se num espaço “am phantasma”. Os exemplos canonicamente citados 

são, em primeiro lugar, os de actos de linguagem tão prosaicos como os que subjazem à 

indicação de um itinerário e, em segundo lugar, o de projecção futura de possíveis 

distribuições de peças de mobiliário numa parte da casa. O caso antuniano é diferente. Vejam-

se os seguintes exemplos retirados, mais uma vez, de “Ontem Não Te Vi Em Babilónia” que 

passo a citar: 

  

                                                
19 Muito haveria a escrever sobre a “Teoria da Enunciação”. Todavia, será tida em consideração, nesta tese, a 

perspectiva de Fernanda Irene Fonseca sobre esta questão. 
20 Sendo esse precisamente o título da sua tese de doutoramento (1992). 
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           i. “Eu um estranho como aqui à meia-noite só que em lugar de campos canteiros onde a erva crescia sobre 

um banco tombado, borboletas, duas azuis e uma branca ou uma azul e duas brancas uma rapariga de tranças e 

observando melhor rapariga nenhuma, uma peça solta na minha barriga” (37) 

                  ii. “Um domingo eu a brincar com formas de empadas e nisto a minha mãe que trazia um alguidar ou um 

frango na mão, não interessa, acho que um frango, as penas arrepiadas e o olho zangado, mesmo tendo dois 

olhos um único olho zangado, onde é que eu ia, pés, pernas, avental, frango e a minha mãe em cima daquilo 

tudo” (53) 

            iii. “Um telefone a tocar e eu a aproximar-me do telefone não nesta sala, a esquerda, e a da esquerda 

vazia, enganei-me, a campainha uma parede mais adiante, no quarto seguinte neste 

(ia jurar que neste)” (95) 

 

 Estes três exemplos são sintomáticos da deslocação / transposição fictiva para outros 

“tempos”. A primeira grande diferença entre estes exemplos e os que dizem respeito ao 

itinerário e à distribuição da mobília numa casa (para além da diferença óbvia de literariedade 

/não literariedade) é a do momento-alvo dessa deslocação. Ao contrário do que acontece nos 

primeiros exemplos, em que há uma projecção do sujeito falante para um tempo futuro (quer 

no caso de um itinerário aconselhado, quer no da disposição, por enquanto hipotética, de 

objectos num compartimento da casa), neste pequeno “corpus”, o sujeito usa a sua “memória 

discursiva” para se deslocar para um tempo anterior, confrontando-o concomitantemente com 

o actual, a partir do qual é evocado um espaço situacional em que o “eu” perspectiva o 

objecto: em (17) um espaço “ad oculos” que, noutro tempo, era ainda ruralizado, em (18) a 

preparação da mãe do sujeito para matar galináceos, em (19) o movimento do sujeito em 

direcção à campainha que ouve retinir. 

São, portanto, “a priori”, três exemplos reveladores da evocação de objectos ausentes 

seguida da sua integração no espaço e tempo situacionais presentes: os do relato. Ora, os 

deícticos são veículos, por excelência, da transposição fictiva e da inclusão de um “eu” / 

“aqui” / “agora” “in absentia” no contexto “in praesentia” destes relatos nocturnos. Esses 

outros contextos são designados (e segundo o modelo bühleriano) por Fernanda Irene Fonseca 

como “não-aqui”, “não-agora”, “não-eu” e “não-assim” (Fonseca 1992: 147)  

 

 

 

 

 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
                     

 

253 

 

Ponto 2: Aplicação dos pressupostos teóricos ao “corpus”: fragmentaridade / 

heterogeneidade / interdiscursividade / polifonia 

 

Capítulo 1. Análise dos “corpora” antunianos 

 

1.1 A escrita fragmentária contemporânea, segundo Fernanda Irene Fonseca 

      A ideia de escrita fragmentária21 não é nova e, apesar de esta perspectivação de 

fragmentaridade macrotextual proposta por Fernanda Irene Fonseca (Fonseca 2004) ter sido 

ponto de partida para estas reflexões, o quadro teórico em que se inscreve a presente 

investigação é herdeiro de autores como Joaquim Fonseca (Fonseca, J: 1994) Reyes (Reyes 

1983) e Ducrot (Ducrot 1980), herdeiros eles, por sua vez, de uma tradição linguística, com 

preocupações enunciativas, que remonta a Benveniste (Benveniste 1974), Pottier (Pottier 

1974), Lyons (Lyons 1975), M.A.K. Halliday (Halliday 1976) entre outros. 

Acresce dizer que a própria noção de fragmento, proposta por Fernanda Irene Fonseca 

(Fonseca 2004) a propósito da escrita de Vergílio Ferreira, é útil, em termos conceptuais, à 

prática de António Lobo Antunes. Na primeira, o fragmento é-o por, à semelhança do que 

acontece, como se sabe, em “O Livro do Desassossego”, de Pessoa / Bernardo Soares, criar 

pequenos ‘mundos possíveis’, “latu sensu”, independentes uns dos outros. Dotados de auto-

suficiência, estes fragmentos assumem a sua dispersão, mas, ainda assim, funcionam como 

um todo ao nível arquitextual. Recorde-se o que escreve Fernanda Irene Fonseca sobre os 

fragmentos em Vergílio Ferreira e Pessoa:  

Constituem um exemplo claro do papel unificador de um autor que assume a 

desconexão macrotextual como desejada e intencional, tornando patente que preside 

à estruturação da obra apresentando um princípio organizador que é a própria recusa 

de organização. (Fonseca, F. I.: 2004) 

 

No caso antuniano, se, enquanto leitores, podemos associar a ilusão de fragmentaridade 

à aparente e ilusória falta de organização narratológica, de um estudo pormenorizado da obra 

integral (o qual se segue) resulta a conclusão de que a referida organização nunca é recusada, 

conquanto seja apregoada. Veja-se, desde logo, o papel unificador do tempo, sendo por 

                                                
21 Recordo aqui a noção de fragmento própria das narrativas (novelas) folhetinescas do séc. XIX. A 

periodicidade, o estilo da época e o público-leitor tornavam a publicação dos textos o principal motor de 

fragmentação. Nesses casos, os excertos publicados gradualmente tinham o papel forçoso de criar contextos que 

fossem simultaneamente coesos e independentes uns dos outros. Tal não é obviamente o caso do romance 

contemporâneo, muito menos o de cariz polifónico. 
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diversas vezes referida a necessidade de fidelidade às coordenadas temporais [desde 

“Memória de Elefante”(1979) até “Comissão das Lágrimas”(2011) e “Não É Meia Noite 

Quem Quer” (2012)] ou ainda a unidade que desemboca em enredos que podem 

inclusivamente ser resumidos.
22

 

 

Fernanda Irene Fonseca (Fonseca 1992) reflecte ainda sobre a tricotomia “deixis / tempo 

/ narração”, concluindo que os operadores deícticos (pessoais, temporais, espaciais e os 

verbais em específico) são pontos de ancoragem enunciativa das elocuções. 

É precisamente a ancoragem incessante a deícticos temporais imbrincada no 

“continuum” discursivo dos relatos, o principal vector de organização microtextual com 

implicações lógicas na construção de unidade do macrotexto, o qual combate, em parte, a 

sensação de fragmentarismo. Considerem-se, então, alguns exemplos desse insistente esforço 

de ancoragem antuniana23. (Cf. nota 34.) 

 

1.1.1 “Corpus” de ancoragem temporal enunciativa: apresentação e 

reflexão discursiva 

 

“Memória de Elefante” 

(1) “que sei eu que durante vinte e sete meses morei na angústia do arame farpado por 

conta das multinacionais” (p. 39) 

(2) “isto aos dezasseis anos senhor doutor, feitos em abril” (p. 49) 

(3) “um relógio qualquer bateu a meia das quatro horas”(p.88) 

(4) “todas as noites, aproximadamente àquela hora” (p.130) 

(5)  “são cinco horas da manhã e juro que não sinto a tua falta.” (p. 155) 

 

“Os Cus de Judas” 

(6) “já reparou que a esta hora da noite e a este nível de álcool o corpo se começa a 

emancipar de nós” (p.53) 

(7) “Lisboa, mesmo a esta ora, é uma cidade tão desprovida de mistério como uma praia 

de nudistas” (p. 127) 

                                                
22 Veja-se o conteúdo dos Anexos, exclusivamente dedicado a resumos dos vários textos que integram a 

obra antuniana. 
23 O esforço de ancoragem temporal repercute-se textualmente em sucessivas retomas, por repetição 

literal, das horas, como se pode verificar nestes exemplos. 
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(8) “não chega, a manhã, não vai chegar nunca, é inútil esperar que os telhados 

empalideçam” (p. 157) 

(9) “Escute. Vai começar a amanhecer, os despertadores do prédio em frente 

empurrarão, brutalmente, para fora do sono, as pessoas que dormem, extraindo-as do 

útero lunar dos lençóis na direcção de quotidianos sem alegria” (p. 203) 

(10) “aliás, amanheceu: ouvem-se distintamente as camionetas das obras na rua” 

(p.224) 

(11) “marços e abris sem significado apodrecem em folhas de papel pelas paredes, 

com domingos a vermelho à esquerda numa coluna inútil” (p.226) 

 

“Conhecimento do Inferno” 

(12) “a noite, pensou, é a angústia cardíaca dos despertadores, o botão inlocalizável 

do candeeiro que a mão tacteia às cegas sem o encontrar nunca (…) vai começar a 

anoitecer, pensou, e como sempre que anoitece uma melancolia indefinida, uma 

inquietação difusa” (p. 78) 

(13) “estendi-me nos lençóis (a manhã colava às persianas a barriga gelatinosa e 

branca da rã)” (p.248) 

 

“Explicação dos Pássaros” (capítulos são dias da semana) 

(14) “nunca tivemos tempo, não é, uns para os outros, e agora é tarde, 

estupidamente tarde, ficamos assim a olhar-nos, ausentes, estrangeiros, cheios de 

mãos supérfluas sem bolsos para ancorar” (p. 23) 

(15) “a inquirida disse: Que na 3º feira dez de fevereiro, entre as dezasseis e as 

dezassete horas, se encontrava no seu posto de trabalho” (p. 81) 

(16) “vai chover, como chove esta noite em que escrevo o final do meu livro, 

deitado ao pé de ti, no silêncio gigantesco do quarto” (p.251) 

 

“Auto dos Danados”  

Vejamos a sequência de capítulos, que é enformada pela selecção de discursos de 

ancoragem temporal: 

- “Antevéspera da festa: Nuno todo o dia”: “Manhã”, “Tarde” e “Noite” 

- “Véspera da festa – Ana à noite”: “Lado A” e “Lado B” 

- “Primeiro dia da festa – a Lídia, onde quer que se encontre”: “1.”, “2.”, “3”  
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- “Segundo dia da festa – a véspera da minha morte” (ausência de numeração subcapitular) 

- “Terceiro dia da festa – a importância da máquina de influenciar na génese da 

esquizofrenia”: “Capítulo”, “Capítulo”, “Capítulo”, “Capítulo”, “Capítulo”.  

 

(17) [depois do pedido de divórcio feito pela mulher, o marido tenta violá-la, mas 

ela defende-se com um relógio] “e eu, sempre com aquele pedaço de coxa na ideia, 

olhava-a como um rafeiro com cio olha o traseiro de uma cadela na praça, via-lhe o 

cabelo sem ganchos, a saia em desordem, a canela mordida até ao osso, e então 

obriguei-a a estender-se no tapete, de ventre para cima, e larguei o relógio dos 

anjinhos de bronze para lhe separar as pernas, rindo das suas exclamações, dos seus 

protestos e dos seus murros insignificantes de mulher, e no momento em que a 

penetrava, castigando-a com um tabefe pelos seus beliscões nas minhas costas e pela 

sua incansável resistência de enguia, recusando a minha língua, as minhas carícias e 

o meu ansioso peso de homem no seu peito, ela apanhou o relógio de mostrador 

quebrado e eu vi os dedos que seguravam a base de mármore aumentarem de 

tamanho, vi o braço no ar, vi a sua repentina careta de vingança, vi os ponteiros 

aproximarem-se na lenta rapidez das catástrofes, e logo a seguir um gosto diferente 

na boca, as pupilas perdidas, uma inércia inesperada, uma fraqueza de criança nos 

músculos, e ela que se livrava de mim, que me empurrava para o lado, sobre os 

restos dos espelhos e das molduras dos caixilhos” (p. 183) 

 

“As Naus” 

(18) “Passara por Lixboa há dezoito ou vinte anos a caminho de Angola” (p.11) 

(19) “e agora que o avião se fazia à pista em Lixboa” (p. 13) 

(20) “Era uma vez um homem de nome Luís a quem faltava a vista esquerda” (p.19) 

(21) “foi uma madrugada memorável, que se alongou manhã adiante até à hora do 

almoço” (p. 173) 

 

“Tratado das Paixões da Alma” (os capítulos não têm título) 

(22) “lembrou-se de quando tinha 12 ou 13 anos, roubava cigarros ao avô, os 

dividia com o filho do caseiro” (p. 21) 

(23) “a chuva cantava nas trepadeiras e nos vidros, um relógio tilintou horas 

gasosas, Não tarda nada aparece-nos aí um lobisomem que os come” (p. 89) 
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(24) “quando cheguei a casa disse logo à Céu É amanha, porque desabafar ajuda 

mesmo que seja com mulheres” (p. 221) 

(25) “é amanhã, à medida que ela, sem levantar sequer o queixo para mim, retocava 

o dedo pequenino nos gestos com que os relojoeiros afinam as microscópicas rodas 

dentadas que empurram os ponteiros, no comprido dos dias, na direcção do silêncio 

ansioso da noite” (p. 204) 

(26) “aos quarenta e sete anos já não tenho vontade de mexer uma folha” (p. 298) 

 

 

“A Ordem Natural das Coisas” 

(27) “mas isso, como o resto, também se passou há muito tempo, ou então, tudo se 

passou ao mesmo tempo num ano ou num mês ou num minuto da minha vida que 

não consigo determinar ao certo, onde o antes e o depois possuem uma idêntica 

textura que me exclui, como o que sucedeu antes do meu nascimento e se prolongará 

quando eu me for embora” (p. 275) 

 

“A Morte de Carlos Gardel” 

(28) “e era dia, manhã, e não me interessava quem fosse, era-me indiferente quem 

pudesse ser, por não ter medo já de ficar só, por não ter nada, nem o passado, que me 

pudessem roubar” (p. 93) 

(29) “ e não era uma terrina, era um esqueleto de relógio com o mostrador sem 

ponteiros que se despenhava sobre a fotografia de um cavalheiro de polainas e 

bigode” (p.193) 

 

“O Manual dos Inquisidores” (“Primeiro relato” até “Quinto relato”) 

(30) ”Há quanto tempo tudo isto que lhe conto se passou? Quinze, vinte anos? 

Mais? Vinte e cinco? Trinta? Se o senhor diz trinta, pronto, talvez sejam trinta, não 

sei: sempre me baralhei nas datas” (p. 319) 

 

“O Esplendor de Portugal” 

(31) “e portanto é natural, dada a vida que tenho, que ao sentar-me no toucador me 

pergunte se fui eu que envelheci ou o espelho do quarto, estas rugas rugas e estas 

nódoas na pele serão manchas da idade” (p.59) 
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(32) “pensava que o bater do relógio de parede era o coração da casa, e ficava horas 

e horas de olhos abertos quieto no escuro a ouvi-la viver na certeza de que enquanto 

o pêndulo dançasse de um lado para o outro 

Sístole diástole, sístole diástole, sístole diástole, 

nenhum de nós morreria” (p. 65) 

 

(33) “ o relógio de parede, vingativo, soou treze ou catorze ou quinze badaladas” (p. 

69) 

(34) “ – Que horas são” (p. 71) 

(35) “o peito do meu pai imóvel como o estúpido do relógio de parede em que 

nunca mais acredito a desmenti-lo, como pude um dia julgar que aquele pêndulo 

fosse o coração da casa” (p. 71) 

(36) “mandando-me brincar para o jardim debaixo da árvore-da-China enquanto o 

relógio soava badaladas púrpuras de cónego” (p. 124) 

(37) “o relógio de parede aperfeiçoou a glote, deu a impressão de preparar os 

punhos como um orador, discursou uma porção de horas espaçadas” (p. 147) 

(38) “que mais alguma coisa poderia conversar com ela para além do mar que 

(tal como o relógio de parede, sim não, sim não, sim não) 

Não conversava com ninguém” (p. 160) 

(39) “- Não gostas do relógio de pulso Clarisse 

O primeiro relógio verdadeiro a seguir aos relógios de brincar com uma rodela de 

gelatina em lugar do vidro e bracelete de elástico, mexia-se no parafuso e os 

ponteiros giravam mantendo o mesmo ângulo, meio-dia e um quarto, uma e vinte, 

duas e vinte e cinco, três e meia, o primeiro relógio com a agulha das horas e dos 

minutos independentes” (pp. 369 / 370) 

 

“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” (epígrafes do Livro do Genesis, o início 

de tudo – da Criação do Mundo) 

(40) “a Maria Clara, quem havia de ser senão a Maria Clara 

perdeu, o relógio a dizer meia hora aqui na sala 

meia hora antes de quê” (p.183) 

(41) “- Amélia 
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E as agulhas do tricot quietas, as feições compostas, o ponteiro mais estreito do VII 

para o VII, o ponteiro mais gordo colado no XI 

ou no IX 

o XI, o pai vai chegar tarde e por consequência o ponteiro mais grosso no XI” (pp. 

260 / 261) 

 

“Que Farei Quando Tudo Arde?” 

(42) “o tempo gastava-o como gastava as paredes, por mais de uma mãe a minha 

vez lhe pagou para o esmagar no lixo” (p. 623) 

 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

(43) “num impulso das nádegas, nos vizinhos da cave um relógio de caixa tropeçou 

no mecanismo para limpar a voz libertando-a de parafusos e molas e bateu horas 

pomposas, suspendi a maleta a conta-las, pareceram-me catorze e ao perguntar 

- Catorze 

o pêndulo ofendido a responder que não, cardinalício, solene, de um lado para o 

outro no interior do vidro, fabricando mais horas 

dezanove, vinte e sete?” (p. 233) 

(44) “se ao menos um relógio de caixa, um ponteiro a engolir tracinhos e meio-dia 

em Luanda” (p. 255) 

(45) “na sala de móveis escuros também, prolongando as árvores no tapete, no 

soalho, o ponteiro do barómetro de parede fixo, avariado no outono, o mostrador 

dividido em quatro partes e em lugar de verão estio” (p. 293) 

(46) “abrindo-se e fechando-se numa cadência sonâmbula, cada porta um pulmão a 

respirar sozinho ou um relógio contradizendo os outros 

Nunca achei o motivo de os relógios se contradizerem nas montras dos penhores, 

tanta hora diferente todas seguras de si, tanto segundo que se desmente e acusa” (p. 

323) 

(47) “quando os relógios param por quais relógios se acertam, o do ferido três e um 

quarto, o meu sete e dez, o da coronha onze, o ponteiro do ferido continuava a 

mover-se e por conseguinte três e um quarto talvez mas como três e um quarto se 

noite” (p. 375) 
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“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

(48) “ontem, por exemplo, vinte e nove de maio e adeus vinte e nove de maio, não 

te recupero mais, em criança punha-me a olhar o relógio de parede um minuto 

inteiro sentado no tapete 

- Afinal um minuto é isto 

Surpreendido por um minuto ser isto, um espacinho, um vácuo, o ponteiro no traço 

seguinte e o minuto que é dele, a minha dúvida acerca de se o recuperaria ou não no 

caso de andar com o ponteiro para trás, quantas vezes seria preciso andar para trás de 

maneira a chegar antes de ter nascido e ao chegar antes de ter nascido o que 

sucederia ao dedo que empurra o ponteiro, tentei expor estas elucubrações à minha 

mãe, ela entre portas, com um cesto de roupa 

- Tenho mais que fazer 

e todavia passado um bocado, isto é, passados uns tracinhos, não muitos, dei com o 

cesto da roupa no chão e ela a rodar o ponteiro com um dedo diligente, julgo que na 

esperança de livrar-se dos meus irmãos e de mim, ela solteira, nova, quase da minha 

idade” (p. 256) 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

   (49) (que horas serão neste momento?) (p. 105)
24

 

(50) (uma e dezasseis da manhã acho eu, uma dezassete, uma e dezoito, que injustiça a 

do tempo) (p. 111) 

(51) Uma e vinte e oito da manhã três e dezasseis quatro e sete  

Três e dezasseis quatro e sete (p. 115) 

(52) (quantas horas entre este momento, este preciso momento, este segundo em que 

escrevo e o que julgo ser manhã e se calhar manhã nunca, gastei-as (…) quantas horas 

entre este momento e a manhã verdadeira?) (pp. 148 / 149) 

(53) O focinho a alongar-se, três horas menos sete, três horas menos seis se o relógio 

não mente e claro que mente, todos mentem, merecia que lhe fizesse como à minha 

mãe, trancá-lo no caixão e apertar os parafusos até esmagar o mecanismo, os 

ponteiros, as rodas e eu contente a assistir (p. 207) 

                                                
24 Os exemplos são precedidos da identificação da obra antuniana, por meio do respectivo título, sendo, de  

seguida, acrescidos do número da página (entre parênteses curvo). 
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(54) Quatro da manhã para mim, para você, para o meu pai, para quem, quatro da 

manhã, quase dia (p. 371) Quatro da manhã por fim, não de daqui a uma semana ou de 

ontem, quatro da manhã de hoje (‘. 371) 

(55) Bem sei que é a última noite e estás vivo, provavelmente continuas vivo enquanto 

o relógio for trotando na terra (pp. 407/ 408) 

(56) (cinco da manhã para ela sem entender que dia e este livro acabado (p. 424) 

(57) Cinco da manhã e acabou-se, a única coisa que me dizem é que cinco da manhã e 

acabou-se sem que eu compreenda o que se acabou, contem-me, cinco da manhã e 

então, no caso de não precisarem de mim posso dormir não posso? (p. 454) (Lobo 

Antunes: 2006)  

 

“O Meu Nome É Legião” 

(58) “-Existo 

                  E qualquer coisa se prende, um parafuso ou uma mola a obrigar-me a coxear como 

o relógio do meu padrasto que dava a volta inteira sem falhar um traço e ao atingir as 

11h10 (onze horas e dez minutos) aparecia uma hérnia nos volantes e estacava, 

percebia-se o esforço dos ponteiros insistindo em avançar, o meu padrasto erguia a 

tampa do vidro, conduzia-os com o dedo às 11h11 (onze horas e onze minutos) e o 

relógio livre da hérnia, saudável, de modo que desde o falecimento do meu padrasto os 

ponteiros inertes em 11h10 (onze horas e dez minutos) infinitas, escarniçam-se um 

bocado a abanarem protestos, desistem e o relógio uma coisa na gaveta das coisas” (p. 

42) 

(59) “porque me assusta a mudez das coisas que produzem ruído muito maior que a das 

coisas caladas como o silêncio do despertador a ameaçar 

- Daqui a nada começo 

Embora tenha rodado o botão 

- Só começas às sete 

E ele às onze ou às quatro da manhã a insistir 

- Daqui a nada começo 

De maneira que rodo o botão para as onze ou as quatro dado que não suporto a espera 

até o relógio se esvaziar de gritos, deixar de ameaçar 

- Daqui a nada começo 
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E eu por umas horas em paz fixo-o e não apequena os olhos como os bichos antes de 

saltarem tornou-se um objecto inofensivo a que não ligo por não me fazer mal” (pp. 241 / 

242) 

(60) “suspendia os relógios sob a terra com um gesto de mãe 

- Calem-se 

A impedi-los de conversarem com Deus que também trota em baixo” (p. 307) 

(61) “e as discussões dos adultos, o tempo parado porque só em bicos de pés chegava 

aos mostradores e até nos relógios só os números mais altos de maneira que derivado à não 

existência do tempo ficava com quatro anos a assistir ao envelhecer da família” (p. 325) 

 

“O Arquipélago da Insónia” 

(62) “FINIS LAUS DEO 

 (escrito por António Lobo Antunes em 2006 e 2007)” (p. 263) 

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar” 

(63) “o relógio da mesinha num reboliço de atraso, tanta angústia nos relógios, tanta 

vontade de alcançar o tempo, abre-se o mecanismo e volantezinhos esprenéficos a garantirem 

- Vamos já vamos já 

E não vinham, como consigo usar esta agonia no pulso, esta ansiedade 

- Acalma-te um instante vamos já” (p. 43) 

 

(64) “- Nada 

E no nada um relógio de cuco a dar horas, abria-se um janelico, de estalo, numa espécie 

de chalé e surgia um bicho de madeira na ponta de uma mola com o bico aberto em vénias 

oblíquas que se retraía no mesmo ímpeto e o janelico fechava-se – entortou-lhe o polegar ao 

apanhar o bicho, uma criatura de pau com o desenho das plumas talhado a canivete, tinha 

razão pai não foi nada, quem dá importância a um bicho de madeira que só existe porque se 

lembra dele de modo que depois do seu falecimento o janelico acabou” (p. 63) 

(65) “ e o meu pai, de relógio na palma, a considerar o pedido, havia um segundo 

relógio na parede com uma hora trocada e ele a compará-los duvidando em qual dos dois 

confiar, ambos convictos de orientarem o tempo em lugar de o seguir, se não fossem os 

relógios não envelhecíamos nunca, pelo menos os calendários, ao não tirarmos a folhinha, um 

outubro constante, no relógio do colete o ponteiro dos segundos nervoso, no relógio 
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hexagonal minutos pensados e a minha mãe no sofá a assistir-lhe à hesitação, a tosse da 

mulher do meu pai no compartimento ao lado decidiu-o 

- Depressa 

(com tranças de cebola rir-se-iam de mim?) 

Guardar o relógio da tampa no colete e consentir que o hexagonal prosseguisse, 

majestoso, a aproximá-lo da morte 

- Não falta muito sabias?” (p. 155) 

(66) “pedindo que lhe ficassem com o sobretudo, o casaco, este relógio que é preciso 

raspar com um arame para se estender que não é de prata, o meu tio Nelson deixou-mo, repare 

nos ponteiros trabalhados e no mostrador dos de porcelana de números romanos, tudo 

estimado, novo, não se atrasa nem adianta, dez para as onze, está certo, verifique no seu, dez 

para as onze mais ou menos não é” (p.192) 

(67) “um quarto para as seis no relógio porque o mecanismo engoliu um parafuso e 

contraiu-se em três toques quando engolir os parafusos todos que dirá ele amigos, porcaria de 

domingo de Páscoa este” (p. 278) 

(68) “FINIS LAUS DEO 

(escrito por António Lobo Antunes em 2008 e 2009)” (p.375) 

 

“Sôbolos Rios Que Vão” 

Este é um dos romances em que a divisão de capítulos é consubstanciada pelo recurso a 

marcas temporais, designadamente datas: de “21 de Março de 2007” a “4 de Abril de 2007”. 

(69) “senhoras que existiam para que tropeçássemos no álbum enquanto à sua roda o 

mundo se estendia e encolhia numa praia final, o tempo dos relógios antigos sem relação com 

o nosso dado que as horas que já foram maiores, os defuntos continuavam numa existência 

paralela” (pp. 19 / 20) 

(70) “cortinas de crochet e um pêndulo de relógio em vénias profundas” (p. 43) 

(71) “- Quantos são hoje?” 

E eternamente a última cruzinha dado que nem uma hora passou, cuidávamos que noite 

e não existe a noite, que dormimos e permanecemos despertos” (p. 158)  

 

“Comissão das Lágrimas” 

Neste romance, os capítulos estão sequenciados segundo uma numeração ordinal, isto é, 

desde o “Primeiro Capítulo” até ao “Décimo Nono Capítulo”. 
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(72) “sessenta e um ou sessenta e dois anos, esquece isso, de qualquer maneira não 

muito tempo já” (p. 92) 

(73) “como entrarão em Lisboa, daqui a pouco, amanhã, para o ano, visto que não temos 

pressa, nunca tivemos pressa, o que mais há em Luanda é miséria e tempo, não uma pilha de 

dias como o director da Clínica, um único dia infinito, sem início, nem termo” (p. 97) 

(74) “Seis horas seis horas” (p. 165) 

(75) “não é dia nenhum amanhã” (p. 105) 

(76) “e a minha mulher e as colegas a enfeitarem-se para o espectáculo com o 

calendário de um ano futuro na parede que as auxiliava a durar, o director da Clínica, 

habituada à abundância do tempo pela agenda de argolas 

- Que interminável tudo 

E a virar a página 

- Que dia é amanhã? 

Sem entender que a vida, por mais que os meses mudem, não passa de um hoje sem fim, 

estou na Comissão das Lágrimas” (p. 163) 

(77) “tens a Comissão das Lágrimas, por exemplo, e a rapariga a cantar, mais fácil que 

uma moldura preta e um relógio hexagonal, de ponteiros trabalhados e números romanos, à 

primeira vista pretensioso e na realidade modesto, olha o dos minutos uma guinada aselha, 

olha menos tempo para nós, trato pessoas há mais de vinte anos e não há modo de entender a 

morte” (p. 275) 

(78) “porque apagando-se a luz tudo muda no mundo, cheio de corredores que se 

desconhece onde levam, caminham-se quilómetros e mais corredores, quatro mil e duzentas 

horas e dezassete minutos a deslocarmo-nos ignora-se em que direcção” (p. 303) 
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1.1.2 “Corpus” de ancoragem temporal enunciativa: reflexão discursiva  

Em termos retóricos, muito haveria a escrever sobre a relação do curso de vida com o 

andamento do relógio25. Mas, do ponto de vista linguístico, testemunha-se o ritmo quase 

taquicárdico e iterativo que releva da confirmação constante das horas. O exemplo (50) 

mostra que tal ritmo advém quer da retoma / reformulação das horas e minutos, quer da 

ausência de pontuação. Por outro lado, o recurso aos deícticos demonstrativos (‘este’(51)), 

adverbiais (“hoje”, “ontem”, “daqui a uma semana” (54)) não só confirma a ancoragem 

temporal como contribui para o carácter repetitivo e de quase memorização26 do que, de facto, 

é essencial nos relatos.  

Esta iteratividade como que prepara todo o ritmo em que o macrotexto está configurado, 

pois, quer do ponto de vista discursivo (polifonia), quer do ponto de vista sintáctico (elipse), a 

linguagem surge sincopada e entrecortada. Por outro lado, é a chegada das cinco da manhã 

que marca temporalmente o fim dos relatos, o que vem sendo anunciado / previsto desde o 

início do romance. 

 

Clarificada que está a noção de fragmento e a sua relação com o principal vector de 

unidade (ancoragem deíctica) dentro do fragmentário, estão criadas condições para explicar a 

questão da coesão a nível dos macrotextos: ancorando os seus romances temporalmente nos 

três grandes momentos temporais da vida de cada personagem.
27

 Vejamo-los: 

- Passado - exemplos: (1), (2), (3), (4), (12), (13), (15), (17), (18), (20), (21), (22), (23), 

(24), (25), (27)
28

, (28), (29), (30), (32), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (45), 

(47), (48), (60), (63), (64), (65), (66), (69), (70), (74) e (76). 

 

- Presente - exemplos (5), (6), (7), (8), (10), (11), (14), (16), (19), (26), (27), (30), (34), 

(35), (44), (46), (47), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (63), (67), 

(71), (72), (74), (77), (78). 

Importa chamar a atenção para o facto de a maioria destes exemplos provir da obra 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia”, a qual se assume uma espécie de ponto de viragem 

                                                
25 A presença do relógio é muito interessante e insistente na obra de António Lobo Antunes, pelo que fará parte 

da análise deste “corpus” de ancoragem temporal enunciativa. 
26 Um dos aspectos que muito aproxima estes relatos de um discurso infantil é o fenómeno de retoma por 

repetição literal, bem como o uso de registos de língua pueris.  
27 Sobre os mecanismos de ancoragem enunciativa versará (transversalmente) a análise dos “corpora” do Ponto 

2, Capítulo 1 desta Parte III. 
28 Os exemplos por nós sublinhados implicam que, de acordo com as informações deícticas, podem ser 

integrados em mais do que um destes momentos temporais. 
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discursiva, pelo menos, no que respeita a ancoragem temporal enunciativa, pois cada 

enunciador se questiona ou confirma informação acerca do seu presente (que se desenrola 

durante uma noite e até ao respectivo amanhecer)
29

. 

- Futuro – exemplos: (9), (24), (27) e (73). 

 

Neste âmbito, o autor serve-se de mecanismos de convocação de discursos outros e de 

discursos próprios de cada personagem (proferidos noutro tempo e agora reproduzidos), todos 

entrosados no contexto enunciativo presente. Tal entrosamento é conseguido quer através de 

discurso directo (sem verbo introdutor de relato de discurso), discurso directo livre (não 

pontuado), discurso indirecto e discurso indirecto livre30, quer através da citação e da paródia. 

O que acontece é que a apresentação, à superfície textual, de todos esses discursos é 

sobreposta, dando a ilusão de fragmentaridade. O reconhecimento dessa sobreposição advém 

da competência de leitura, já aflorada por Eduardo Prado Coelho (Prado Coelho: 2002). 

Recorde-se o que Maria de Santa-Cruz escreveu também a este propósito:  

O texto que lemos sob o texto faz parte (…) desta intertextualidade (…) facilitada ou 

não pela nossa competência de leitura. (…) Os sentidos dispersos e o maior número 

de figuras (…) – narrativas e intertextuais – multiplicam as significações e, quer se 

admita ou não, a grande maioria de leitores e críticos movimenta-se melhor e mais 

se agrada daquilo que, impedindo-lhe os movimentos inumeráveis, lhe dá a sensação 

de poder mobilizar-se mais à vontade. (Santa-Cruz 1996: 86) 

 

Como teremos oportunidade de verificar pela análise dos vários “corpora” retirados da 

obra integral antuniana, são as personagens (que o próprio Lobo Antunes apelida de “vozes”) 

as entidades narrativas responsáveis por “uma linguagem de um discurso pluristratificado e 

em frequente reconstrução” (Reis 2002: 22 - 23) em que se torna possível a sua articulação. 

 

Quanto ao relógio, note-se que o esforço de ancoragem temporal enunciativa é de tal 

maneira clarividente que isso se repercute na presença insistente do relógio, que deve ser tida 

em consideração segundo dois aspectos: 

- a sua descrição (e tipologia) física; 

- o seu valor discursivo  e simbólico. 

                                                
29 Veja-se a dicotomia estrutura externa / estrutura interna de “Ontem Não Te Vi Em Babilónia”, que 

integra os resumos das obras antunianas (Anexos). 
30 Sobre as características dos DD, DI, DDl  e DIL veja-se o trabalho de Duarte (Duarte, I. M. 2003). 
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Em síntese, temos relógios de pulso, de parede, de mesinha-de-cabeceira, que são 

preenchidos por números e ponteiros, de grande ou menor dimensão, mais ruidosos ou com 

movimentos quase em surdina. Ainda assim, e do ponto de vista discursivo, eles são o 

sustentáculo lexical de um esforço de ancoragem (quer do autor / narrador, quer das 

personagens) ao discurso que estão a levar a cabo no momento da enunciação. Tal estratégia, 

se assim lhe podemos chamar, surte efeitos de coesão textual, ao mesmo tempo que torna 

mais clarividente o desenho do tempo e do espaço em que o enunciador se encontra. 

Normalmente, o tempo é o do presente contemporâneo da enunciação e o espaço o 

interior ou o exterior, por exemplo, o interior de uma casa ou compartimento, ou pátios de 

uma herdade, cidades ou lugares da metrópole ou de África, para citar apenas alguns 

exemplos. 

 

1.2 Os “incipits” como indícios da matriz polifónica e fragmentária do romance: 

apresentação do “corpus” e respectiva análise discursiva 

Como ponto de partida para a necessária explanação acerca das estratégias polifónicas e 

fragmentárias, atentemos nos tipos de incipit que “se revestem de maior interesse, numa 

perspectiva textual-discursiva (…) e que podem, portanto, ser considerados representativos de 

estratégias (…) usadas (…) [no] ritmo dinâmico de contraste, interrupção e reinício, próprio 

da escrita fragmentária” (Fonseca 2004: 353) e que talvez preparem o leitor para uma espécie 

de ludíbrio que urge reconhecer, prova da necessidade de leituras segundas e terceiras do dito. 

Vejamos, pois, o “corpus” que será alvo de análise / reflexão discursiva31. 

 

“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(79)  “Agora que estou no fim do meu relato tenho pena que acabe” (p. 467) 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(80) Não era nada do que escrevi até agora o que queria dizer, ou seja (315) 

(81) E pronto, fico contente que tenha acabado (443) 

(82) Escrevo o fim deste livro em nome da minha filha que não pode escrever (459) 

                                                
31 Relembro que os exemplos que integram o “corpus” far-se-ão acompanhar da indicação, entre parênteses 

curvos, das páginas que lhes correspondem na narrativa. Casos haverá também de acréscimo, entre parênteses 

rectos, dos nomes das respectivas personagens. 
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(83) Não tenho muito mais a acrescentar a não ser que vos odeio a todos: desejo do 

fundo do coração que a vossa alma se consuma no Inferno pelos séculos dos séculos até que o 

espírito de Deus torne a mover-se sobre as águas e me deixem em paz (421) 

(84) - Continua a falar é o que me pedem. Viram-se para mim do alto da importância 

deles, da autoridade deles 

- Continua a falar 

E continuo a falar de quê? (253) 

(85) Isto porque no Outono ninguém consegue dormir, vamo-nos tornando amarelos da 

cor do mundo que principia em Setembro debaixo do mundo vermelho, o silêncio deixa de 

afirmar, escuta, demora-se nos objectos insignificantes, não em arcas e armários, em bibelots, 

cofrezinhos  ( 133 ) 

(86) Francamente não sei o que se passa comigo hoje, qualquer coisa no género da 

inquietação da cadela isto é o corpo em paz para quem o visse de fora e no entanto uma febre 

no sangue, uma pressa, eu para o bicho ou para mim, para nós duas 

- Que tens tu? (47) 

(87) Não sei muito bem o que vejo, se uma casa ou a ideia de a uma casa, alguém à 

minha espera ou a ideia de uma pessoa à minha espera (377) 

 

Em (80), (81) e (82) os “incipits” funcionam, desde logo, como ‘falsos inícios’.  

O primeiro porque, apesar da intenção de reformulação do dito, o que a personagem irá 

fazer é retomar o referente e acrescentar informação, assegurando a manutenção de cadeias 

isotópicas enunciativas32.  

O segundo porque, dirigindo-se ao Autor implícito, a personagem, apesar de o felicitar 

por ter acabado o seu livro, não está a proferir um juízo de verdade porque este é apenas o 

penúltimo capítulo desse mesmo livro. Este é, pois, uma maneira de ludibriar o leitor, 

fazendo-o antever um final de narrativa, que só terá lugar cerca de trinta páginas adiante. 

                                                
32 “Não era nada do que escrevi até agora o que queria dizer, ou seja  a que me espera em Lisboa, a que dorme lá 

dentro, os cachorros, tudo isso, os meus colegas no quintal pela banda do pomar, etc, não eram histórias do 

passado nem da minha vida hoje em dia nem histórias de pessoas. Neste caso, há uma retoma de referentes (logo, 
manutenção de cadeias de referência) como os que dizem respeito à amante de Lisboa, à mulher, aos homens 

(cachorros) que a perseguem sexualmente, mas há igualmente a introdução de informação nova, como a que diz 

respeito ao trabalho de espionagem (no seu quintal) dos seus próprios colegas.” In Lobo Antunes 2006: 315) 
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O terceiro porque não é igualmente verdade que Ana Emília esteja a escrever o fim do 

livro em nome da filha, dado que é a “rapariga das tranças” a última voz de Ontem Não Te Vi 

Em Babilónia. 

Em (83), embora esta personagem afirme convictamente que pouco mais tenha a dizer, o 

“polícia de Évora” irá narrar ainda mais um subcapítulo sobre si mesmo e sobre os outros, 

acrescentando informação à narrativa. Este “incipit” é importante também porque nele está 

inserido um discurso parodiado, tão caro aos relatos das personagens, assunto sobre o qual 

escreverei mais adiante. 

Em (84), Ana Emília afirma não saber do que continuar a falar e, não obstante, falará ao 

longo de mais dois subcapítulos, dado que ainda são apenas “três horas da manhã” e a 

fronteira final da obra é a das “cinco horas da manhã”. Mais ainda, nota-se que há uma força 

ilocutória injuntiva da parte “deles”, entidade narratológica que problematizarei em momento 

apropriado neste capítulo 2. 

Em (85), a anáfora resumativa com que se enceta o relato (“Isto porque no Outono 

ninguém consegue dormir”) indicia, por meio da retoma por expressão de síntese (“isto”), a 

existência de um diálogo anterior em que algo teria sido dito, sendo agora resumido pelo 

supracitado pronome demonstrativo neutro; ora, tal não é, de todo, verdade, uma vez que este 

é precisamente o “incipit”, portanto, ao nível micro-textual, é nula a existência de um 

qualquer antecedente.  

Por outro lado, o uso da conjunção subordinativa causal (“porque”) implica, neste caso, 

que se vá apresentar uma causa para o que foi dito num discurso anterior, o que não é 

igualmente verdadeiro precisamente porque não há discurso anterior, num curto espaço de 

texto, dado que este é o início do subcapítulo e no que o antecede a personagem não é a 

mesma. 

O exemplo (86) é sintomático da intenção expressiva subjacente ao acto ilocutório 

(expressivo) estudado por Searle que descrevi atrás. 

O exemplo (87) aproxima-se do processo de “transposição fictiva” que já caracterizei. 

Dito de outra forma, sustentado pelo uso modalizante de “bem”, a personagem (marido de 

Ana Emília) duvida do principal referente deste seu enunciado, colocando duas hipóteses: um 

objecto real apreendido “ad oculos” (uma casa / alguém à sua espera) ou a evidência mental 
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desse referente convocada “am Phantasma” (a ideia de uma casa / a ideia de alguém à sua 

espera)33. 

Por tudo o que fica escrito, note-se que esta análise dos “incipits” tem apenas efeitos 

introdutórios, ao nível da análise discursiva quer de “Não Entres Tão Depressa Nessa Noite 

Escura”, quer de “Ontem Não Te Vi Em Babilónia”. Por outras palavras, e começando logo 

pelo início dos capítulos, Lobo Antunes instaura uma tendência, à superfície textual, de 

ludíbrio dos leitores, que, se não se assumirem mais do que ‘interlocutores ingénuos’, usando 

a designação de Reyes, nunca farão uma leitura completa da narrativa. 

 Para além disso, em exemplos como (83) e (84), notam-se indícios de convocação de 

outros interlocutores para o discurso da personagem que se encontra a falar / escrever. 

 No primeiro caso, o uso da forma verbal “acrescentar” e do pronome pessoal objecto 

directo “vos” implica que já houve algo que foi dito a alguém (“todos”). 

No segundo caso, “- Continua a falar (é o que me pedem)” é uma transcrição inequívoca 

de um enunciado proferido por um outro interlocutor em discurso directo. Estamos, portanto, 

perante um indício de uma estratégia de entrosamento de vozes num discurso individual. 

  

Feita esta abordagem dos “incipits” mais significativos da obra, estão lançadas algumas 

ideias sobre a matriz polifónica peculiar da escrita antuniana. Porque “le roman pris comme 

un tout, c’est un phénomène pluristylistique, plurilingue, plurivocal” (Bakhtine 1972: 87), 

vejamos como são activados alguns dos mais importantes mecanismos de reformulação 

discursiva deste romance polifónico “plurilingue” e “plurivocal”. Neste sentido, urge traçar o 

quadro teórico que os sustenta. 

 

 

1.3 Estratégias de polifonia discursiva / interdiscursividade / heterogeneidade: o 

entrosamento de discursos de outros no discurso do “eu”: um percurso possível 

A designação cunhada por Bakhtine de “romance polifónico” aplica-se, sobretudo, aos 

romances publicados depois de 2003 (“Boa Tarde às Coisas Aqui Em Baixo”), encontrando o 

seu clímax em 2006 (com “Ontem Não Te Vi Em Babilónia”) e seu seguimento nos romances 

posteriores a este (até ao mais recente “Comissão das Lágrimas”). Tal acontece na medida em 

                                                
33 Esta relação objecto / referente foi aflorada em outros domínios, como o das artes plásticas. Lembre-se o caso 

de René Magritte que pintou e apresentou publicamente dois quadros neste âmbito: “Ceci n’est pas une pomme” 

e “Ceci n’est pas une pipe.” 
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que “entram em cena”, inesperadamente, vozes que se sobrepõem de várias formas, sobre as 

quais teceremos os apropriados e devidos comentários doravante.  

Uma das estratégias de inclusão dessas vozes é a de as fazer surgir num contexto de 

discurso directo. O procedimento é o seguinte: no momento em que uma personagem se 

encontra a falar / escrever, faz uma pausa para reformular ou corrigir o que disse ou escreveu. 

Todavia, essa reformulação não é sempre da sua responsabilidade (ou seja, não é auto-

reformulação), isto porque, muitas vezes, a voz que verbaliza essa reformulação é outra e não 

a que iniciou o discurso: há, portanto, hetero-reformulação. 

Tomemos como casos exemplificativos as seguintes sequências de “Ontem Não Te Vi 

Em Babilónia”: 

 

i. [Alice] Felizmente 

(porque escrevi felizmente?) (p. 130) 

ii. [um dos polícias incumbido de matar o polícia de Évora e Alice] Há muitos anos em 

Lisboa, lá ando eu com os meus escrúpulos incapaz de decidir, um pintor, um escultor e se 

calhar nem pintor nem escultor, outro emprego, veterinário, compositor, não te atrases aqui,  

segue sempre, o veterinário ou compositor não num prédio, na rua, a pistola que não supunha 

tão pesada e o gatilho tão preso, o veterinário 

(ou compositor ou pintor ou escultor, não aprendeste ainda, depressa) 

A correr, a cansar-se, a olhar para nós, a correr, a deixar de correr, a ajoelhar, a deitar-se, 

posso garantir que chovia derivado a que do pescoço dele uma água não vermelha, pálida, 

lembro-me que a dentadura postiça e com isto da dentadura perdi-me, a dentadura postiça o 

que para além de soltar-se experimentemos que a dentadura fora da boca, no chão 

(obrigado, Senhor) 

A dentadura postiça no chão, não uma dentadura completa, alguns dentes, o lábio 

(como é a natureza das pessoas, mesmo na morte vaidosas) 

Ia no lábio, pus o mindinho na palavra lábio, o lábio 

(mesmo na morte vaidosas) (p.301) 

O exemplo i. é um dos casos em que a voz responsável pela reformulação coincide com 

aquela que havia iniciado o discurso. 

Pelo contrário, o exemplo ii. é um dos casos sintomáticos da inclusão de uma ou mais 

vozes que não só corrigem o que a personagem está a dizer, como também a aconselham a 
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não se atrasar ou a não tecer comentários sobre a natureza das pessoas ou a vaidade dos 

cadáveres. 

 

Uma segunda estratégia de entrosamento de vozes é conseguida através da convocação 

de outros contextos enunciativos passados, como teremos oportunidade de verificar no âmbito 

da análise do “corpus”. Por outras palavras, trata-se de um procedimento de contiguidade / 

sobreposição de discursos de personagens (planos discursivos), conseguida sem pré-aviso 

do leitor. 

Tomemos como exemplo o seguinte excerto de “Comissão das Lágrimas” 

iii. “a minha mãe, perdida no retrato da Simone [seu nome artístico de bailarina / 

prostituta] 

- Fui eu? 

ou nos corredores da embaixada, onde os espelhos lhe multiplicavam o desconforto, 

mendigando partidas para escapar de nós, a Cristina filha de um preto, não minha, que durante 

meses, trancada em mim, me alargou o corpo e escureceu o sangue, nem Simone nem Alice, 

qual o seu nome, mãe, se porventura o avô consigo não a chamava por mais que as perdizes 

fervessem no valado” (p. 74). 

Neste excerto encontramos discursos em primeira pessoa de duas personagens: a de 

Cristina (filha internada numa Clínica por causa de estar continuamente a ‘ouvir vozes’, 

discurso que destacamos com sublinhado simples) e a da mãe, Alice (cujo discurso surge sem 

sublinhado algum).  

A terceira estratégia que considerámos, ao longo da análise da obra integral antuniana, 

prende-se com a inclusão (por invectivação enunciativa directa ou por simples nomeação 

referencial) de uma entidade narratológica que facilmente poderemos perceber ser uma 

espécie de ‘dono’ ou de ‘controlador’ da escrita ou narração das personagens. Estamos a 

referir-nos, obviamente, ao narrador e também ao autor (sendo inclusivamente o seu nome 

próprio utilizado pelas personagens). Daqui se percebe que as entidades personagem / 

narrador / autor são redefinidas e ganham novos papéis no âmbito do macrotexto antuniano. 

Interessa reter ainda que, regra geral, e como se verá adiante, os diálogos ou referências 

ao narrador / autor remetem, na maioria dos casos, para questões que entendemos pertencer ao 

âmbito da desconstrução do processo de escrita (no caso em que as personagens se 

encontram a escrever ou a ditar ou no caso em que, aparentemente, é o próprio autor que se 

assume desconstrutor daquilo que, no momento, se encontra a escrever ou a relatar). 
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Posto isto, estão reunidas condições para encetar (segundo as estratégias / mecanismos 

polifónicas(os) enunciadas(os) atrás) a análise do “corpus” antuniano.  

 

1.3.1. Estratégias polifónicas de entrosamento de enunciados vários num único discurso: 

retoma / reformulação discursiva (como comentários – 1.3.1(a) e como interrogações – 1.3.1 

(b));  

1.3.2 estratégias polifónicas de entrosamento de enunciados vários num único discurso: 

a deixis “am Phantasma” e a contiguidade (discursiva) de enunciadores; 

 

1.3.3 Estatuto narratológico de entidades como: autor / narrador / personagem: tradição 

versus estratégias de transgressão antuniana. 

 

Vejamos cada um destes três tipos de estratégias em particular. 

 

1.3.1 (a) O primeiro dos três tipos de mecanismos de retoma / reformulação do dito / 

escrito que elenquei atrás é o das estratégias de retoma / reformulação discursiva – como 

comentários: 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(88) “Entre o jardim e a casa se é que pode chamar-se jardim a estas malvas” (47)
34

 

(89) “Convenci o que me acompanhou que se dedicava 

(tão pretensioso este verbo, que se dedicava, calcule-se)” (105) 

(90) “Um zimbório de igreja 

(zimbório é exagero)” (106) 

(91) “Conforme me apetecia 

(continua a apetecer-me)” (109) 

(92) “E o que continuam a esperar 

(porque continuam a esperar embora afirmem que não)” (115) 

(93) “(Escrevi verde antes de corrigir para azul e não sei porquê, saiu-me, há-de haver uma 

parte da cabeça desejosa de trair-nos)” (128) 

                                                
34 O “corpus” correspondente a esta questão é reproduzido aqui integralmente, sendo que cada um dos exemplos 

será retomado antes da respectiva reflexão. 
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(94) “Gastavam tardes 

(quais tardes, dias inteiros)” (257) 

(95) “Três semanas senhor Borges, [Ana Emília] tão gasta, não, pior que gasta, gastando-se” 

(267) 

(96) “Escrevi quatro horas da manhã e falso, quatro horas e dezoito e o dezoito terrível” (321) 

(97) “O cerebelo, o timo, a minha mãe a endireitar a bicicleta acariciando o guiador, reflectia 

o momento 

(cerebelo que nome)” (342) 

(98) “Não me designem 

(ora aqui está um verbo como deve ser)” (344) 

(99) “Limpavam-se com os                      

(não posso chamar lenços àquilo) 

Limpavam-se com os lenços” (427) 

(100) “(isto não é um livro meu Deus, acreditem que não é um livro, sou eu)” (433) 

(101) “a acabar este livro que não é um livro, é a vida” (473) 

 

1.3.1 (a) Reflexão discursiva 

 

Em (88), “o jardim” e “estas malvas” são dois SN’s relacionados anaforicamente através 

de uma associação por meronímia, sendo a relação semântica a da parte-todo. Neste caso, o 

comentário está intimamente ligado à desvalorização do referente “jardim”, pela sua 

reclassificação como apenas resultado de um aglomerado de “malvas”. 

 

 (89) é já um caso de retoma da forma verbal “dedicava” por classificação morfológica, 

“verbo”, para, por anáfora fiel, ser recuperado literalmente e aposto de um comentário 

avaliativo de natureza impessoal, “calcule-se”. Por outro lado, o que se predica sobre o verbo 

surge-nos sob a forma de um adjectivo avaliativo (“pretensioso”). 

Exemplo análogo é o de (98). Desta vez, “designem” é a forma verbal, classificada 

como verbo e avaliada através do uso modal de “como deve ser”. 

 

Quanto a (90), a anáfora fiel que permite a repetição literal de um vocábulo de registo de 

língua técnico parece ser óbvia, assim como a predicação que dele é feita. 
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Os exemplos (91) e (92) são muito mais criativos e podem agrupar-se num mecanismo 

polifónico idêntico. Vejamos como. Consideremos, segundo Ducrot (Ducrot 1980), que há 

dois enunciadores: E135, que corresponde à frase primeira, e E2 à frase apresentada entre 

parênteses. Quer num caso, quer noutro, o centro da anáfora é uma forma verbal (“apetecia” e 

“esperar”, respectivamente). 

No caso de (91), E2 retoma a forma verbal no pretérito imperfeito do indicativo e 

reformula-a, optando pelo presente progressivo. Assim, a elasticidade semântica do imperfeito 

parece não ser suficiente a E2 para relatar com fidelidade o que considera ser do seu apetite. 

Por isso mesmo, não só reformula, como escolhe o progressivo. Tal é também válido 

genericamente para o excerto em (95). 

Neste caso, o emprego de Gerúndio, “gastando-se”, sugere o prolongamento do 

envelhecimento por que a personagem está a passar fisicamente. 

Em (92), a retoma do progressivo (“continuam a esperar”) é feita por repetição literal, 

no entanto, E2 pretere a estrutura de coordenação (“e o que continuam a esperar”) em favor de 

uma de subordinação causal que reforça a ideia de espera perante a proposição contida na 

concessiva, aqui com valor de negação (“embora afirmem que não”).  

 

Em (93), a estratégia é diferente. Este parece ser um caso de anáfora associativa, a qual 

pode ser resolvida do seguinte modo: há um juízo inferencial que leva o(s) alocutário(s) / 

destinatário(s) a reconhecer que este E2 (responsável por um enunciado parentético e 

reformulador) considera que há uma relação de posterioridade da escrita em relação ao 

pensamento. Logo, o funcionamento da primeira está dependente da segunda a tal ponto que o 

que esta personagem escreveu partiu de uma intenção (inconsciente) “da parte da cabeça 

desejosa de trair-nos”, da qual só se deu conta depois de ter escrito. Segundo a proposta de 

Silva (Silva 2005), considero que este pode ser um caso paradigmático de anáfora associativa 

na medida em que se pressupõe a capacidade de o alocutário reconhecer as duas entidades que 

não estão explícitas (pensamento / escrita). 

 

Uma vez mais por anáfora fiel, o exemplo (94) é um caso de retoma por repetição literal 

(“tardes”) reformulada por um SN complexo “dias inteiros”. Seria apropriado recuperar, no 

                                                
35 Doravante, far-se-á a seguinte correspondência: E1 para Enunciador 1, E2 para Enunciador 2 e assim 

sucessivamente. 
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caso de uma “gramática do oral”36, a prosódia que acompanha o enunciado entre parênteses, 

uma vez que a linha de débito melódico seria tipicamente a de uma interrogativa (“quais 

tardes”) e a de uma exclamativa (“dias inteiros”). 

 

A manutenção do referente em (96) é tão linear quanto a ordem frásica o permite. 

Assim, após a retoma da hora dada num passado como certa (quatro horas da manhã), surge a 

reformulação com a contestação do valor de verdade da respectiva proposição (“falso”), para, 

por repetição literal, se retomar a hora e, especificando-se o número correspondente ao minuto 

(“dezoito”), pospõe-se um comentário judicativo (“terrível”).    

 

(97) é outro dos casos de meronímia. No primeiro caso, “cerebelo” e “timo” relacionam-

se numa ligação de coesão exofórica com um SN simples, “cérebro”, distante no espaço deste 

subcapítulo. No segundo caso, “bicicleta” assume-se como todo cuja parte é referida por meio 

de “guiador”. Note-se que curiosamente o enunciado de E2 surge depois de um processo 

duplo de retoma / reformulação, o que dificulta, “a priori”, o reconhecimento do antecedente 

(ainda que ele seja retomado por anáfora fiel). 

 

 (99) é outro dos casos consentâneos com o estilo linguístico de Lobo Antunes. Um E1 

enceta uma frase e, chegado a um constituinte categorialmente oblíquo, tem dúvidas sobre o 

núcleo nominal do SN que o integra (“lenços”). Assim, quebra a frase antes de o usar e, entre 

parênteses, surge-nos E2 (a sua voz de consciência dissidente) a contestar o uso desse nome 

masculino plural. 

Todavia, resignado, E1 retoma a frase no ponto em que a suspendera e acrescenta o 

elemento nominal necessário à saturação argumental e temática da frase. São dois os aspectos 

a relevar deste exemplo: em primeiro lugar, a atitude desinibida de suspensão da frase e, em 

segundo lugar, a reconstituição do elemento que se havia elidido. Tal será o procedimento que 

o autor usará no “corpus” que analisei sobre a elipse do SV37 na obra integral antuniana (Parte 

II). 

 

Finalmente, (100) e (101) são exemplos próximos, do ponto de vista referencial / 

discursivo. 

                                                
36 O tratamento sobre a ‘gramática do oral’ na escrita de António Lobo Antunes levar-nos-ia a reflexões 

abrangentes que terão de ser preteridas, neste trabalho, por razões de ordem espacial e temporal. 
37 Ver Parte I. 
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Em (100), somos levados a pensar que o pronome assume discursivamente o papel de 

retoma (por pronominalização) de um antecedente. Após um “desabafo” típico da oralidade 

que cria um contexto enunciativo favorável à incursão de discurso parodiado, o do oral 

familiar (“meu Deus”), o enunciador retoma por anáfora fiel a negação da predicação (“isto 

ser um livro”) e, inesperadamente, escolhe uma estrutura predicativa desencadeadora de 

metáfora (“sou eu”). 

Tal procedimento repete-se em (101), pois a “rapariga das tranças” escolhe para o SN 

(objecto directo), “este livro”, outros SN’s que o reformulam: um cujo valor de verdade é 

negado (“não é um livro”) e o outro que, de novo, integra uma metáfora que relaciona não o 

livro e a sua pessoa, mas aquele e a vida. 

Posto isto, fica claro que as anáforas aqui usadas são as que Silva (Silva 2005) 

caracterizou como co-referenciais (directas), sendo que a não recategorização parece 

preponderar. Apenas o exemplo (93) se assemelhará à anáfora associativa indefinida, pela não 

explicitação dos seus co-referentes. Por outro lado, as relações por meronímia proliferam, o 

que corrobora a manutenção do referente e faz cair por terra definitivamente a ideia de corte / 

desconexão que é erradamente associada a mecanismos de reformulação discursiva à 

superfície do texto. 

 

 

1.3.1 (b) Passemos, agora, à análise das retomas / reformulações como interrogações. 

Face ao exposto até aqui, compreende-se que as reformulações não estão dissociadas de 

um carácter sempre presente de dúvida. Observemos agora o segundo “corpus”, cujo 

propósito é o de observar com minúcia essas expressões de dúvida, de que a interrogação é o 

seu mais claro indicador. 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

 (102) “A notícia do acidente ferroviário que chamou o noivo 

(de qual das duas?)” (125) 

(103) “Felizmente 

(porque escrevi felizmente?)” (130) 

(104) “E guelras a quem os fenícios 

(ou os mongóis ou os hunos ou nós, incrédulos?)” (320, 321) 

(105) “E a certeza  
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(não exactamente certeza mas como explicar de outro modo)” (390) 

(106) “O que teria sido de mim 

(pergunta sem resposta)” (406) 

(107) “Gaivotas a caminharem pesadas de calos 

(como será calos em francês?)” (428) 

(108) “o que me apetece 

(não é questão de me apetecer ou não me apetecer, como contar de outro modo?)” (479) 

 

1.3.1.(b) Reflexão discursiva 

 

Em (102), a retoma é iniciada através do papel conector da preposição simples (“de”) 

que enceta o enunciado parentético e que ajuda a reconstituir a ligação com o antecedente (o 

nome, núcleo do SN pleno) aqui com a relação de objecto directo (“noivo”). Esta indagação 

de Alice corrobora os traços típicos da sua personalidade e surte efeitos de “cor local”. Por 

outras palavras, traumatizada pelo abandono do pai, Alice vê-o passear-se com duas senhoras 

cuja aparência as coloca num patamar social hierarquicamente superior e sérias candidatas ao 

casamento com o pai. Logo, a pergunta assume-se claramente pertinente.  

 

Em (103), o enunciado de E2, de novo entre parênteses, surte efeitos de indagação sobre 

a selecção do advérbio aqui retomado por anáfora fiel. Note-se que o sinal de pontuação 

(ponto de interrogação) acompanha essa atitude indagadora, como em (102), (104), (107) e 

(108), contrariamente a outros casos em que ele não é usado e é a presença de um 

constituinte-Q, elevado na estrutura sintáctica, o único elemento interrogativo na frase. Este é 

o caso de (105) e (106).  

 

Neste último exemplo, é curioso que, por anáfora co-referencial directa, se pode 

estabelecer uma relação clara entre a interrogativa (o antecedente) e o nome (“pergunta”) que 

a recategoriza. 

 

Em (107), E2 é um exemplo do aparente resultado desconexo da retoma, pois poderá 

parecer que a tradução do termo para francês, quando a personagem se encontra a falar do seu 

passado, não parece vir a propósito, estando desfasada do contexto. Todavia, como se 

verificou aquando da apresentação da estrutura externa deste romance, o passado cruel é uma 
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temática recorrente no discurso presente das personagens. Este é um caso sintomático. Assim, 

Alice, tendo tido um tio que a marcou na infância por ser o único homem a frequentar a casa 

(a violação é uma hipótese a equacionar), a ele se refere veladamente. Ora, este tio está 

emigrado no Luxemburgo, daí a curiosidade sobre a língua francesa. 

 

 

1.3.2 Estratégias polifónicas de entrosamento de enunciados vários num único 

discurso: a norma / a contiguidade (discursiva) de enunciadores / a “deixis am 

Phantasma” 

 

Na esteira de Joaquim Fonseca (Fonseca 1994) e Fernanda Irene Fonseca (Fonseca 1992 

e 1994), verificámos de que modo a transposição fictiva de um “eu” para um outro tempo e 

espaço é conseguida através de deícticos pessoais, temporais e espaciais, sendo que o leitor 

antuniano necessita de ser um interlocutor perspicaz para ser capaz de reconhecer essa 

transposição, bem como todos os discursos dentro do discurso (interdiscursividade). 

Vejamos então este segundo tipo de estratégias linguísticas polifónicas que enformam a 

interdiscursividade / heterogeneidade textual. O “corpus” que se segue está organizado 

segundo três vectores, (se assim lhes podemos chamar) pois a eles estão inerentes 

características discursivas típicas das várias fases por que a escrita antuniana passou. Estamos 

a falar, sobretudo, de três: a fase inicial de seguimento das normas gráficas de introdução de 

discursos de outros nos enunciados em questão; uma fase posterior híbrida em que o autor 

testa novos estilos discursivos de interdiscursividade (por “am phantasma”, em “Ontem Não 

te Vi Em Babilónia”, entre outras) e por contiguidade nas obras mais recentes; e uma terceira, 

a mais contemporânea, em que a interdiscursividade é consubstanciada por meio de 

contiguidade discursiva, ou seja, os discursos de outros surgem, por vezes virguladas ou não, 

no interior dos discursos do enunciador do momento. Tal como temos feito até aqui, 

apresentaremos o “corpus” de acordo com a ordem cronológica do seu surgimento (desde 

1979 até 2012). Note-se que, por motivos que explicaremos oportunamente, incluímos uma 

crónica na sua versão integral). 
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1.3.2.1 Apresentação do “corpus” e respectiva análise discursiva 

 

“Memória de Elefante” 

(109) “Na minha infância, pensou o psiquiatra, as pessoas escalavam-se em três 

categorias” (p. 37) 

(110) “Como em África, pensou ele, como em África” (p. 91) 

 

Nesta primeira obra, publicada em 1979, não temos dúvidas sobre o seguimento das 

normas gráficas de apresentação e indicação de Discurso Directo e Indirecto: sobretudo o 

segundo surge entre vírgulas e inclui verbo relator de discurso, isto é, ‘pensou’ para os dois 

casos. Apesar da ausência de mudança de linha e de travessão, pouco existe de inovador 

nestas construções. 

 

“Conhecimento do Inferno” 

(111) “escutava o rumor desordenado das acácias e pensava Estou numa lavra de 

girassol da Baixa do Cassanje entre morros de Dala Samba e da Chiquita, Estou de pé na 

planície da Baixa do Cassanje” (p. 16) 

(112) “Tenho receio das crianças mortas – disse eu baixinho agarrando com força o 

braço do Muata. 

- Tenho receio das crianças mortas” (p. 25) 

 

(113) “- Isto é uma vergonha, doutor. Estamos desde as onze horas à espera dele no 

castelo de São Jorge, a família da noiva veio de Torres Novas de propósito já vê, até um 

major, até um juiz cá estão, pessoas de posição, pessoas de influência, e ele a telefonar de 

meia em meia hora daqui e dali, não se preocupem que eu vou já ando à procura do padrinho, 

o padrinho esqueceu-se do bilhete de identidade em casa, o senhor do registo está com 

diarreia, parou numa cervejaria e eu aqui à espera, isto é um instantinho, a gente na nossa boa 

fé a acreditar, não se preocupem que eu vou já e íamos aguentando a pastilha, tiravam-se 

umas fotografias ao pé dos pavões, via-se o rio, conversava-se, quase que perdi o meu mais 

novo na complicação das ameias, também tanta pedra velha é exagero, reduziam aquilo a 

metade e era a mesma coisa, fazia o mesmo efeito, a mesma vista, a partir das duas como ele 

não chegava começámos a desconfiar, Aqui há marosca disse o meu primo Armindo, os 

irmãos da noiva saíram à procura, um que até esteve para ser padre e tem um estabelecimento 
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de electrodomésticos também foi apesar da úlcera, é muito sensível e não pode emocionar-se, 

qualquer coisinha e deita um disparate de sangue pela boca, vasculharam-lhe o quarto, 

souberam que ele era casado, vivia com uma galdéria e três crianças por trás do Matadouro, 

um prédio antigo com serventia de cozinha, a noiva coitada desmaiou, se não ficar tola da 

bola com o desgosto é uma sorte do caraças que já vi isso por menos, uma das minhas tias 

virou zuca por lhe morrer o canário e um canário é um canário, faleceu no Júlio de Matos a 

dar alpista aos médicos, cada médico que se aproximava ela dava-lhe alpista e queria-o pôr 

numa gaiola, obrigava o marido em casa a ler o jornal no poleiro e a cantar piu piu piu, ele 

cantava para não arranjar escândalo, de vez em quando levantava a cabeça das palavras 

cruzadas e dizia um piu piu piu de meter dó, se quiser ver a noiva está lá fora à espera no 

carro do casamento, sentada numa almofada de cetim, ainda acredita pobrezinha, só diz o 

Cabé não me fazia uma destas o Cabé não me fazia uma destas já tinha o nome dos filhos 

escolhido, um casalinho, Cláudia Cristina e Roberto Alexandre o senhor não gosta?, os irmãos 

dela queriam desenganá-la e nada, perde as esperanças Suzete que o Cabé é um coirão, diziam 

eles, o pai da noiva, que tem dois cafés e uma residencial agarrou-se a tremer ao fotógrafo, 

volte-me o carro na direcção de Torres Novas que eu não sou capaz com o nervoso e quero-

me ir embora já, era um Opel prateado dos grandes mais bonito que um lustre, bateu com ele 

na esquina do portão deitou o farol abaixo, a lâmpada do pisca-pisca desatou a acender 

sozinha, saiu de lá de dentro a gritar Eu mato aquele filho da puta Eu mato aquele filho da 

puta Eu mato aquele filho da puta, o meu marido que é sargento prometeu que punha o 

Exército à perna do Cabé, O senhor Óscar vai ver que a gente o encontra num rufo e ele lhe 

paga o farol aqui à minha frente, o problema são os três meses de gravidez que a noiva já leva 

no bucho, a flor de laranjeira é tangerina das murchas, não sei se está a perceber aonde eu 

quero chegar, souberam disso, toparam a barriga da pequena, uma bofetada aqui uma bofetada 

ali que um par de estalos não faz mal a ninguém e ela vomitou o nome do melro num 

segundo, É o Carlos Alberto das Ascensão Domingos, agarraram o Cabé pelos colarinhos e 

Ou casas ou vão-se-te os tomates à viola, o seminarista ameaçado de longe com a faca do 

queijo, o homem ficou branco e respondeu que sim, o que quisessem desde que lhe deixassem 

os guizos em paz, era caixeiro-viajante, parava na residencial de vez em quando, corria o 

norte por conta de um fabricante de compressas, Eu caso-me mas larguem-me a breguilha, 

rebolava-se de olhinhos à Suzete que trabalhava na recepção, dava as chaves aos hóspedes, 

recebia as chaves dos hóspedes, conversavam à noite por cima do livro de registos, como não 

usava aliança a família não se incomodou muito, só o dos electrodomésticos, o padre, é que 
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avisou Põe-te a pau com a escrita que nunca se sabe e vai na volta estás entregue à bicharada, 

mas ela já tinha trinta e sete anos e um bocado de buço, os rapazes fugiam a ganir de tanto 

pelo, usa óculos por causa do estrabismo, falta-lhe um dente à frente, o meu filho tem uma 

inveja danada dela porque acha que com a falta do dente ganhava se quisesse todos os 

campeonatos de escarreta, os de comprimento, os de altura e os de pontaria do terraço para as 

carecas na paragem do eléctrico, se calhar foi isso que interessou o Cabé, namorar a campeã 

do pentatlo do cuspo, o certo é que ele começou a visitar-lhe o quarto, de luz apagada nem se 

dá pelo bigode e quanto a gemidos à noite há tanta gente que ressona, uma manchinha de 

sangue no lençol e trucla, uma empregada com vinte anos de casa mostrou a nódoa ao pai, Ó 

senhor Óscar olhe para isto que é da sua filha, quando o caixeiro-viajante tirava as cuecas para 

mais ginástica o futuro sogro empurrou-o a pontapé para o escritório, tirou a pistola da época 

da Legião da gaveta, Ou casas ou arranjo-te um buraco igual ao que tu fizeste à rapariga, o 

Cabé, verde, respondeu que casava, Não me tire os três do umbigo senhor Óscar, a Suzete 

mandou rezar trinta e sete missas de acção de graças na igreja, tantas quantos os anos que ela 

esperava o milagre, o pai pelo sim pelo não arreou-lhe uma canelada para manter a 

autoridade, rapou-lhe o bigode num salão de beleza de Leiria, pôs-lhe uma placa na gengiva, 

recauchutou-a toda para a ocasião, se ela cuspir já não vai longe, o meu filho que andava a 

limar o dente às escondidas para concorrer com ela desistiu, escarra à confiança que se 

acabaram os rivais (…) para encurtar razões marcou-se a data, o castelo de São Jorge foi 

escolha da Suzete que tem a mania das grandezas, ficou-lhe da quarta classe o gosto pelo D. 

Afonso Henriques, queria à força entrar de noiva nas ameias como as rainhas, ser a Grace 

Kelly de Torres Novas, ter o retrato na Crónica, o pai aceitou para impressionar os amigos 

sobretudo o dono do Hotel Independente que tem quartos com casa-de-banho e autoclismos 

que funcionam, daqueles de botão que até funcionam bem de mais, temporais desfeitos de 

água na sanita, tornados, enxurradas, vendavais, o dono do Hotel Independente veio a morder-

se todo num Mercedes, a filha dele tinha casado em Leiria, só se animou quando os irmãos da 

noiva anunciaram desesperados o estado civil do Cabé, e contaram que ele fugiu com a mala 

aqui para o hospital a dar-se por maluco, foi a própria mulher dele que explicou, uma que 

trabalha na fábrica das meias e recebeu os filhos do senhor Óscar de chinelo na mão, disse-

lhes que metessem o Cabé no cu que já não o queria nem para atacadores, ia viver com o 

encarregado da fábrica e que se lixasse o caixeiro” (pp. 100 – 103) 
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Os exemplos (111) e (112) revelam uma segunda estratégia (ainda sem inovações 

significativas) de apresentação de Discurso Directo. 

 Vejamo-la: no primeiro exemplo [(111)], ele (Discurso Directo) surge num contexto de 

ausência de vírgula ou mudança de linha, ou seja, por espaçamento simples e utilização do 

introdutor de relato “pensava”, bem como consequente maiusculação “Estou numa lavra”. 

Seguidamente, e já com presença de vírgula, mês sem verbo relator, surge, de novo, o 

enunciado em Discurso Directo confirmado pela maiúscula “Estou de pé na planície”.  

Quanto a (112), o enunciado em DD “Tenho receio de crianças mortas” aparece à 

superfície textual, no início do parágrafo, logo maiusculado, acrescido de travessão que 

prepara o enunciado que contém o verbo relator “disse” com a respectiva explicação 

contextual discursiva. Imediatamente a seguir, o DD é retomado por anáfora fiel (portanto, 

integralmente), a seguir a uma mudança de linha e inclusão de travessão. 

O exemplo (113) foi por nós selecionado por dois motivos: por um lado, porque contém 

várias actualizações de DD e DI, incluídos numa narração de personagem feminina que se 

prende com um incidente (por meio de mal-entendido) que resultou numa sucessão de 

opiniões, polémicas e intenções de violência: por outro lado, porque, pelas razões apontadas 

anteriormente, o autor consegue criar um pendor cómico nem sempre conhecido do público / 

leitor. Consideremos exemplos que confirmam estas duas características discursivas. 

Como dissemos, trata-se de uma mulher (uma espécie de testemunha ocular) que relata 

a espera quase infindável no Castelo de São Jorge, pela chegada do suposto noivo, o que não 

aconteceu por ele ser já casado e se ter visto obrigado a prometer casar-se com a menina 

(Suzete) na sequência de uma gravidez indesejada.  

A primeira marca de DD tem que ver com o recurso ao travessão e ao enunciatário, 

“doutor” a quem esta mulher está a dirigir a sua enunciação (por ser ele o psiquiatra do 

hospital para onde o noivo (Cabé) fugiu, declarando problemas psiquiátricos, que, em seu 

entender, o livrariam da morte ou mutilação sexual por parte dos familiares de Suzete. 

A segunda característica a notar é o recurso ao Discurso Directo Livre e ao Discurso 

Indirecto Livre, que apresentamos a sublinhado simples: a primeira sequência sublinhada 

mostra um caso em que os enunciados (da responsabilidade do Cabé) são retomados por 

anáfora fiel inequívoca, sem paragrafação, virgulação ou introdução adequadas. As segunda e 

terceira sequências sublinhadas parecem incluir DIL, uma vez que, após selecção de dois 

verbos relatores “diz” e “respondeu”, seguem-se marcas intercaladas de DI (tempos verbais, 

nomeadamente o Imperfeito do Indicativo relator do discurso de Suzete “já tinha o nome dos 
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filhos escolhido” e o Imperfeito do Conjuntivo do discurso de Cabé “fizessem” e 

“deixassem”) e de DD (os restantes itens lexicais da responsabilidade de cada um dos 

referidos enunciadores). 

Quanto a enunciados em Discurso Directo mais genuíno, se assim lhes podemos 

chamar, temos casos como “e ela vomitou o nome do melro num segundo, É o Carlos Alberto 

das Ascensão Domingos,”, em que se percebe que ele é encetado após virgulação e 

maiusculação, sendo finalizado inclusivamente por vírgula. 

Podemos ainda considerar que, no enunciado repetido “piu piu piu”, a onomatopeia é da 

responsabilidade do marido de uma das tias da enunciadora principal desta narração, no 

entanto ele surge sem marcas típicas de DD, pelo que sua utilização é livre, a nosso ver e 

contribui, entre outros, para a fluência / cadência do discurso, bem como do seu ritmo 

incessante e rápido. 

A propósito da questão do ritmo, a verdade é que ele é consequência da ininterrupção 

discursiva, que resulta numa espécie de “continuum” (discursivo) sem paragrafação, nem 

pausa maior do que a da vírgula, como se pode verificar pela leitura oblíqua e superficial 

deste excerto. Por outro lado, é o ritmo, em conjunto com a selecção de itens lexicais próprios 

de registos de língua popular e calónico, que consubstanciam o pendor cómico desta 

passagem de “Conhecimento do Inferno”, como podemos constatar em “ aguentando a 

pastilha”, “marosca”, “galdérias”, “sorte do caraças”, “Eu mato aquele filho da puta”, “vão-

se-te os tomates”, “põe-te a pau”, “campeonatos de escarreta”, “pentatlo do cuspo”, “que 

metessem o Cabé no cu” e ainda “se lixasse o caixeiro”. 

Finalmente, e ainda quanto à consubstanciação de comicidade, somos da opinião de que 

a inclusão de comentários e extrapolações desta enunciadora contribuem para aumentar a 

noção de maledicência e coscuvilheirice que tão bem combinam com o próprio desenrolar dos 

factos, como se pode verificar em “íamos aguentando a pastilha, tiravam-se umas fotografias 

ao pé dos pavões, via-se o rio, conversava-se, quase que perdi o meu mais novo na 

complicação das ameias, também tanta pedra velha é exagero, reduziam aquilo a metade e era 

a mesma coisa, fazia o mesmo efeito, a mesma vista,” ou ainda em “o pai aceitou para 

impressionar os amigos sobretudo o dono do Hotel Independente que tem quartos com casa-

de-banho e autoclismos que funcionam, daqueles de botão que até funcionam bem de mais, 

temporais desfeitos de água na sanita, tornados, enxurradas, vendavais, o dono do Hotel 

Independente veio a morder-se todo num Mercedes, a filha dele tinha casado em Leiria, só se 

animou quando os irmãos da noiva anunciaram desesperados o estado civil do Cabé,”. 
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“Explicação dos Pássaros” 

(114) “- Comia chocos nos restaurantes – disse a irmã mais velha com uma careta. – 

Estão a ver o género?” (p. 114) 

(115) “Testemunha Hilário A., divorciado, de quarenta e seis anos de idade, empregado 

na estalagem de Aveiro e residente na mesma, em Aveiro. Prestou juramento e aos costumes 

disse nada. Inquirido disse: Que juntamente com o citado Vítor P., identificado a páginas 

setenta e dois deste processo, partilha o serviço de restaurante e pequenos-almoços da 

pousada, dormindo ambos num quarto de sótão ao lado dos aposentos da governanta, com 

direito a banho semanal quente no chuveiro da mesma” (p. 115) 

(116) “- O facto é que era uma pessoa estranha com interesses esquisitos, com manias 

absurdas: Olhe, pouco antes de morrer, por exemplo, veio pedir-me que lhe explicasse os 

pássaros” (p. 209) 

Em (114), encontramos reproduções de DD que seguem o que é canónico, ou seja, um 

travessão a anteceder o enunciado da personagem e um segundo posterior a esse enunciado 

que surte efeitos de explicação / especificação do dito . 

(115) revela-se um exemplo diferente porque contextualizado: trata-se do registo oficial 

de um depoimento da “Testemunha Hilário A.”, cujo papel é o de esclarecer as circunstâncias 

da morte do protagonista (Rui), na Ria de Aveiro. De notar ainda que a conjunção 

subordinativa completiva / integrante que introduz DI se encontra maiusculada e seguindo-se 

a dois pontos imediatamente posteriores à forma verbal “disse”. 

Quanto a (116), retoma-se o travessão inicial próprio de um DD, com a particularidade 

de, no enunciado em questão, o enunciador fazer uma pausa (com dois pontos) para 

exemplificar o comportamento do falecido protagonista. Neste caso, invectiva directamente o 

inquiridor, por meio da forma verbal (com repercussões a nível da conexão discursiva) 

“Olhe”. 

 

“Fado Alexandrino” 

(117) “Não se despeça já, fale-me de si, converse comigo, as peripécias do filme 

prosseguiam, imperturbáveis, na televisão, os programas da rádio continuavam mornamente 

como nos dias normais. Tens mesmo a certeza de que há um golpe de Estado, Quaresma? 

Perguntou o coronel Ricardo ao sargento do telefone, tens mesmo a certeza que não se trata de 

uma brincadeira de garotos’, Não se desfaz um lar sem mais aquelas, argumentava o genro, 
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não se deixa assim um homem à rasca com o governo da casa, ainda se eu entendesse alguma 

coisa de cozinha, vá que não vá, senhor, Era só o que faltava, respondeu a voz desenvolta que 

lhe fundia a pouco e pouco os ossos com o seu timbre sábio que se adoçava (…) Dona Elisa, 

honestamente, perguntou o coronel Ricardo à velha, não, a sério, responda-me o mais 

honestamente possível, acha que eu pareço um comunista?, esfregou os sapatos no tapete, 

avançou um passo, tossiu, ofereceu rigidamente celofane e as túlipas e a fita como um fiscal 

das finanças a entregar um mandado de penhora, Juro-lhe que nunca vi um ramo tão bonito, 

agradeceu a mulher num sussurro ondulante de pomba, porque é que se foi maçar por minha 

causa?, Comunistas, Dona Elisa, veja-me só a injustiça, enfureceu-se o coronel Ricardo, 

acusarem-nos de comunistas a nós que travamos corajosamente aqui, dia após dia, uma 

batalha de morte contra o marxismo-leninismo, colocou o ramo numa jarra de porcelana, 

inclinou a cabeça para observar o efeito, compôs aereamente as pétalas com as palmas como 

uma cabeleireira a aperfeiçoar madeixas, Quem diz duas quecas diz sete ou oito, meu tenente, 

multiplicou generosamente o soldado, de gravata nas costas, a beber o champanhe dos outros 

numa pressa sôfrega” (p. 360) 

Seleccionámos apenas um exemplo de “Fado Alexandrino” por considerarmos que nele 

estão, pela primeira vez, encetadas e consubstanciadas as estratégias de interdiscursividade, 

no que à contiguidade discursiva diz respeito. Vejamo-lo detalhadamente. 

Apercebemo-nos de que há aqui três grandes pares de enunciadores em diálogo directo 

e presencial, mas num “hic et nunc” buhleriano distinto: Quaresma e o coronel Ricardo; o 

coronel Ricardo e Dona Elisa e, por último, o soldado e o seu tenente. A nossa apresentação 

destes três pares não é casual, pois os tempos em que eles surgem estão organizados 

cronologicamente, pois, em primeiro lugar, o coronel Ricardo fica a saber de uma (suposta) 

tentativa de “golpe de Estado”; em seguida, vai “in loco” procurar as suas confirmações (daí 

que se dirija à casa de Dona Elisa), e, finalmente, encontramos o enunciado do soldado com 

quem o tenente (a quem esse golpe de Estado dizia igualmente respeito) está a beber 

champanhe, depois dos outros se terem já retirado do restaurante. 

Como se pode verificar, o surgimento destes pares enunciador / enunciatário é 

discursivamente inesperado e apenas se enceta com a presença de vírgula e maiúscula, sendo 

que a sua explicação ocorre por meio de verbos relatores tais como “Perguntou o coronel”, 

“argumentava o genro” (enunciador menos relevante para este excerto), “respondeu a voz 

desenvolta”, “perguntou o coronel Ricardo à velha” e “multiplicou generosamente o soldado”. 
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Note-se, para terminar, que a sucessão de enunciados em DD é precedida de virgulação 

simples, que surte efeitos de fronteira entra o enunciado anterior e aquele que está ser 

proferido, do tipo “(…) uma brincadeira de garotos’, Não se desfaz um lar sem mais aquelas” 

ou “um mandado de penhora, Juro-lhe que nunca vi um ramo tão bonito”. 

 

“As Naus” 

(118) “ e inquiriu de repente Tendes família em Portugal?, e eu disse Senhor não, muito 

depressa” (p. 14) 

Este exemplo que retirámos de “As Naus” é mais um caso de apresentação 

relativamente canónica do binómio DD / DI, pois os enunciados em DD são assinalados por 

meio de maiusculação (“Tendes família” ou “Senhor”) e seguem-se a verbos introdutores, tais 

como “inquiriu” ou “disse”. É importante referir que a fronteira entre a frase interrogativa e a 

sequência discursiva seguinte é simplesmente a vírgula. 

 

“Tratado das Paixões da Alma” 

(119) “Manuela,  

ao teu corpo imóvel, de pulmões sustidos, que fingia dormir, enterrado nos cobertores 

numa tenacidade de pedra (…)  

Manuela, 

de maxila inchada pela infecção de um dente, desligou o televisor (…) 

Achei-me de novo nas ruas de Almada, Manuela, 

a perguntar pelo largo da calista (…) 

Manuela, 

que voltasses para casa porque o frigorífico se esvaziou, o pó se espessa nos móveis 

(…) 

Ainda hoje ignoro, Manuela, 

 em que altura da noite (…) 

Lembras-te, Manuela, 

do prédio da Amadora onde morávamos logo a seguir ao registo (…) 

E contudo lembro-me mal, Manuela, 

dessa aurora submarina” (pp. 97 – 101) 
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“Tratado das Paixões da Alma” enceta uma estratégia discursiva / textual que Lobo 

Antunes decidiu experimentar e que recuperará, imediatamente a seguir, em “A Ordem 

Natural das Coisas” e “A Morte de Carlos Gardel”, isto é, a invectivação directa de um 

enunciatário (que o enunciador pretende presentificar no seu “ego, hic et nunc”), à qual se 

segue um espaçamento propositadamente deixado em branco, o que resulta na retoma (quase 

como em contexto de carta informal) de discurso apenas na linha seguinte. Neste caso 

específico, esta invectivação é enformada pelo recurso ao nome próprio do enunciatário 

“Manuela”. Não seria de todo desadequado considerar esta apresentação de espaço em branco 

como um sintoma de ausência de resposta (ou retribuição) da parte de “Manuela”, o que só 

adensa a tonalidade de tristeza e desânimo deste enunciador.  

 

 

“A Ordem Natural das Coisas” 

(120) “e o enfermeiro para o meu pai 

- Com menos de quatro pastilhas 

desata para aí a apregoar os Evangelhos 

e o meu tio, a descer de braço dado com a minha mãe as escadas para a rua,  

- Hoje não estou para focas, 

Ausenda, o que me apetece é um bitoque com ovo a cavalo num restaurante da Cruz 

Quebrada 

e eu para ti, a corrigir-te um 

verbo,  

- O que há mais são velhotes,  

estuda 

e o meu pai, palpando o cartuchinho dos remédios, 

- Duas ao almoço e duas pelo meio da tarde, descanse que ele as toma, 

senhor 

os imigrantes nas areias do 

fundo, de mistura com os pregados, e o meu tio para mim, com uma festinha na nuca, 

- E as notas do Liceu, Alfredo? 

(p. 259) 

Em “A Ordem Natural das Coisas”, assistimos, como de resto anunciámos atrás, à 

mesma estratégia discursiva / textual de espaçamento em branco, mas, desta vez, tal serve não 
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para invectivar enunciatários, mas para criar contexto de surgimento de DD, o qual aparece (à 

superfície textual) no meio ou no final da respectiva linha, o que o faz sobressair e ganhar 

relevância textual mais evidente aos olhos do leitor. 

Quanto à estratégia de interdiscursividade por contiguidade textual, ela verifica-se nos 

mesmos moldes que anteriormente anunciámos. A saber: cinco são os pares enunciativos 

dispostos à superfície do texto, isto é, Alfredo (a voz narrativa protagonista) narra um 

contexto vivido por ele (doente), pelo enfermeiro do hospital e pelo pai (primeiras três linhas); 

seguidamente, apresenta ao leitor o seu tio e a sua Mãe, Ausenda (linhas quatro, cinco, seis e 

sete); posteriormente, ele (Alfredo) e Iolanda (a rapariga do Liceu com quem vive – linhas 

oito, nove, dez e onze); em seguida, ele próprio e o pai (linhas doze, treze e catorze) e, por 

fim, de novo ele próprio e o tio (linhas quinze, dezasseis e dezassete). Em todos os casos, o 

DD surge a meio / no fim da linha, sendo que a menção do respectivo enunciador é feita 

imediatamente antes. 

Quando falamos em interdiscursividade por contiguidade de discursos estamos, como se 

percebeu, a referir-nos à sucessão de enunciados por parte de enunciadores diferentes, em 

contextos “am phantasma”, isto é, contextos que são recuperados pela memória do 

enunciador, mas que pertencem a tempos anteriores, como é o caso de todos os diálogos e 

binómios atrás elencados. 

 Repare-se que o enunciador principal (Alfredo) se encontra a reproduzir contextos de 

enunciação anteriores ao momento em que ele se encontra. Ora, pela sua própria transposição 

(bem como pela dos seus enunciatários), o efeito discursivo final é o seguinte: um enunciador 

num tempo actual encontra-se a introduzir enunciados de outros enunciadores proferidos no 

passado, mas apresentados num momento que, à superfície do texto, é seu contemporâneo. 

Para mais, Alfredo (chamemos ao enunciador principal o nome da personagem que lhe 

corresponde) fá-lo sem verbo introdutor de relato de discurso, apresentando simplesmente 

sequências cujo núcleo é composto por Sintagmas Nominais do tipo: “e o enfermeiro”, “e o 

meu tio”, “e eu”, “e o meu pai” e “e o meu tio”. 

 

“A Morte de Carlos Gardel” 

(121)                                                                                          “- Quando não havia 

clientes  
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no atelier de fotografia do meu pai costumava sentar-me no meio dos telões que 

representavam coretos, tombadilhos de paquetes, praias e jardins de inverno, rodeada de 

cortinas e holofotes apagados como num teatro vazio.” (p. 57)  

(122)                                                                                          “- Não vou morrer nunca,  

pois não, diga-me que não vou morrer nunca 

e o marido da menina, encalhado na sala 

- O Nuno piorou, Raquel, os resultados das análises são péssimos 

o marido que, percebia-se logo, também não gostava dos leques, dos palhaços e das 

máscaras, não gostava do vaso de cobre com plumas coloridas, não gostava dauele quadro que 

mostrava uvas e perdizes e um jarro de vinho” (p. 57) 

(123) “(pensei Vou sair do hospital, e o médico, que pusera os óculos para escrever 

numa espécie de prancheta apoiada à barriga (…)” 

- Qual cara torcida 

qual careta (p. 243) 

Os exemplos (121) a (123) mostram algumas particularidades sobre que vale a pena 

reflectir. Por outras palavras, Lobo Antunes opta por experimentar novas estratégias 

discursivas de apresentação de discursos temporalmente ou comunicativamente díspares: o 

recurso ao itálico (em (121) comprova a pertença do respectivo enunciado a um momento 

passado; por outro lado, a utilização de discursos parentéticos (como em (123)) mostra que o 

enunciado pertence ao pensamento e não à verbalização real. É nesse contexto que surge um 

momento de DD discursivamente próximo daqueles que o autor seleciona nos primeiros 

romances (e de que tratámos, no início desta análise), isto porque o DD aparece a seguir a um 

verbo relator, sem pontuação adjacente, tal como se verifica em “(pensei Vou sair do 

hospital,”. 

Para além disso, e como fizemos notar a propósito dos exemplos a partir de “Tratado 

das Paixões da Alma”, também neste romance o autor opta por deixar propositadamente 

espaçamentos em branco, neste caso, a anteceder DD, como em “[-----------------] - Quando 

não havia clientes” [(121)], “ [--------------------] - Não vou morrer nunca” [(122)] e “[----------

---------] - O Nuno piorou, Raquel,” [(122)]. 

  

“O Manual dos Inquisidores” 

(124) “Não me disseste onde o pai estava não me disseste que teve uma trombose 
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(- Chichi senhor doutor chichi chchchchchchchc vamos embora então que é isso bravo 

óptimo bravo hoje não nos vai sujar os lençóizinhos lavados pois não seu maroto?) 

E o meu pai a hesitar, a inteiriçar-se, a amolecer, a espetar a barriga, a gritar para mim o 

nome que não dizia nunca 

- Isabel 

A deslizar para o sobrado 

- Isabel” (p. 53) 

Em “O Manual dos Inquisidores”, importa reparar em dois recursos discursivos.  

O primeiro prende-se com o recurso a itálico (tal como anteriormente notámos e que 

será retomado, entre outros, em “O Esplendor de Portugal”) para remeter para um tempo 

anterior ou Passado. 

 Assim, no interior do discurso actual de um dos filhos do dono (prepotente e déspota) 

da herdade (Isabel), surge, entre parênteses e a itálico, o discurso de uma das empregadas do 

Lar / Hospital (que já havia sido reproduzido antes) para onde o “senhor doutor” (Francisco, 

dono da referida herdade) foi levado, na velhice e após uma trombose; essa empregada leva-o 

a urinar de modo a que este o não faça na cama. 

O segundo recurso tem que ver com a inclusão de DD (que verdadeiramente nunca foi 

proferido) de Francisco, chamando a filha Isabel. 

No primeiro desses dois DD’s, temos a indicação do “nome que não dizia nunca” e a 

respectiva paragrafação e selecção de travessão. 

No segundo, o DD surge em novo parágrafo e é antecedido por travessão, mas, desta 

vez, sem indicação relatora prévia, apenas existindo a sequência “A deslizar para o sobrado”. 

 

“O Esplendor de Portugal” 

(125) “eu no fim da consulta enquanto o Rui se vestia com a enfermeira a ajudá-lo 

- O que tem o miúdo senhor doutor? 

- um problema hereditário no cérebro minha senhora correntes eléctricas 

desordenadas o comportamento dele pode mudar 

trouxeram-nos aos encontrões para a eira, começaram a bater-lhe com enxadas e paus 

sem que se defendesse” (pp. 23, 24) 

 

(126) “- Onde vais com a furgoneta Carlos? 

tenho um encontro com um intermediário em Malanje amanhã sem falta estou cá 
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que foi a Malanje e regressou de Malanje sem achar qualquer resposta para além de 

uma mulher embalsamada nos seus cheiros amargos, o meu filho Carlos 

dizia o meu nome 

Carlos” (p. 127) 

Estes dois exemplos são sintomáticos de duas situações diferentes. 

(125) mostra-nos uma estratégia discursiva antuniana que não é nova, nem inovadora, 

ou seja, após indicação do “eu (no fim da consulta)”, surge o seu DD, em novo parágrafo e 

antecedido por travessão, sendo que a resposta do médico surge a seguir, sem preparação 

prévia, mas também em novo parágrafo e após travessão. Tudo isto se encontra italicizado por 

pertencer a um contexto enunciativo temporalmente anterior ao da actualidade do enunciador 

(Isilda, a Mãe de Rui, deficiente mental). 

Em (126), encontramos novamente uma sequência em itálico pelos mesmos motivos da 

anterior. O que acontece inesperadamente é a inclusão do DD do filho Carlos na actualidade, 

o que surge depois do itálico, mas a redondo e confirmado pela presença do determinante 

possessivo “meu” em “dizia o meu nome Carlos”. 

 

“Exortação aos Crocodilos” 

(127) “ se em vez de perguntarem à Mimi me perguntassem 

- Em que estás a pensar? 

respondia que me agrada a certeza de acabar tudo esta noite, amanhã não haverá 

ninguém em minha casa a seguir ao almoço salvo a mulher a dias, admirada com a falta de 

instruções no bloco sobre o micro-ondas, a reler as da véspera 

Dona Alice por favor mude os lençóis da cama traga o lombo e as costelas que 

encomendei no talho o homem da máquina da roupa há-de vir às três horas consertar o tubo 

compre um pão-de-ló no supermercado os iogurtes estão no fim se a costureira telefonar diga 

que volto às seis obrigada Celina 

a escrever  

Senhora Dona Celina como não destinou nada fiz a limpeza grande da sala e pûs o 

bacalhau de molho o homem levou a máquina para a oficina porque não é só o tubo é uma 

coisa queimada paguei o pão-de-ló e os iogurtes do meu bolso só havia de morango saí mais 

cedo que o meu filho está doente até amanhã se Deus quiser Alice 

por que motivo as coisas morrem dentro de nós dado que não parece ser lentamente” 

(pp. 118, 119) 
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Neste exemplo seleccionado, as questões que relevam de uma leitura mais profunda são 

as seguintes: a da contiguidade entre discursos de outros e o discurso do enunciador que está a 

assumir a responsabilidade da narração; a da contiguidade de tempos que o não são, à partida, 

ou seja o passado e o presente e os enunciados em Discurso Directo (escrito) em bilhetes 

tipicamente trocados entre patroa e mulher-a-dias. 

Vejamos o primeiro caso: o DD (em contexto de novo parágrafo e travessão) “- Em que 

estás a pensar?” surge no meio do enunciado a cargo do enunciador a quem se refere o 

pronome pessoal (Complemento Indirecto) “– me”, sendo que tal DD pertence aos “outros” 

que, habitualmente, fazem perguntas a Mimi. 

Atentemos agora na segunda e terceira questões: a contiguidade temporal 

consubstancia-se por meio da retoma de discurso (escrito) citado
38

 de um bilhete que a patroa 

da casa deixou à empregada doméstica, mas no dia anterior (de que o item lexical “véspera” é 

a confirmação). 

 Com esta estratégia discursiva, a presença de dois tempos apresentados como paralelos 

à superfície do texto é indiscutível, pois o bilhete (ou o “bloco de instruções”) passado (e seu 

respectivo discurso) surge (ainda que em novo parágrafo) imediatamente a seguir (e sem 

indicações prévias) ao enunciado temporalmente actual a cargo do enunciador responsável 

pela narração. Seguidamente, o enunciador acrescenta que a mulher-a-dias poderá estar “a 

escrever” e, de novo, cita o enunciado que, possivelmente, resulta de um bilhete de resposta 

dessa senhora, enunciado que vemos em novo parágrafo e terminado com a eventual 

assinatura “Alice”. Note-se que nunca são utilizadas aspas ou verbos introdutores de DD. 

Finalmente, e no último parágrafo que seleccionámos, repare-se como o enunciador 

(chamemos-lhe “principal”) recupera a sua enunciação, colocando-se a questão (sem 

pontuação) “por que motivo as coisas morrem dentro de nós dado que não parece ser 

lentamente”, sendo que, desta vez, é o pronome pessoal “nós” que corrobora a sua 

responsabilidade narrativa. 

 

 “Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(128) “ O médico não chamou o elevador: girou o guarda-vento com uma folha de 

receita escrita em maiúsculas 

Reservado 

                                                
38 Sobre a questão da citação / paródia de léxico e discurso de outros, releia-se o constante da Parte I deste 

trabalho. 
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E colada à madeira com três pedaços de adesivo, de uma janela nas escadas percebiam-

se hotéis, o radar do aeroporto às voltas sobre os prédios 

Se ao menos houvesse uma forma de sair, apanhar o autocarro para casa, esquecer-me, 

se alguém me mostrasse que tudo isto é mentira, não pode acontecer, não aconteceu, enganei-

me, o meu pai não ficou doente, o meu pai não, está no escritório com os jugoslavos, os 

árabes, os pretos a falarem de canhões e espingardas, ao voltar do cinema passei no corredor e 

ouvi-os, a minha avó sim, o primo tenente sim, só as pessoas muito idosas morrem 

De uma janela nas escadas percebiam-se hotéis e o radar do aeroporto às voltas sobre os 

prédios, os nossos passos faziam tanto barulho no mármore dos degraus que me assustei, no 

guarda-vento do andar de baixo também a sua folha de receita 

Reservado” (p. 43) 

 

Para além do recurso a discurso citado de “uma folha de receita escrita em maiúsculas”, 

este excerto mostra um caso inesperado de catáfora, na sequência “a minha avó sim, o primo 

tenente sim, só as pessoas muito idosas morrem”. 

Repare-se como, não contribuindo para interdiscursividade, esta sequência é um dos 

primeiros exemplos de estratégias discursivas catafóricas, pois o advérbio de afirmação “sim” 

surge inesperadamente a seguir a Sintagmas Nominais como “a minha avó” e “o primo 

tenente”, não para recuperar possíveis respostas desses dois membros da família, mas para  

(ainda que só posteriormente o percebamos) antecipar a informação de que a personagem 

admite que esses sim morram porque são “idosos”, não o seu pai (que era ainda novo e lhe era 

muito querido). Estamos, portanto, perante uma situação contextual típica de catáfora, pois a 

informação primeira é a do entendimento de um acontecimento, que só é explicado e 

nomeado (a morte) posteriormente. 

 

“Que Farei Quando Tudo Arde” 

(129) “se pudesse jogar pedras ao mé 

- Como se chama a tua mãe? 

dico, a minha mãe mora no Bico da Areia no lado oposto do Tejo, um autocarro, um 

segundo autocarro, Lisboa ao contrário na água, se lhe bato à porta desengancha-me a trela da 

coleira e um homem no degrau do portão, a minha mãe 

- Some-te 

espreitar a luz acesa, as casas só telhados de madeira e de zinco” (p. 16) 
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O exemplo (129) é sintomático, do ponto de vista discursivo, a dois níveis: primeiro, 

mostra um caso de corte gráfico da palavra “médico”; o segundo, confirma a inclusão de DD 

de dois enunciadores, sem preparação discursiva prévia, ou seja, o do médico e o da mãe. 

O primeiro, o corte de palavra, verifica-se no final da primeira linha por nós citada 

“mé”, interrompida pelo DD dele mesmo (médico) e retomado imediatamente a seguir ao DD, 

em novo parágrafo “dico”. 

O segundo nível sintomático do estilo discursivo de Lobo Antunes não é mais do que a 

confirmação do que temos vindo a testemunhar nas obras analisadas, nesta Parte III, até este 

momento, isto é, o autor inclui frases em DD (com a devida paragrafação e utilização de 

travessão e maiúscula inicial), mas sem a presença de verbos introdutores de relato de 

discurso, como acontece em “- Como se chama a tua mãe?” (enunciado do médico dirigido a 

Paulo para aquisição de informação sobre a mãe em quem estava interessado) e “- Some-te” 

(enunciado da mãe para com Paulo, o enunciador principal). 

 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

(130) “ – Achas que tens idade para estar aqui miúda? 

Felizmente que as avencas lhe cobriam a voz 

- Obrigado avencas 

E o meu pai entretido a desenhar-me um relógio no pulso 

- Se não páras quieta não consigo Marina 

Uma janelinha para o dia do mês 

- Hoje não são dezoito são doze” (p. 195) 

 

(131) “que se entendia logo estarem a rir-se de mim, se eu um pontapé no elefante o 

elefante a derrubar o triciclo, o nosso filho 

- Mãe 

e tu de elefante ao colo 

acho que lhe entortei uma pata 

- Sinceramente Morais 

eu abandonado a agonizar na cama com o tenente 

a única criatura do mundo que se preocupa comigo 

- Meu major” (p. 512) 
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(130) mostra uma sequência discursiva que importa analisar por incluir duas estratégias 

relevantes: a da contiguidade discursiva de DD de enunciadores vários, sem os respectivos 

verbos introdutores e a da contiguidade de momentos temporalmente distintos. 

Quanto à contiguidade de DD’s, vejamos como há quatro enunciadores: o homem que 

viu Marina nos destroços do que fora a sua casa, no Lobito (agora destruída pela guerra), a 

própria Marina (a agradecer às avencas por “cobrirem a voz” desse homem, fazendo-a 

inaudível aos seus ouvidos), o pai de Marina “ a desenhar-me um relógio no pulso” e o 

calendário (personificado) a afirmar que “Hoje não são dezoito são doze”. Em nenhum dos 

casos de inclusão de novo enunciado existe o verbo relator, somente a paragrafação e 

maiusculação. 

Quanto à presença contígua de dois tempos diferentes, veja-se como o contexto 

temporal em que surge o primeiro e o segundo enunciadores pertence ao passado; o momento 

que corresponde ao terceiro enunciador pertence a um passado anterior (o da infância de 

Marina) e o momento correspondente ao quarto enunciador pertence ao presente da 

enunciação de Marina (já adulta e a assumir a responsabilidade da narração). 

Em (131), verificamos que, de novo, são incluídos enunciados de enunciadores 

diferentes (sem marcas discursivas de relato DD, a não ser a paragrafação e maiusculação, 

com travessão). A saber: o do filho do Major Morais (sendo Morais o enunciador responsável 

pela sequência que estamos a analisar) “- Mãe” (quando o pai havia pontapeado o elefante); o 

da esposa “- Sinceramente Morais” e o do tenente que com ele estava “a agonizar na cama” “- 

Meu major”. 

Por outro lado, e mais uma vez, os tempos a que pertencem estes enunciados são 

distintos, mas, à superfície do texto, são apresentados como contíguos. Isto porque os dois 

primeiros enunciadores pertencem ao passado de Morais (aquando da sua vida com a mulher 

e o filho) e o terceiro pertence ao presente, em que ele está doente, numa cama ao lado da do 

tenente. 

 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

(132) “o senhor Querubim, de Super-Homem, entre planetas, estrelas 

- Também gostavas de ser o Super-Homem pimpolho? 

Voares de capa encarnada 

(- Há-de haver aí tinta encarnada eu desenho-te a capa) 

Sobre a Guiné, sobre Tavira, na direcção de uma bailarina 
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(- Pode dar-me corda sabia?) 

Que ia girando a custo com montes verdes em torno, feno, eucaliptos, cercas de pedra 

(algumas delas caídas) 

Que separavam quintas 

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” – itálico é da mulher do Narrador (p. 76) 

 

(133) “meus íntimos, o que direi de vós, o da minha mãe suspenso, os das minhas 

diversas idades que reconheço e me saúdam mostrando a quantidade de pessoas que fui sendo 

no percurso da vida, as simpáticas, as de que mal me lembro, as que preferia não recordar 

nunca, tirando o médico e o cobrador do gás nenhum na casa a não ser um primo idoso com 

um pacotinho de broas que me fazia cócegas” (pp. 421, 422) 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” é o romance onde mais evidentemente Lobo Antunes 

enceta e consolida o estilo discursivo a que dará continuidade nos romances contemporâneos. 

Vejamos como. 

(132) inclui três personagens: o “pimpolho”, “o senhor Querubim” e a mulher do 

“pimpolho”. A verdade é que as duas primeiras se desdobram, em termos enunciativos, em 

quatro enunciadores. Vejamo-los, por ordem de surgimento na sequência: 

- o enunciador “principal”, isto é, o “pimpolho”, que recupera os tempos passados com 

“o senhor Querubim” (“o senhor Querubim, de Super-Homem, entre planetas, estrelas”); 

- o próprio “senhor Querubim” (“- Também gostavas de ser o Super-Homem pimpolho? 

Voares de capa encarnada / Sobre a Guiné, sobre Tavira, na direcção de uma bailarina / que ia 

girando a custo com montes verdes em torno, feno, eucaliptos, cercas de pedra / Que 

separavam quintas”); 

- um terceiro enunciador que corresponde ao “senhor Querubim” a retomar o seu 

discurso anterior para sobre ele fazer um comentário “(Há-de haver aí tinta encarnada eu 

desenho-te a capa)”; 

- um quarto enunciador, que corresponde ao “pimpolho” a fazer discursivamente o 

mesmo que o anterior, isto é, a comentar a sua própria narração “(- Pode dar-me corda 

sabia?). 

Por outro lado, quanto à presença da terceira personagem, tal faz-se por meio do recurso 

ao itálico (como acontece em “A Morte de Carlos Gardel”, “O Manual dos Inquisidores” e ”O 
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Esplendor de Portugal”), pertencendo a sua enunciação a um tempo passado em relação ao 

presente, em que o “pimpolho” é já adulto, casado e com filhos, mas a um passado da 

adolescência desta mulher (e não à infância do “pimpolho”). 

(133) mostra uma situação de evidente heteronímia, a começar, desde logo pela 

sequência “o que direi de vós” (…) “os das minhas diversas idades” (…) “ a quantidade de 

pessoas que fui sendo no percurso da vida”. Poderemos chamar-lhe “vozes”, na medida em 

que essas “pessoas”, ou “eus” enunciativos dentro do “eu” enunciador responsável pela 

narração, assumirão, em algum momento do romance a responsabilidade de enunciação. A 

verbalização desta “quantidade de pessoas” não é exclusiva da prosa romanesca, dado que, ao 

longo das crónicas, sobretudo aquelas em que Lobo Antunes desconstrói o seu processo de 

escrita, a referência a elas é constante. Note-se que tal contribui para a estratégia discursiva 

devedora de Fonseca (Fonseca 1992 e 1994) de “interdiscursividade”. Vejamos porquê. 

A proliferação de enunciadores começa a consolidar-se, neste romance e no que a ele se 

seguirá (“Ontem Não Te Vi Em Babilónia”), pois não se trata apenas da despersonalização de 

um enunciador em vários outros (os do passado, os que correspondem à “voz da sua 

consciência”, se é lícito colocar as coisas nestes termos, os que assumem a responsabilidade 

de reformulações / comentários ou interrogações relativas ao que acaba de ser dito / escrito, 

entre outros), mas também de uma primeira referência a outros enunciadores (ou “personae”) 

do romance, os quais se tornarão, mais cedo ou mais tarde na narrativa, enunciadores eles 

mesmos (isto é, em primeira pessoa) que confirmarão informações dadas pelo enunciador 

principal, que contarão, enfim, a sua própria história e experiência de vida. Esta estratégia 

encontra-se ao serviço da coesão do macrotexto, contribuindo simultaneamente para a 

fragmentação à superfície textual (pois os discursos de cada um dos enunciadores se vão 

tornando contíguos), que é, afinal, desvendada aquando da compreensão da sua 

individualidade (mesmo enquanto parte do todo complexo). Para exemplificar a nomeação / 

referência destas “personae” vejam-se os casos do “médico”, do “cobrador do gás” (com 

menor relevância neste romance) e do “primo idoso com um pacotinho de broas que me fazia 

cócegas” (que tem sido e continuará a ser presença constante no romance). 

 

 

“Ontem Não Te Vi Em Babilónia” 

(134) “Eu um estranho como aqui à meia-noite só que em lugar de campos canteiros 

onde a erva crescia sobre um banco tombado, borboletas, duas azuis e uma branca ou uma 
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azul e duas brancas uma rapariga de tranças e observando melhor rapariga nenhuma, uma 

peça solta na minha barriga” (37) 

(135) “Um domingo eu a brincar com formas de empadas e nisto a minha mãe que 

trazia um alguidar ou um frango na mão, não interessa, acho que um frango, as penas 

arrepiadas e o olho zangado, mesmo tendo dois olhos um único olho zangado, onde é que eu 

ia, pés, pernas, avental, frango e a minha mãe em cima daquilo tudo” (53) 

(136) “A explicar não a mim, a alguém que não havia ao meu lado” (94) 

(137) “Um telefone a tocar e eu a aproximar-me do telefone não nesta sala, a esquerda, 

e a da esquerda vazia, enganei-me, a campainha uma parede mais adiante, no quarto seguinte 

neste 

(ia jurar que neste)” (95) 

(138) “A pensar em Évora, não no meu marido, e ao mencionar Évora não me refiro à 

cidade, refiro-me às galinhas e coelhos de um tempo mais feliz” (157) 

(139) “Há muitos anos em Lisboa, lá ando eu com os meus escrúpulos incapaz de 

decidir, um pintor, um escultor e se calhar nem pintor nem escultor, outro emprego, 

veterinário, compositor, não te atrases aqui, segue sempre, o veterinário ou compositor não 

num prédio, na rua, a pistola que não supunha tão pesada e o gatilho tão preso, o veterinário 

(ou compositor ou pintor ou escultor, não aprendeste ainda, depressa) 

A correr, a cansar-se, a olhar para nós, a correr, a deixar de correr, a ajoelhar, a deitar-se, 

posso garantir que chovia derivado a que do pescoço dele uma água não vermelha, pálida, 

lembro-me que a dentadura postiça e com isto da dentadura perdi-me, a dentadura postiça o 

que para além de soltar-se experimentemos que a dentadura fora da boca, no chão 

(obrigado, Senhor) 

A dentadura postiça no chão, não uma dentadura completa, alguns dentes, o lábio 

(como é a natureza das pessoas, mesmo na morte vaidosas) 

Ia no lábio, pus o mindinho na palavra lábio, o lábio 

(mesmo na morte vaidosas)” (301) 

(140) “Uma ocasião o meu pai tocou à campainha sem aviso 

(- Como deu comigo senhor?) 

Avançou a esconder uma careta porque um estalo no joelho e um nervo a vibrar contraindo a 

bochecha, arrumou no sofá os pedaços das costas que ia empilhando 

(o terceiro demorou a encaixar, o ombro direito deu ideia de ir explodir e as sobrancelhas 

trocaram-se) 
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[pai de Ana Emília, Honório]- É aqui que tu moras? 

 (alguém falava por trás dele enquanto os lábios se moviam diferentes dos de dantes, torcidos) 

-É aqui que tu moras?” (84,85) 

(141) “A piteira junto às dálias arrepios em que não atentara levando-me a supor que 

talvez chegue a manhã, traços longos de nuvens, os primeiros rebanhos, o empregado da 

bomba de gasolina a guardar a lancheira e a desdobrar o jornal, uma imitação de vento mais 

aragem que vento, quem a sentiu que explique, a vasculhar os caules entre a noite e o dia, a 

muralha a espessar-se, a crescer 

(não me empurrem para terminar o meu relato, hei-de acabá-lo vão ver é uma questão de 

paciência, a cada qual o seu ritmo) 

A muralha portanto 

(são vocês que me fazem perder tempo) 

A espessar-se, a crescer, pedaços de musgo em alguns pontos da pedra mas não pavões nem 

rolas como as que vi em Lisboa, ainda que não estejam de acordo respeitem-me as manias, 

deixem-me citar a muralha que ao longo da minha vida foi uma companheira fiel, cortem, se 

lhes apetecer, os traços longos das nuvens, os primeiros rebanhos, o empregado da bomba de 

gasolina 

(senhor Meneses, veio-me agora o apelido, o primeiro nome escapou-se) 

Um gato de que não faço questão, o que mais há são gatos, terei oportunidade de me ocupar 

deles mas permitam-me o capricho da muralha 

(não exijo muito) 

Minha amiga constante, meu abrigo por vezes, não a eliminem do livro e com isto e não por 

culpa minha perdi-me, referia-me à piteira levando-me a supor que talvez chegue a manhã, os 

limoeiros que sobram igualmente fiéis, estou-vos reconhecida, bem hajam, embora magros, 

torcidos, dão-me confiança em mim, duas e trinta e um, estamos quase, só três páginas mais, 

não gesticulem a apontar o relógio, não me digam com os dedos 

- Um minuto um minuto 

Não ameacem ir-se embora que eu abrevio, sosseguem, e uma vez que abrevio o chapelinho 

de pena quebrada, a pobre de nariz na cortina” (169) 

 

(142) “Todos os minutos uma faixa de letras, Serviço Permanente, não Serviço 

Permanente,   erviço permanente” (181) 

(143a) “Eu para o chapelinho de pe 
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(a cozinheira a minha mãe ainda?) 

na quebrada” (434) 

(143b) “Com mão cer 

(sangue da minha filha?) 

Apenas com mão certeira nas lebres” (436) 

(143c) “Rádio 

(outro homem, não me perguntem quem) 

grafias” (145,146) 

 

Os dois primeiros exemplos [(134) e (135)] são casos de transposição fictiva através de 

deixis “am Phantasma”, partindo de um ponto de referência egocêntrico, Eu. 

Em (134), “eu” e “como” anunciam uma comparação entre dois enunciados, 

corroborada por “só que em lugar de” que introduz, em termos enunciativos, um contexto 

num outro espaço / tempo. É na referenciação deste outro contexto que o enunciador, 

servindo-se do pretérito perfeito, “cresci”, descreve o que a sua “memória discursiva” lhe 

permite recuperar, o exterior da casa da “rapariga das tranças”, antes do suicídio desta, trazido 

ao plano actual da enunciação. Ao reformular a informação sobre o número de borboletas e a 

sua cor, o enunciador enceta um processo de precisão (por contradição) da informação 

veiculada ao ponto de, recorrendo à forma gerundiva, “observando”, seguida do comparativo, 

“melhor”, se referir ao desaparecimento dessa rapariga, o suicídio. 

 

Em (135) é o adverbial, “um domingo”, que leva o locutor a criar fictivamente um outro 

enunciador numa situação de enunciação no passado, desta feita, ele próprio mas na infância, 

a observar a mãe preparando-se para matar um galináceo. As reformulações várias 

representam oscilações que ele pondera poderem “não interessar”, mas que, na verdade, usa 

para especificar, servindo-se de merónimos de “frango”: “penas”, “olho”, “pernas” e para 

retomar resumindo, por anáfora infiel, recorrendo a um quantificador como expressão de 

síntese, “tudo”. 

 

Caso semelhante é o de (138), se bem que requeira um olhar sobre uma peculiaridade. O 

que está referencialmente em paralelo não é o sujeito enunciativo, “eu”, mas o “aqui” / 

“agora” recuperados pela memória, retomados e reformulados com base num jogo do 

inesperado: o antecedente “cidade” é especificado não pela expressão de partes ou 
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merónimos, mas por associações isotópicas inesperadas a “galinhas e coelhos”, prefiguradoras 

de uma cidade ruralizada noutro tempo “mais feliz”. 

 

Quanto a (140), os problemas são de outra ordem. Em (140), inscrito no mesmo 

mecanismo fictivo anunciado pelo adverbial “uma ocasião”, o E1 apresenta-nos uma 

personagem que recupera por memória discursiva, o pai. “Tocar à campainha sem aviso” 

pressupõe que se trata de uma visita a Ana Emília não prevista. Inesperadamente, e entre 

parênteses, surge a reformulação sob a forma de interrogativa canónica pontuada com o 

respectivo sinal (“Como deu comigo senhor?”). Segue-se uma descrição de eventos que E1 

presenciou (note-se que as formas verbais no pretérito perfeito do indicativo sustentam esse 

avanço da narração). De novo, inesperadamente, surge-nos um enunciado proferido pelo pai 

(“É aqui que tu moras?”). É esta técnica linguística que, em meu entender, dificulta a leitura 

dos textos antunianos por leitores menos atentos: sem pré-aviso de inserção de um discurso de 

outrem, ele é reproduzido. Para mais, sem verbo introdutor de relato de discurso anteposto ou 

posposto39 (Duarte, 2003) e, por retoma graças à repetição literal, é reproduzido mais adiante 

no seu discurso40. 

 

Mormente, e seguindo o “cânone” que ele próprio escolheu para o seu discurso 

reformulado, Lobo Antunes opta por, entre parênteses, reproduzir o enunciado a cargo de um 

possível E3 (a segunda voz de Ana Emília) que acrescenta informação inesperada: a da 

fragmentação física / corporal da figura do pai, o que é acompanhado por “arrumou no sofá os 

pedaços das costas que ia empilhando”. Caso análogo é o de (136) em que a mesma 

personagem afirma (“a explicar não a mim, a alguém que não havia ao meu lado”). A 

despersonalização é outras das temáticas que mereceria ser estudada com mais detalhe, mas 

não o será por razões de ordem expositiva. Ainda assim, poder-se-ia considerar que esta é 

uma espécie de fantasma ou heterónimo pessoano inexistente, como se houvesse uma 

proliferação não só de enunciadores, mas também de enunciatários. 

Partindo novamente de um ponto egocêntrico, Eu, o relato, que se inscreve no passado 

(a personagem recupera um episódio em que procurava o telefone) prossegue com a 

reformulação de informação dada, “enganei-me, a campainha”. Enquanto isso, e graças ao uso 

                                                
39 Veja-se o papel dos verbos introdutores de relato de discurso enquanto veículos de polifonia em Os Maias. 
40 Esta técnica de insistência na repetição de frases / parte de frases, ao longo da narrativa, é frequente na escrita 

de António Lobo Antunes. Veja-se, por exemplo, o termo ‘trambolho’, em Eu Hei-de Amar Uma Pedra que, 

sendo da autoria de uma personagem, é usado dezenas de vezes pelas outras personagens do romance. 
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de SPrep’s e SN’s com valor de localização espacial (“nesta sala”, “uma parede mais 

adiante”, “no quarto seguinte”, “neste”), a fronteira Passado / Presente esbate-se até 

desaparecer completamente. Assim sendo, é o “eu” (quer enquanto pronome pessoal sujeito, 

quer enquanto pronome pessoal objecto directo) o elo de ligação entre esse espaço / tempo, 

passando o espaço, que estava a ser descrito “am Phantasma”, a ser apresentado quase como 

“ad oculos”, em formato de registo fotográfico. Daí que “este” / “esta” aproximem um outro 

espaço e tempo do enunciador que diz “eu”. 

 

Os excertos numerados como (139) e (141) são bastante longos. No entanto, dado que 

surgem no seguimento dos anteriores, serão usados maioritariamente para referir um aspecto 

novo: a interpelação de uma entidade, invocada no plural, que, em termos narratológicos, 

levanta questões teóricas eventualmente problemáticas e, por isso, merecedoras de uma 

observação mais minuciosa. 

Quanto a (139), são três os pontos a focar. 

Em primeiro lugar, a estratégia de transposição fictiva, aqui alicerçada no uso do 

adverbial (“Há muito tempo”) e do Sprep com valor locativo (“em Lisboa”), que instanciam 

um outro tempo / espaço. 

Em segundo lugar, ao contrário dos outros exemplos analisados, neste o E1 encontra-se 

(ainda) a tomar decisões sobre os factos que a sua memória discursiva lhe permite recuperar: é 

como se ele estivesse a decidir neste “agora” sobre um “antes”. Daqui decorre a incerteza que 

resulta na proliferação de retomas / reformulações: umas vezes por hiperonímia / hiponímia 

(“emprego”41, “veterinário”, “compositor”, “escultor”, “pintor”), outras por meronímia 

(“pistola”, “gatilho”), outras ainda por alternância locativa (“num prédio”, “na rua”42). E só no 

final dos seus enunciados é que este enunciador recorre ao nome, “morte” (retomada por 

expressão de síntese) que descreve fidedignamente o que estava a acontecer a esse “pintor” / 

“escultor” / “escultor”: o seu assassinato43. 

Em terceiro lugar, repare-se ainda no enunciado “não aprendeste ainda”. A partir daqui, 

temos uma de duas hipóteses: ou, como já acontecera, o locutor, sob a forma de E1 desdobra-

se em E2 e tece juízos acerca da sua formulação anterior; ou, como também já sucedera antes, 

                                                
41 Talvez ‘profissão’ fosse um hiperónimo mais apropriado, mas, para o caso, ‘emprego’ parece aceitável. 
42 À partida, há aqui uma relação de anáfora associativa, pois o enunciador pressupõe, pelo seu conhecimento do 

mundo, que um prédio é construído entre ruas e não num espaço isolado campestre ou desértico. 
43 Há aqui uma referência clara ao assassinato de José Dias Coelho pela PIDE, numa rua de Lisboa. 
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surge um E3 (cujo discurso é incorporado directamente sem pistas gráficas válidas, a não ser a 

vírgula) e cuja entidade será superior na hierarquia narratológica. 

 

Detenhamo-nos agora no exemplo (141), reservado para a parte final da análise deste 

“corpus”. 

Ao longo do relato desta personagem (Alice), vemos expressões que servem o propósito 

de presentificar um dado destinatário. Repare-se:  

i. não me empurrem para terminar o meu relato 

ii. hei-de acabá-lo vão ver 

iii. (são vocês que me fazem perder tempo) 

iv. permitam-me o capricho da muralha ( não exijo muito) 

v. não eliminem do livro 

vi. bem hajam, embora magros, torcidos, dão-me confiança em mim 

vii estamos quase, só três páginas mais, não gesticulem a apontar o relógio 

viii. não me digam com os dedos  

      - Um minuto um minuto 

ix. não ameacem ir-se embora que eu abrevio 

x. sosseguem. 

Pelo recurso ao plural, principalmente na forma da terceira pessoa dos verbos, aqui 

conjugados maioritariamente no presente do conjuntivo (forma negativa / imperativo 

negativo) e porque há pedidos (ou até injunções), estes interlocutores podem ser:  

1) as outras personagens; 

2) possíveis agentes da PIDE, a quem as personagens estão a relatar factos importantes; 

3) o(s) próprio(s) Autor(es) aqui transformado(s) em personagem(ens) de ficção 

romanesca. 

Os exemplos numerados como (143a), (143b) e (143c) mostram a mesma estratégia de 

corte gráfico (de palavra)
44

, para, pelo meio, colocar um enunciado (entre parênteses) 

pertencente a um enunciador diferente. 

 

 

“O Arquipélago da Insónia” 

(144) “eu a aproximar-me do meu pai 

- Estou aqui senhor 

e apesar dos dedos na minha testa 

                                                
44 Estratégia sobre a qual reflectimos na Parte I deste trabalho. 
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- não te vejo 

pingos de algeroz mais fortes que as nossas palavras e os primeiros troncos da serra 

subitamente mais claros, castanheiros e acácias, os dedos do meu pai desiludidos 

- Não te vejo filho 

numa voz que eu ignorava que tinha e imagino que a minha mãe ouviu várias vezes lá 

em cima no perfume dos baús 

- Não me deixes 

com o ajudante do feitor à espera, o meu pai não a ameaçava, não se zangava com ela, 

somente 

- Não me deixes 

e o meu avô desgostoso dele 

- Idiota 

a minha mãe a espiar o ajudante do feitor, a espiar o meu pai, a decidir 

- Já venho 

e o vestido dos domingos no celeiro, ao regressar faltavam ganchos e perdera um dos 

brincos, o meu pai a insistir em silêncio 

- Fica comigo 

enquanto ela ia enchendo os baús, sozinha apesar do meu pai e nós dois por nascer, o 

meu avô 

- Pelo menos além de mim há outro homem cá em casa 

o ajudante do feitor que trouxe do cemitério onde decifrava lápides com um círio 

apagado e o meu pai a desprender o cavalo enquanto as empregadas da cozinha falavam, 

falavam, ele para mim 

- Não te vejo filho 

pela primeira vez 

- Filho 

e portanto não sou filho do ajudante do feitor apesar do brinco e dos ganchos perdidos, 

sou seu filho, gostava que você, que eu, que a gente 

- Acha que ainda é possível pai? 

e ao poisar-lhe a mão no ombro ninguém” (pp. 62, 63) 
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Este exemplo (144) confirma a estratégia discursiva de interdiscursividade por 

entrosamento e contiguidade de enunciadores, que testemunhámos em “Ontem Não Te Vi Em 

Babilónia”. 

O primeiro passo a dar, a nosso ver, para a compreender é o da identificação dos 

enunciadores para que os individualizemos e compreendamos a sua “entrada em cena”. 

Vejamo-los, por ordem de surgimento na sequência: 

- o E1 (Enunciador 1) corresponde ao enunciador principal, ou seja, a cargo de quem 

está a narração do conteúdo geral do capítulo – o menino (que é afinal filho do “ajudante do 

feitor” com a nora do dono da herdade, e não filho do filho do dono da herdade). Eis os 

enunciados que o comprovam: eu a aproximar-me do meu pai” / “e apesar dos dedos na 

minha testa” / “pingos de algeroz mais fortes que as nossas palavras (…)” / “numa voz que eu 

ignorava que tinha (…)” / “com o ajudante do feitor à espera (…)” / “e o meu avô desgostoso 

dele” / “a minha mãe a espiar o ajudante do feitor, a espiar o meu pai, a decidir” / “e o vestido 

dos domingos no celeiro (…)” / “enquanto ela ia enchendo os baús (…)” / “o ajudante do 

feitor que trouxe do cemitério (…)” / “pela primeira vez” / “e portanto não sou filho do 

ajudante do feitor apesar do brinco e dos ganchos perdidos (…)” / “e ao poisar-lhe a mão no 

ombro ninguém”; 

- o E2 que se trata desse mesmo menino, no passado, “ a aproximar-se” do “pai” (que 

não verdade o não era): “- Estou aqui senhor”; 

- o E3 que corresponde ao “pai” (filho do dono da herdade, que não era pai deste rapaz, 

mas o amava como tal, sendo também correspondido): “ – Não te vejo” / “- Não te vejo filho” 

/ “- Filho”; 

- o E4 que corresponde ao “pai” (do menino) a dialogar, noutro espaço e tempo, com a 

mulher (mãe deste rapaz): “- Não me deixes” / “- Fica comigo”; 

- o E5 que diz respeito ao avô do menino (dono da herdade, que, afinal, não o era de 

facto, mas a quem o rapaz amava): “- Idiota” / “- Pelo menos além de mim há outro homem 

cá em casa”; 

- o E6 que diz respeito à mãe do rapaz: “- Já venho”. 

Em suma, podemos sequencializar, da seguinte forma, a “entrada em cena” de cada um 

destes enunciadores: E1 (enunciador principal - menino), E2 (enunciador – menino, no 

passado - a responder ao “pai”), E1 (enunciador principal), E3 (enunciador “pai”), E1 

(enunciador principal), E3 (enunciador “pai”), E1 (enunciador principal), E4 (enunciador 

“pai” a dialogar com a “mãe” do menino e sua mulher), E1 (enunciador principal), E4 
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(enunciador “pai” a dialogar com a “mãe” do menino e sua mulher), E1 (enunciador 

principal), E5 (enunciador “avô”), E1 (enunciador principal), E6 (enunciador “mãe” do 

menino), E1 (enunciador principal), E4 (enunciador “pai” a falar com a “mãe” do menino e 

sua mulher), E1 (enunciador principal), E5 (enunciador “avô”), E1 (enunciador principal), E3 

(enunciador “pai”), E1 (enunciador principal), E3 (enunciador “pai”), E1 (enunciador 

principal), E2 (enunciador – menino - a responder ao “pai”) e, finalmente, E1 (enunciador 

principal).  

Como podemos verificar pela apresentação desta sequência, a contiguidade de 

enunciados à superfície do texto é elevada a um nível não só insistente, mas potenciador de 

complexidade por meio da introdução / repetição de enunciados anteriores de forma 

inesperada e só perceptível se perceptível tiver sido, desde o início, a quem (a que 

personagens) pertencem esses enunciados. Tal é intensificado por se tratar de um número 

relativamente grande de personagens e seus enunciados.  

Em suma, este é, pois, um dos meios (estratégicos) da técnica de interdiscursividade 

antuniana.  

 

“Sôbolos Rios Que Vão” 

(145) “uma escola, na dele o professor não 

- Antoninho 

uma rapidez de chicote 

- Antunes 

e a seguir ao Antunes 

- Os afluentes do Tejo 

não aquele sobre o qual descer a caminho da foz, à direita da escola uma criatura de 

bengala parecida com o sujeito do paquete 

- Estava a ver que não chegavam Luísa 

à medida que ele pensava como seria a Luísa” (p. 131, 132) 

Tal como testemunhámos na análise da obra anterior, também em “Sôbolos Rios Que 

Vão” a estratégia de interdiscursividade por contiguidade de enunciações é utilizada de forma 

análoga. Concentremos nela a nossa atenção. 

Neste caso, temos como E(nunciador)1 o narrador (António Antunes), a recuperar o seu 

passado, mas em dois momentos diferentes: o que corresponde à escola (no qual surge o 

Enunciador 3 – o professor) e ainda o que corresponde à “criatura de bengala parecida com o 
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sujeito do paquete” (Enunciador 4). Falta apenas explicar a presença do que consideramos 

Enunciador 2. Vejamos toda a sequência enunciativa para que melhor o compreendamos. 

O primeiro enunciador corresponde ao que chamamos vulgarmente “narrador”, com 

fortes indícios de ser autodiegético, participando com protagonismo na narrativa e nela 

fazendo surgir as restantes personagens: “uma escola, na dele o professor não” / “uma rapidez 

de chicote” / “e a seguir ao Antunes” / “não aquele sobre o qual descer a caminho da foz, à 

direita da escola uma criatura de bengala parecida com o sujeito do paquete” e “à medida que 

ele pensava como seria a Luísa”. 

O Enunciador 2 tem como enunciação “- Antoninho” e diz respeito não a uma 

enunciação que o narrador ouviu da boca do professor (que o odiava), mas a uma enunciação 

que ele gostaria de ter ouvido, como ouvia da boca da mãe (por exemplo). Por não ser, 

portanto, uma enunciação proferida pelo professor, consideramo-la distinta e individualmente. 

O Enunciador 3, esse sim, é o responsável pelos enunciados (em DD) “- Antunes” e “- 

Os afluentes do Tejo”. 

Finalmente, o Enunciador 4 é aquele a quem cabe a proferição do enunciado (em DD) “ 

– Estava a ver que não chegavam Luísa” – a supracitada “criatura de bengala”. 

Eis, portanto, a sequência interdiscursiva macrotextual: E1, E2, E1, E3, E1, E3, E1, E4 

e E1. 

 

“Entrevistas” in “Quarto Livro de Crónicas” 

(146) “As perguntas dos jornalistas embaraçam-me: não tenho ideias gerais, 

normalmente não acho nada sobre quase tudo, a fita do gravador vai girando e eu em silêncio, 

as esferográficas aguardam no papel 

- O que pensa de? 

e eu sem pensar seja o que for porque falam do que não me importa, do que nunca me 

tinha passado sequer pela cabeça, a certeza constante de que vivo noutra dimensão, noutro 

lado, o defeito não é dos jornalistas, é meu, não têm culpa que não seja de cá, esteja ao mesmo 

tempo aqui sentado e a farejar desconheço onde, desconheço o quê, parto, regresso, torno a 

partir, ando longe 

- O que representa a Europa para si? 

- Qual a importância do aniversário da publicação do Quixote? 

- Em que medida o facto de ter sido médico influiu na sua escrita? 
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e eu calado, a lembrar-me do castanheiro, a sentir os pombos cá fora, a escutar o 

estalido do gravador quando a fita acaba e mudam a cassete 

- Não fale agora, um momento 

como se estivesse a falar e não estou, estou atento a um botão quase a soltar-se na 

camisa à minha frente, ao modo como a boca se move, aos olhos que esperam sem que lhes 

ofereça meditações inteligentes, pontos de vista, raciocínios profundos, explicações 

- Como encara o futuro do romance? 

- A intervenção americana do Iraque afectou-o? 

- Qual a sua relação com Deus? 

enquanto, na rua, alguém conversa aos gritos, a furgoneta do senhor da mercearia falha 

a mudança e protesta, os pombos mudam de beiral num rebuliço confuso 

- De que modo, no seu entender, o que deixou será lido daqui a cinquenta anos? 

normalmente há um fotógrafo 

- Não repare em mim, não repare em mim 

a desparecer atrás da máquina à minha esquerda, à minha direita, ao meu lado, a 

reaparecer da máquina medindo ângulos, observando a luz 

- Importa-se de voltar a cabeça para ali? 

- De apoiar a cara na mão? 

- De fixar o espelho? 

e eu com vontade de contar-lhes que hoje vi um homem a passear um gato pela trela 

como se fosse um cão, parece que voltei ao liceu onde não me apercebia dos professores, 

aproximavam-se zangados 

- Não ouviste, ó idiota? 

e continuava a não ouvi-los, ouvia os plátanos do recreio 

- Qual é a diferença entre um plano e uma porção de plano? 

não é que detestasse o liceu, não dava por ele, volto a cabeça para ali, apoio a cara na 

mão, fixo o aparelho a recordar o vendedor ambulante de gelados na Praça José Fontana, a 

tabacaria que vendia cigarros avulso, a senhora da idade da minha mãe que me encostava a 

perna no metropolitano e me beliscava a camisola 

(dava-me medo e era tão bom) 

o que representará a Europa para mim, o aniversário do Quixote, o facto de ter sido 

médico, os dedos da senhora apertavam os meus no barão, autoritários, macios, o joelho 

esfregava-se-me na coxa, a cabeça dela, mais alta que a minha, observava-me de cima num 
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sorriso lento, a diferença entre um plano e uma porção de plano sem interesse algum, desviei 

a coxa e o joelho a perseguir-me tenaz, o polegar ia-me friccionando o pulso, a certeza que ia 

dar-se conta que o meu coração tão rápido, coisas embaraçosas a aumentarem nos calções 

- A que atribui a recepção internacional da sua obra? 

- Os prémios literários são agradáveis para si? 

- Confere com os tradutores a fidelidade ao original? 

os professores preveniam-me ao afastarem-se 

- Não acredito que vás acabar bem 

planos e porções de planos a misturarem-se por dentro, o indicador da senhora 

encontrou as coisas embaraçosas e demorou-se nelas de sorriso lento  a crescer, a sua voz num 

cochicho 

- Loirinho 

a segunda cassete do gravador a estalar por seu turno 

- Não fale agora, um momento 

e enquanto substituíam a cassete os pombos de regresso, o senhor da mercearia a 

colocar os taipais, um riso de mulher, o fotógrafo 

- Não se mexa 

e eu parado, agarrando um varão, com vontade de fugir, com vontade de ficar, à medida 

que os professores se aproximavam, zangados 

- O jornalista perguntou qual a tua relação com Deus, ó idiota 

arredondando-me uma negativa a vermelho na caderneta 

- Nunca acreditei que ele acabasse bem 

e eu a sorrir de volta à senhora porque assim que crescesse apanhava o metropolitano 

das oito e casava com ela. “ (pp. 257 – 259) 

A razão pela qual optámos por seleccionar (transcrevendo) integralmente esta crónica, 

publicada no Quarto Livro de Crónicas prende-se com o facto de, em formato de texto 

acabado (e não apenas em excertos narrativos, como temos vindo a fazer, por razões de ordem 

espacial) podermos testemunhar as estratégias de sequencialização interdiscursiva de forma 

mais evidente, a que não é alheia, de todo, a natureza do tipo de texto, ou seja, trata-se de uma 

crónica, logo, espacialmente breve. A questão é que nela é mais “fácil” (e recorremos a este 

adjectivo com alguma cautela) verificar como, por meio de microtextos contíguos e 

aparentemente sobrepostos, Lobo Antunes consegue arquitectar um macrotexto coeso e 

lógico. Consideremos, pois, com mais detalhe, o que acabámos de afirmar. 
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Estamos em presença de seis enunciadores, com suas respectivas enunciações. A saber:  

- E1: o “eu” narrador desta crónica (que podemos também considerar autodiegético): 

“As perguntas dos jornalistas embaraçam-me: não tenho ideias gerais, normalmente não acho 

nada sobre quase tudo, a fita do gravador vai girando e eu em silêncio, as esferográficas 

aguardam no papel” / “e eu sem pensar seja o que for porque falam do que não me importa 

(…)” / “e eu calado, a lembrar-me do castanheiro, a sentir os pombos cá fora (…)” / “como se 

estivesse a falar e não estou (…)” / “enquanto, na rua, alguém conversa aos gritos, a furgoneta 

do senhor da mercearia (…)” / “normalmente há um fotógrafo” / “a desaparecer atrás da 

máquina à minha esquerda (…)” / “e eu com vontade de contar-lhes que hoje vi um homem a 

passear um gato pela trela (…)” / “e continuava a não ouvi-los, ouvia os plátanos do recreio” / 

“não é que detestasse o liceu, não dava por ele (…)” / “o que representará a Europa para mim 

(…)” / “os professores preveniam-me ao afastarem-se” / “planos e porções de planos a 

misturarem-se por dentro (…)” / “a segunda cassete do gravador a estalar por seu turno” / “e 

enquanto substituíam a cassete os pombos de regresso (…) “ / “e eu parado, agarrando um 

varão (…)” / “arredondando-me uma negativa a vermelho na caderneta” / “ e eu a sorrir de 

volta à senhora (…)”. 

 

- E2: os “jornalistas”, que, neste caso, consideramos como um “todo” indivisível, ou 

seja, como enunciador único (pelo facto de as suas perguntas surtirem efeitos discursivos 

exactamente iguais – são perguntas para as quais E1 afirma não ter resposta, 

independentemente do seu conteúdo semântico): “- O que pensa de?” / “- O que representa a 

Europa para si?” / “- Qual a importância do aniversário da publicação do Quixote?” / “- Em 

que medida o facto de ter sido médico influiu na sua escrita?” / “- Como encara o futuro do 

romance?” / “- A intervenção americana do Iraque afectou-o?” / “- Qual a sua relação com 

Deus?” / “De que modo, no seu entender, o que deixou será lido daqui a cinquenta anos?” / “- 

A que atribui a recepção internacional da sua obra?” / “- Os prémios literários são agradáveis 

para si?” / “- Confere com os tradutores a fidelidade ao original?”. 

 

- E3: o “fotógrafo”: “- Não repare em mim, não repare em mim” / “Importa-se de voltar 

a cabeça para ali?” / “- De apoiar acara na mão?” / “- De fixar o espelho?” / “- Não se mexa”. 

 

- E4: os “professores” do liceu (recuperados, portanto, “am fantasma” por pertencerem 

a um passado há muito já findo): “- Não ouviste, ó idiota?” / “- Qual é a diferença entre um 
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plano e uma porção de plano?” / “- Não acredito que vás acabar bem” / “- Nunca acreditei que 

ele acabasse bem”. 

 

- E5: um enunciador “desmembrado” de E1, isto é, e como vimos em Ontem Não Te Vi 

Em Babilónia, por exemplo, uma espécie de “alter-ego” que assume a responsabilidade de 

comentar o que E1 havia dito ou pensado: “(dava-me medo e era tão bom)”. 

 

- E6: “a senhora da idade da minha mãe”, que aborda E1, durante as viagens de 

metropolitano – “- Loirinho”. 

Delimitados os enunciadores (e seus enunciados), vejamos a sua “entrada em cena”: 

começando, como de costume, pelo enunciado de E1, a ele se seguem, por ordem, os 

jornalistas (E2), o fotógrafo (E3), os professores (E4) e a “senhora da idade da minha mãe” 

(E6). 

 Esta é a sequência de surgimento quer da menção a estas “personae”, quer da inclusão 

dos seus DD’s. O que nos parece prova de lógica e coesão é o paralelismo exacto entre o 

surgimento dos enunciadores, ao longo do desenvolvimento da crónica e a sua presença, no 

final da mesma. Vejamos esse paralelismo nas seguintes duas listagens: 

a) ao longo da crónica (desde o seu início, passando pelo seu desenvolvimento) 

enquanto macrotexto: 

- E1 apresenta descrições das perguntas de E2 (jornalistas); 

- E1 trata dos movimentos e pedidos de E3 (fotógrafo); 

- E1 descreve as intervenções e atitudes de E4 (professores);
45

 

- E1 descreve as investidas de E6 (a “senhora” da idade da mãe). 

 

b) na parte final da crónica, correspondente aos últimos quatro enunciados em Discurso 

Directo, E1 retoma (para a finalizar) essas “personae” precisamente na ordem do seu 

surgimento até então. Assim, temos: 

- o enunciado introdutor de E1 – “a segunda cassete do gravador a estalar por seu 

turno”: 

- o DD de E2 (jornalistas – “Não fale agora, um momento”); 

- o DD de E3 (fotógrafo – “Não se mexa”); 

                                                
45 Não consideraremos, para esta reflexão, E5 por ser um “desdobramento” enunciativo de E1, não uma 

“personae” com existência física individualizada. 
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- o DD de E4 (professores – “- O jornalista perguntou qual a tua relação com Deus, ó 

idiota” e “- Nunca acreditei que ele acabasse bem”); 

- a menção a E6 (“senhora da idade da minha mãe” – “e eu a sorrir de volta à senhora 

porque assim que crescesse apanhava o metropolitano das oito e casava com a senhora.”) 

Acreditamos ser este um indicador inequívoco de coesão, o que nos leva a recuperar o 

que atrás (na explanação teórica da presente Parte III) fizemos constar do ponto 1.1.2.1 

Coesão e Textura.  

Retirando ensinamentos de Fonseca (Fonseca 1992), Halliday-Hasan 1976) e Morais 

(Morais 2006), percebemos que esta crónica (assim como os romances) é construída assente 

numa “textura interna” consubstanciada o que Fonseca apresentou como três componentes
46

 

- a estrutura do discurso (“nível SUPRA–EN”), ou seja, o conjunto de todos os 

enunciadores (E1 a E6) incorporados no macrotexto; 

- os “sistemas de informação”, que são enformados pelos níveis EN ou INTRA-EN, 

responsáveis pela articulação tema-rema ou continuidade temática, isto porque se trata, ao 

longo da crónica e no seu final, de introduzir informações novas e novas personagens para 

depois as retomar e com elas terminar o macrotexto; 

- o nível INTER-EN que se prende, em nosso entender, com a estratégia de selecção e 

apresentação de Enunciadores a ser retomados imediatamente a seguir segundo a ordem 

exacta do seu primeiro aparecimento. A relação entre estes EN’s é a da correspondência literal 

total. 

Pensamos ainda que é pelo reconhecimento destas três componentes textuais que o 

leitor perceberá verdadeiramente a estrutura interna dos textos antunianos, dos quais esta 

crónica é exemplo sintomático. Morais o escreveu e nos o subscrevemos:  

[A textura interna] decorre do facto de a sequência de frases funcionar como uma 

unidade em relação ao seu contexto (…) conhecidas pormenorizadamente as dimensões de 

um contexto, é possível prever o tipo de manipulação linguística que o locutor realizará, bem 

como da constatação inversa – ou seja, a partir de produtos textuais descontextualizados é 

possível, frequentemente, reconstruir os respectivos contextos de enunciação. (Morais 2006: 

26). 

Consideramos como “produtos textuais descontextualizados”, por exemplo, as 

perguntas, os pedidos e as investidas dos jornalistas, fotógrafo e professores, ao longo das 

enunciações de E1, isto porque surgem inesperadamente no microtexto, mas são facilmente 

                                                
46 Veja-se o constante das páginas 236 a 241 desta Parte III. 
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inseridos no contexto macrotextual porque reconhecida é a sua individualidade e contexto 

primeiro de “entrada em cena”. 

Chegados a este ponto, percebemos que, de um modo geral, o que Morais apresenta 

sobre Coerência e Coesão (no que designámos Esquema 7 desta Parte III) se consubstancia na 

crónica que estamos a analisar. 

Por outro lado, no seguimento de Halliday-Hasan (Halliday-Hasan 1976), Fonseca 

(Joaquim Fonseca 1992), e quanto à coesão gramatical específicamente, também dela 

encontramos prova, nesta crónica, pois verificamos, em primeiro lugar, que as cadeias de 

referência são mantidas por se manterem personagens e enunciações; em segundo lugar, 

testemunhamos, logo no início da crónica, um caso de elipse de EN’s, em “- O que pensa de?” 

(próximo da elipse total de SV), sendo que, a seguir, se esclarece e completa a pergunta com 

referentes variados, tais como a Europa, o Iraque, o futuro dos romances, o estado das 

traduções, entre outros. Poder-se-ia inclusivamente considerar esta elipse num contexto de 

catáfora actualizadora da coesão endofórica de que Duarte (Duarte 2003: 111-112) tratou e 

que recuperámos anteriormente nesta Parte III, isto é “Existem em qualquer texto expressões 

que têm de ser interpretadas como referencialmente dependentes de outras expressões que 

ocorrem no discurso anterior ou subsequente. (….) Fragmentos textuais co-referentes
47

 podem 

ter como domínio a frase simples, a frase complexa ou unidades textuais superiores ao 

período.” 

Esta crónica é também sintomática de um outro conceito que abordámos no início desta 

Parte III e que se prende com a “heterogeneidade” de Fonseca (Fonseca 1994:79), sobretudo 

naquilo que o linguista considera como o segundo dos dois “eixos” de “conjugação de vozes” 

num determinado discurso / texto: “o eixo dos discursos nos discursos, isto é, do encaixe ou 

irrupção no discurso de um dado locutor de outras enunciações, outros discursos / discursos 

outros.
48

 É isto que acontece precisamente com a irrupção dos enunciados / discursos das 

personagens desta crónica antuniana que atrás elencámos (jornalistas, fotógrafo, professores e 

“senhora da idade da minha mãe”). 

Para terminar, acresce apenas referir que esta é, por conseguinte, uma crónica (texto 

marcadamente breve), que mostra com clarividência a estratégia de interdiscursividade / 

heterogeneidade do discurso narrativo à superfície textual, assente em coesão e numa 

                                                
47 Sobre as noções de anáforas co-referenciais e não co-referenciais, veja-se o conteúdo do Ponto 1.1.3.2 (Silva 

2005: 109). 
48 Tal é válido igualmente para a irrupção de discursos citados ou parodiados, no discurso de um dado locutor / 

enunciador, como vimos na Parte I. 
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arquitectura susceptíveis de serem desconstruídas. Características típicas do romance de Lobo 

Antunes e aqui tão bem espelhadas. 

 

“Comissão das Lágrimas” 

(147) “- Seis horas seis horas 

sandálias claustro fora na direcção da capela, mais passos do que missionários de forma que 

talvez os defuntos andassem connosco, apesar de sepultados junto à horta e com cruzes feitas 

das mesmas hastes que endireitavam os legumes, não me esqueço do brilho das alfaces ao 

crepúsculo, mesmo hoje tenho a impressão de encontrá-los junto aos vidros opacos da 

marquise, o professor de Latim para a mãe de joelhos 

- Pede desculpa ladra 

não, o professor de Latim para ele 

- O substantivo onde está? 

o substantivo a mudar de posição, como os complementos e os verbos, o mindinho à cata no 

livro, sob o arbusto em fogo do primeiro relâmpago, e eu com medo, tenho medo, mãe, e 

você, deslizando na tábua, pouco pode por mim, mesmo viva pouco podia por mim, você com 

a faca de extrair os bofes às ovelhas na mão, avisando-me sem boca 

- Não posso” (p. 45) 

(148) “perdida no retrato da Simone 

- Fui eu? 

ou nos corredores da embaixada, onde os espelhos lhe multiplicavam o desconforto, 

mendigando partidas para escapar de nós, a Cristina filha de um preto, não minha, que durante 

meses, trancada em mim, me alargou o corpo e escureceu o sangue, nem Simone nem Alice, 

qual o seu nome, mãe, se porventura o avô consigo não a chamava por mais que as perdizes 

fervessem no valado, ficava a calcular o tabaco da mortalha na balança dos dedos,  você com 

saudades de legumes em vez de morteiros e gritos e agora o joelho, a insónia, o que eu 

gostava de falar na insónia, em que a sua madrinha lhe aparece de camisa comprida e castiçal 

na mão 

- Gaiata 

a seguir à marquise o cemitério judeu com os seus finados barbudos, a madrinha da 

minha mãe viúva, o marido saltou do campanário da igreja depois de afirmar 

- Sou um anjo 

e afinal não era, apesar de lhe aparecer às vezes” (p. 74) 
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(149) “- Seis horas seis horas 

em que o princípio de uma luz cruel se junta ao vime do prefeito 

- Coirões 

o claustro a aproximar-se e o horror da capela, era no interior do meu ventre que os 

padres cantavam, remexendo em memórias que preferia esquecer, não tenho pena dos brancos 

do algodão, dos presos na Comissão das Lágrimas nem dos que correm em Luanda na 

direcção dos musseques, talvez, não me sinto seguro, talvez da minha filha e o senhor 

Figueiredo 

- Se for mulher metes-lhe Cristina 

talvez da minha filha Cristina falando de nós, o meu pai subiu para a camioneta com os 

tropas e continua a escrever, tem paciência, conforme eu continuo a regressar a Luanda 

enganando-me, voltando atrás, recomeçando (…) o director da Clínica 

- Não acreditem na vossa filha 

o director da Clínica 

- Imaginam coitados” (p. 212) 

 

(150) “eu para a minha mãe 

- Tinha mesmo que ir para África mãe? 

a memória que desobedecia com pena 

- Desculpa 

envergonhada 

- Faço o que posso amigo 

e não podia, a pobre,  experimentava com mais força, de veias duras no pescoço, o pai a  

- Tinha mesmo que ir para África a sério? 

o pai a perdoar-lhe 

- Não te inquietes 

trocando e destrocando os polegares, a rapidez com que mudam de mão, desesperavam 

por ele poupando-lhe a necessidade de se enervar por ser tão pouco, tinha mesmo que ir para 

África e de os deixar ao desamparo entre penedos e tojo, olha os pinheiros e as suas vozes de 

censura 

- Não achas que foste ingrata Alice?” (pp. 259, 260) 
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(151) “não passo de uma voz, eu, no tormento das vozes que se acotovelam, 

vociferando ou lamuriando-se, na cabeça da Cristina, uma voz mansa que ela descobre por 

acaso 

- Jorge 

e atende um momento antes que as outras me calem” (p. 273) 

 

(152) “e não acho seja o que for, senhora, não me interrompa, já me chegam as vozes 

que se intrometem na que pretendo escutar e me desviam dela, se sonhasse como é difícil 

perseguir um fiozito que se extingue e recomeça, preencher-lhe os vazios, não permitir que se 

cale, se sonhasse o que me custa consentir que o matem, o que acha Deus da gente, o que 

pensa de nós (…) e eu, baralhada com tantos dados, a procurar ordená-los, este agora, este 

mais tarde, as ovelhas acolá, os freixos transformados em olmos que o meu pai ultrapassou 

(…) se nesses momentos a minha mãe 

- Como estás Cristina? 

no caso de conseguir sentar-me sentava-me ao pé dela, desejando tornar-me bicho a fim 

de adormecer em sossego” (pp. 318, 319) 

Os exemplos (147) e (149) aproximam-se por afinidade contextual, uma vez que se trata 

de um enunciador principal (o Pai de Cristina) a recordar o tempo que passou com os padres 

missionários no Colégio onde a Mãe o colocou, na infância / adolescência. Os Enunciadores 

restantes diferem, no entanto. Vejamo-los. 

Em (147), verificamos que E1 corresponde ao padre responsável por acordar os alunos 

do colégio (“- Seis horas seis horas”); o E2 corresponde a um outro padre que costumava 

abordar pejorativa e sarcasticamente a mãe que o visitava de vez em quando (-“Pede desculpa 

ladra”); E3 pertence a um padre mais velho, seu professor (“- O substantivo onde está?”)
49

 e, 

finalmente, E4 diz respeito à Mãe (avó paterna de Cristina), que nada podia fazer para manter 

e sustentar o filho em sua própria casa, dizendo-lhe “- Não posso”. É curioso que o narrador 

(Pai de Cristina) nunca surge com a responsabilidade de uma enunciação em discurso directo, 

neste exemplo, o que já não acontece em (149). 

                                                
49 Note-se, a propósito da sequência textual que surge a seguir a este enunciado “o substantivo a mudar de 

posição, como os complementos e os verbos, o mindinho à cata no livro”, como o próprio Lobo Antunes tem a 

noção clara das estratégias sintácticas de troca da ordem SVO ou das elipses nas suas frases, como verificámos 

na Parte II desta dissertação. 
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Em (149), depois de o discurso ser encetado pelo mesmo enunciador que inicia (147) – 

E1, o padre que acordava as crianças, logo de manhã, vemo-lo, de novo, a afirmar “- 

Coirões”, vocábulo calónico que espelha a relação entre padres e alunos. 

O que sucede em seguida é mais um caso de contiguidade discursiva de enunciações 

pertencentes a enunciadores e espaços-tempos diferentes: inesperadamente, e após mencionar 

o colégio dos missionários italianos, o Pai recorre a memórias da filha e do “senhor 

Figueiredo”, sendo que, quase imediatamente a seguir surge E2, isto é, o referido Senhor 

Figueiredo a dizer a frase que havia muito antes, após ter percebido que a bailarina nova 

estava grávida de si (Mãe de Cristina), “- Se for mulher metes-lhe Cristina”. 

A contiguidade enunciativa continua, dado que, por meio da selecção de vocábulos que 

nomeiam outra personagem – o “director da Clínica” (onde, já adulta, e no presente discursivo 

de “Comissão das Lágrimas”, Cristina está internada), dizendo este “- Não acreditem na vossa 

filha” ou ainda “- Imaginam coitados” (“coitados” referindo-se a todos os doentes de 

psiquiatria internados nas circunstâncias desta rapariga). 

Em (148) a estratégia de inclusão de enunciados contíguos, mas que, na verdade 

pertencem a enunciadores, espaços e tempos diversos é muito semelhante. 

Desta vez, cabe à Mãe de Cristina pensar no seu passado como bailarina do bar 

angolano “Girls”, dizendo (E1) “- Fui eu?”; o que será seguido de E2 (sua madrinha) a dizer 

“- Gaiata” e ainda do seu marido, já defunto, que “regressa à vida” várias vezes e fá-lo com 

esta frase “- Sou um anjo” (E3).
50

 

O exemplo (150) recupera esta estratégia de interdiscursividade contígua, pois, neste 

caso, E1 corresponde a Cristina, que pergunta à Mãe “- Tinha mesmo que ir para África 

mãe?”, a que a Mãe responde (E2) “- Desculpa”; porém, a seguir surge a Mãe (chamemos-lhe 

E3, por ser diferente o espaço e o tempo, bem como o enunciatário) a responder ao senhor 

Figueiredo (anos antes, quando ele lhe pedia que dançasse com mais alegria e dinamismo – “- 

Faço o que posso amigo” (porque era pobre, estava mal alimentada e vivia num casebre com 

condições deploráveis). 

E4 tem que ver com o marido desta mulher (e Pai de Cristina) que acalmava as 

discussões entre Mãe e filha, dizendo “- Não te inquietes” ou “- Não achas que foste ingrata 

Alice?” 

 

                                                
50 Note-se a proximidade deste discurso de defunto / finado, com o que acontecera já em “O Arquipélago da 

Insónia”, por exemplo, em que tais discursos abundam e enformam a macroestrutura textual. 
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Finalmente, os exemplos (151) e (152) são relevantes para esta reflexão de “corpora”, 

na medida em que introduzem a noção (ainda que não seja novidade para nós, leitores e 

investigadores) das “vozes” que proliferam na mente e na boca das personagens, sobretudo 

em se tratando de Cristina, esta mulher que é o epicentro de “Comissão das Lágrimas”. Eis 

algumas sequências ilustrativas: “não passo de uma voz, eu, no tormento das vozes que se 

acotovelam, vociferando ou lamuriando-se, na cabeça de Cristina (…) antes que as outras me 

calem”, ou então “já me chegam as vozes que se intrometem na que pretendo escutar (…) 

baralhadas com tantos dados”. 

Não é casual, como se torna óbvio, a inclusão destes exemplos, nesta parte final, uma 

vez que eles preparam o Ponto 1.3.3 que versa sobre o estatuto narratológico das personagens 

ou enunciadores da obra integral antuniana, pois é no contexto de surgimento destas “vozes” 

que, como veremos a seguir, são introduzidos enunciadores que são, afinal, desdobramentos 

dos enunciadores principais e tecem comentários sobre si próprios (como vimos também 

atrás, nesta Parte III), ou invectivam o próprio António Lobo Antunes, “transformado” em 

“personagem” passível de ser “abordado” pelas referidas personagens. 

 

Em suma, com esta primeira parte do Capítulo 2, pretendeu-se mostrar as estratégias 

discursivas polifónicas que resultam numa ilusão de fragmentaridade, a nível micro-textual, 

que afinal se revela coesa, em termos do macro-texto. Por outras palavras, quer a convocação 

de enunciadores e enunciados vários, quer as “pausas” na frase para retoma / reformulação do 

dito / escrito, quer ainda o entrosamento de discursos citados e parodiados, num discurso em 

primeira pessoa, conferem às intervenções das personagens um carácter fragmentário e 

entrecortado, que, no todo, está ao serviço de intenções polifónicas da parte do autor. Tal 

polifonia assume a forma de interdiscursividade ou heterogeneidade discursiva (vários 

discursos num só (apud Fonseca 1994)) por meio de transposição fictiva bhuleriana (Fonseca 

1992) para outros espaços e tempos, o que leva os enunciadores primeiros a colocar 

contiguamente enunciados de enunciadores segundos, terceiros, entre outros. 

 

No seguimento do que atrás fizemos saber, a referência à pessoa do autor levanta 

questões do ponto de vista narratológico, dado que esta entidade (e também as outras, como 

por exemplo, o narrador e as personagens) assume um papel que não segue os parâmetros que 

lhe são típicos. Posto isto, sobre este assunto versará o Ponto que se segue. 
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1.3.3 Estatuto narratológico de entidades como: autor / narrador / personagem: 

tradição versus transgressão antuniana 

 

1.3.3.1 Alguns pressupostos teóricos 

 

No seguimento do que atrás foi escrito, a tradição narratológica pressupõe que as 

entidades de um romance / ficção romanesca não se interpelem directamente, muito menos 

que entrem em conflito por ajuizarem do rumo dos seus relatos, do tipo
51

: 

 

- “Nem se sonha o que me custa pôr as memórias em ordem, ter de contar isto tudo se 

me dessem liberdade de explicar os assuntos conforme entendo em vez de me gritarem o que 

interessa são as duas horas da manhã e o dia que não chega” (p.180) 

- “não desanimes, não reflictas, não corrijas, mexe a caneta que alguém mais tarde há-de 

emendar por ti” ( p. 308) 

- “e eu acordado que mania não me gritem” (p. 334) 

- “onde te fui buscar, de onde vens, por que razão me inquietas no livro?” (p. 364) 

- “chegou a altura de dizer as horas mas não vou dizê-las, diga-as você se quiser, é o seu 

livro, mal o acabe deixarei de existir como os infelizes dos livros anteriores e não me 

conhecem mais” (p. 365) 

 

Considerem-se algumas definições narratológicas clássicas. 

Segundo Reis (Reis 2002: 39 - 40) o termo autor corresponde, em teoria narrativa, ao 

criador literário ou “escritor”, na acepção de Roland Barthes (Barthes 1973). O seu estatuto é 

o do escritor que é materialmente responsável pelo texto narrativo e que configura um 

universo diegético no qual se movimentarão outras entidades, designadamente as personagens 

e, por vezes, até o próprio narrador. 

Por outro lado, Reis considera ainda que a entidade narrador nunca pode ser confundida 

com a de autor. Se o autor corresponde a uma entidade real e empírica, o narrador deve ser 

entendido como entidade fictícia a quem, no cenário da ficção, cabe a tarefa de enunciar o 

discurso e, dependendo da diegese, preparar a “entrada das personagens em cena”. Assim, 

afirma  

                                                
51 Recorremos a este breve “corpus” de “Ontem Não Te Vi Em Babilónia” por ser sintomático do que 

pretendemos mostrar. 
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As funções do narrador não se esgotam no acto de enunciação que lhe é atribuído. 

Como protagonista da narração ele é detentor de uma voz observável ao nível do 

enunciado por meio de intrusões, vestígios mais ou menos discretos da sua 

subjectividade, que articulam uma ideologia ou uma simples apreciação particular 

sobre os eventos relatados e as personagens referidas. (Reis 2002: 258) 

 Resumindo, o narrador é uma invenção do autor.  

Quanto à personagem, encarada como uma categoria fundamental da narrativa, revela-se 

o eixo em torno do qual gira a acção e em função do qual se organiza a economia da narrativa. 

Concepções mais recentes (posteriores ao Estruturalismo) referem uma espécie de 

fortuna artística da personagem, sublinhando o seu papel dinâmico, ao ponto de se relacionar, 

de alguma forma, com o autor, Reis conclui, escrevendo 

Assim se esboça a pluridiscursividade que tende a fazer da narrativa um cenário de 

convergência e polémica de vários discursos, sem necessária resolução por parte do 

narrador, das tenções e enfrentamentos que as personagens protagonizam. O que é 

certo é que, independentemente dos termos em que este ‘debate’ se resolve, a sua 

existência e os vectores de sentido que o atravessam constituem factores 

constitutivos do(s) sentido(s) que na narrativa é possível ler. É exactamente por esta 

via (…) que o relato se inscreve na história. (Reis 2002: 315 - 316) 

 

É neste âmbito do que o autor apelida de “potencialidades semionarrativas da 

personagem” que se definem as relações “em função das suas ligações com o narrador”.  

Vejam-se, a propósito, a ideia de “níveis de comunicação” que Villas-Boas (Villas-Boas 

1987: 71) (socorrendo-se de Dieter Janik) propõe para um texto narrativo. 

Segundo Villas-Boas, o autor é perspectivado como uma figura exterior à “narração”, 

assim como acontece com o leitor. Note-se ainda a presença do leitor que, enquanto 

“concreto”, é também extra-diegético, e enquanto “implicado”, faz parte da narração, pois é o 

seu destinatário.  

Uma vez mais é corroborada a exterioridade das entidades “autor” e “leitor” em relação 

ao texto, dado que, no domínio interno do texto, Villas-Boas considera apenas as personagens 

e a comunicação narrador / narratário. 

Assim como já vimos, a propósito das definições de Reis (Reis 2002), também Villas – 

Boas designa o “autor” (e o “leitor”) como “pessoa real”, com um estatuto literário e social 

marcadamente extra-diegéticos. 
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Em jeito de conclusão, e no sentido de sistematizar o estatuto das entidades 

supracitadas, o mesmo autor serve-se de um modelo de Okopién-Slawinska (1986), que a 

seguir se reproduz para descrever os vários níveis de comunicação intra e extratextual: 

 

Esquema 8: Esquemas do modelo de Okopién-Slawinska (Villas-Boas 1987: 74) 

 

 

 

 

Por tudo o que fica escrito, e na esteira das propostas de leituras não “ingénuas” de 

Reyes (Reyes 1984) que tenho vindo a aplicar, estes 

esquema

s 

ilustram a ideia de uma hierarquia de níveis internos e externos de um texto narrativo. O que 

parece acontecer nas obras mais recentes de Lobo Antunes (pelo menos, nas que foram 

publicadas, “grosso modo”, nestes últimos dez anos) é um “manuseamento” peculiar das 

figuras narratológicas (personagem / narrador / voz) e das não-ficcionais (no caso, a pessoa do 

autor). Essa peculiaridade resulta maioritariamente de dois factos. Por um lado, pelo facto de, 

em diversas ocasiões, as personagens invectivarem ou proferirem ameaças ou ainda conselhos 

a um figura naratológica, tornada personagem a partir do que Okopién-Slawinska chamou de 

“autor abstracto”. Por outro lado, falando em discurso directo, este “autor” faz a sua auto-

apresentação. Por conseguinte, Lobo Antunes desvincula-se da pessoa do autor como “sujeito 

social”, tornando-se numa figura com o seu nome, a sua naturalidade e a sua ocupação:  

(chamo-me António Lobo Antunes, nasci em São Sebastião da Pedreira e ando a escrever um 

livro).(465) 

A partir do momento em que este enunciado é inscrito num discurso em primeira 

pessoa (o da “rapariga das tranças”), uma de duas hipóteses será válida: ou Lobo Antunes está 
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a assumir uma postura autobiográfica (o que não é o caso deste romance) ou alterou o estatuto 

de extratextualidade da figura do autor, incluindo-a no domínio interno do texto. Trata-se, 

portanto, do referido autor implícito. Dito de utra forma, a nomeação (por nome próprio) 

narrativa desvincula a existência real, atribuindo ao autor um estatuto meramente intratextual. 

 

Para melhor compreendermos esta terceira estratégia discursiva, consideremos 

doravante o respectivo “corpus”, acrescido da reflexão que lhe é devida. 

 

1.3.3.2 Apresentação do “corpus” e respectiva reflexão discursiva 

 

Faremos doravante, e no seguimento da metodologia de análise que temos vindo a 

adoptar até este momento, a reflexão sobre os “corpora” que se compõem de excertos 

exemplificativos dos romances e crónicas antunianos. 

 

“Conhecimento do Inferno” 

(153) “completamente exausto de lutar: queria apenas voltar para casa, fechar a porta à 

chave sobre o andar sem ninguém, instalar-se à secretária e completar o romance que 

escrevia, narrativa de guerra desordenada e febril, queria reaprender a pouco e pouco o 

isolamento, o eco sem resposta dos próprios passos pelo túnel sem fim do corredor.” (p. 34) 

(154) “pessoas intemporais passeiam-me vagamente na memória, a figueira sobre o 

poço oscila ainda os ramos desfocados, a criada do abade, de mãos cruzadas sobre o avental, 

sorri. Não, espere, o meu irmão caiu um dia ao tanque, debatia-se nos limos, entre os peixes. 

Comecei a gritar. Vestiam-nos de igual antes da longa e dolorosa saga de herdar as roupas dos 

tios. A costureira que lá ia a casa comia em cima da máquina, num tabuleiro, de costas 

curvadas para o prato, às vezes sentava-me nos degraus de pedra do quintal, junto à janela 

para a rua, e apetecia-me chorar. Sem motivo. Chorar. Tinha seis, sete, oito anos, não sei bem. 

Se não se importa dê-me um cigarro. Mesmo hoje me acontece essa comichão na garganta, 

essa aflição, o corpo de repente tenso, duro, grávido de uma angústia inexplicável. Aos 

domingos à noite, por exemplo, quando tudo se torna absurdo, ridículo e triste, e me 

assemelho a uma múmia acocorada no chão da cozinha, à espera, vem-me à ideia o miúdo nos 

degraus do quintal, repleto de uma melancolia suave e cruel. E no entanto (você nunca 

entenderá isto) acho que em certo sentido era feliz: não ia morrer, a minha família gostava de 

mim, assistia ao caseiro a compor as plantas com os grossos dedos inexplicavelmente 
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delicados, compor uma planta como uma estátua viva, de carne. Pétalas, cepalas, estames, 

troncos direitos, frágeis, de mulher. Quando o avô morreu, o pedro chegou a casa a correr: 

tinha já quase voz de homem nessa altura e os olhos dele pareciam dois pingos de verniz. 

Estão a comprar o caixão para um de nós. De facto, apesar do receio do escuro, da minha 

solidão selvagem e da falta de massa, era feliz: como diria Pop Kramer, vivíamos sob o olhar 

de Deus.” (pp. 129, 130) 

 

Os exemplos (153) e (154)
52

 servem de confirmação de que o tratamento / manuseamento 

das personagens por António Lobo Antunes seguiu um percurso de experimentação inicial, se 

foi desenvolvendo, culminando nos romances mais recentes publicados. “Conhecimento do 

Inferno” é a primeira prova disso: seja em primeira pessoa gramatical ou terceira, a 

personagem invectiva um interlocutor que não é nomeado explicitamente, mas que se percebe 

ser a pessoa que ouve a sua enunciação e a transpõe para a escrita ou a recolhe como uma 

espécie de “testemunho” para elaboração de romances. Eis alguns exemplos de (154): 

“espere”, “se não se importa dê-me um cigarro.” ou (você nunca entenderá isto)”.  

(153) revela claramente a presença do “autor”, não como Reis pressupõe entidade real e 

empírica, mas incluída no romance “queria apenas voltar para casa (..) instalar-se à secretária 

e completar o romance que escrevia, narrativa de guerra desordenada e febril (que pode dizer 

respeito ao próprio “Conhecimento do Inferno” ou a “O Esplendor de Portugal” ou “Fado 

Alexandrino” (romances muito posteriores temporalmente, mas que o autor refere estarem, 

desde há muita, em germinação na sua mente e nos seus apontamentos. 

 

“Auto dos Danados” 

(155) “porém há sete anos, na parte deste relato que me mandaram contar, o estoiro dos 

morteiros, os lençóis dos fantasmas, os tangos da banda de Mourão e os mugidos das vacas no 

curro do castelo assustavam-me.” (p. 163) 

Este exemplo é pioneiro na referência a interlocutores terceiros que “pedem” / 

“sugerem” relatos das personagens cujas enunciações estamos a ouvir / ler. Por outro lado, o 

nome “relato” surge aqui e será retomado diversas vezes, nos exemplos que se seguirão. 

                                                
52 Importa aqui relembrar a semelhança temática entre a sequência “Estão a comprar o caixão para cada um de 

nós.” E toda a macroestrutura textual de “As I Lay Dying”, de William Faulkner, romance no qual o leitor passa 

todo o tempo a ouvir um dos herdeiros da matriarca a martelar a madeira para construir o caixão dela (já 

moribunda). De igual modo, em “The Sound and The Fury”, o epicentro do romance é o velório (logo, o caixão) 

à volta do qual giram as restantes personagens da obra. 
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“Relato” implica registos orais, ainda que, outras vezes, as enunciações sejam referidas como 

“prosa”, “escrita”, “história”, como teremos oportunidade de ver a seu tempo. 

 

“As Naus” 

(156) “e precisamente nessa altura, estimados leitores, a Rua do Carmo acendeu-se de 

um cortejo de tochas e de risos de pajens, alabardas picavam o asfalto, adenoides de ginetes 

fungavam, e o rei D. Sebastião surgiu a cavalo rodeado de validos, arcebispos e privados, 

vestido de uma armadura de bronze e de um elmo de plumas, e desapareceu para as bandas do 

pelourinho da Câmara, seguido pelo espanto dos polícias e dos guardas-nocturnos, a caminho 

de Alcácer Quibir.” (p. 131) 

Este exemplo surte apenas efeitos de contraste da relação autor / leitor com o que 

acontece, por exemplo, nas novelas camilianas ou ainda em “Viagens Na Minha Terra”, de 

Almeida Garrett, em que o leitor é constantemente invectivado ou, pelo menos, nomeado 

como entidade judicativa das enunciações ou da prosa do macrotexto. No entanto, a expressão 

(, estimados leitores,”) que dá origem a este confronto por semelhança resume-se a este caso e 

não mais se repetirá, na obra antuniana. 

 

“Tratado das Paixões da Alma” 

(157) “mas como eu dizia ao início saí do elevador, meti a chave à porta” (p. 203) 

De novo encontramos uma prova que corrobora a intenção e o registo de oralidade, pela 

selecção da forma verbal “dizia”. Para mais, nota-se (e continuará a acontecer nos exemplos 

que se seguem) um esforço de ancoragem enunciativa na coesão textual, isto é, a retoma do 

que atrás ficou dito por forma a assegurar a manutenção de referência do texto (dito / escrito). 

 

“A Ordem Natural das Coisas” 

(158) “demoliram a minha casa da Calçada do Tojal em cujo sótão, todo o Verão, 

habito, mesmo se na Balaia estou, de frente para Monsanto onde o meu pai combateu, a 

escrever este livro que alguém terminará por mim e a colocar discos na grafonola de 

campânula” (pp. 303, 304). 

(159) “ e comigo morrerão as personagens deste livro a que se chamará romance, que na 

minha cabeça povoada de um pavor de que não falo tenho escrito e que, segundo a ordem 

natural das coisas, alguém, um ano qualquer, repetirá por mim do mesmo modo que Benfica 

se há-de repetir nestas ruas e prédios sem destino” (p. 306) 
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Em (158), a personagem refere uma outra (seu pai) como o autor do “livro” de que a 

mesma faz parte, como se pode ler em “onde o meu pai combateu, a escrever este livro que 

alguém terminará por mim”. Esta sequência encontra seguimento na que consta do exemplo 

(159), pois nele se pode ler “ e comigo morrerão as personagens deste livro a que se chamará 

romance, que na minha cabeça povoada de um pavor de que não falo tenho escrito”. 

Repare-se que a inclusão explícita do item lexical “livro” é motivadora da transgressão 

do papel de entidades como “personagens” e “autor”, pois, por um lado, a personagem “fala” 

do livro (como um todo macroestrutural) e, simultaneamente, menciona uma outra 

personagem com um papel acrescido de autoria desse mesmo livro. Mais: refere-se a todas “as 

personagens deste livro”, como quem conhece a sua identidade e tem a noção de que, como 

ela própria, as outras fazem relatos e desparecerão, aquando da finalização do livro. Esta 

estratégia (se assim lhe podemos chamar) discursiva será recorrente doravante na prosa 

antuniana, com suas particularidades de romance para romance. A começar pelo que se segue. 

 

“A Morte de Carlos Gardel” 

(160) “e o administrador do prédio achava-se estendido no passeio, assassinado por um 

romancista, repara do que a literatura é capaz” (p. 180). 

Neste romance, repete-se o comentário que um personagem tece sobre outra sua 

semelhante, sobre a narrativa / o livro e seu autor: “assassinado por um romancista, repara do 

que a literatura é capaz”. 

 

“O Manual dos Inquisidores” 

(161) “ ou penso que não sei mas não tenho a certeza ou pronto está bem sei escrever no 

seu livro que sei e não merece a pena falar” (p. 257) 

(162) “ o Carlos 

Como o mundo é injusto 

A quem chamavam no jornal da semana passada perigoso cadastrado ao falarem da sua 

fuga. Com tiros e cadáveres pelo meio, de uma colónia penal no Porto onde o retinham 

cruelmente por teimar, em consequências de razões sociológicas e clínicas, na liberalização da 

heroína, mas regressando ao que estava a contar-lhe, com o cavalheiro de idade e o furriel a 

seguirem-nos de automóvel desde o Alto de São João até ao Chile” (p. 278) 

 

(163) “ e me apagava as cigarrilhas na terra dos vasos 
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Pode escrever alarve à vontade, não se arreceie, pode escrever alarve que não tenho 

medo” (p. 315) 

 

(164) “ e no que se refere a si confesso-lhe que ignoro por completo do que está a falar, 

não percebo nada dessa história de Salazares e Estado Novo e ministros e namoradas de 

ministros e ruas Castilhos, mas se prefere entrar por aí claro que era sargento na época da 

revolução, que antes de ter sido sargento fui furriel, é natural, furriel condutor e não entendo 

que interesse possa ter para um livro a maneira de pensar de um furriel de trinta anos acabado 

de chegar de cabo, é certo que me chamo Tomás, é certo que me colocaram há imensos anos 

no Terreiro do Paço mas em lugar de falarmos não quer antes que lhe traga uma cadeira e um 

guarda-sol de praia para gozarmos a tarde, ouvem-se os pavões da mata, nem precisamos de 

falar, e no momento em que o escuro impedir de nos distinguirmos um ao outro você mete os 

seus papéis e as suas gravações na pasta que não há utilidade em desenterrar o passado e 

desampara-me a loja sem fazer perguntas, esquece tudo e nunca me viu na vida, deixe o 

Salazar que já bateu a bota em descanso, no momento em que o escuro de nos vermos um ao 

outro esqueça-me que eu faço a mesma coisa do meu lado e pronto, assunto resolvido, 

continuo a tratar das hortaliças em sossego, continuo a envelhecer em sossego” (pp. 335, 336) 

 

(165) “ – Gostas de mim não gostas Isabel? 

E é escusado aborrecer-me com gravações, rolos de película, dossiers, contar-me isto e 

aquilo, perguntar-me seja o que for porque ignoro o que está a dizer, sou oficial do Exército 

na reserva, habito esta moradia económica da Madre de Deus (…) desde que guarde o 

microfone na pasta (…) você esquecido do livro e do Salazar e do ministro” (p. 343) 

 

(166) “ eu com inveja dela, não, inveja não, com vontade de passear de mão dada com 

ela, pode escrever isso mesmo, não me envergonho, envergonhei-me tanto tempo que não me 

envergonho mais, pode escrever eu com vontade de passear de mão dada com ela por 

travessas sujíssimas atulhadas de aldrabões sujíssimos impingindo lixo sujíssimo” (p. 370) 

 

(167) “ e acho que foi então, um momento, peço desculpa, corrija, estou certo que foi 

então que comecei a perder-te” (p. 372) 
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(168) “ um lagarto, marcas a imitar egípcios, stop, espere, enganei-me, corrija, vamos 

começar do princípio, ser sinceros, nesta altura 

- Chichi senhor doutor quem fez um chichi lindo quem foi?” (p. 375) 

(161) e (162)  encetam a referência de uma personagem à oralidade dos seus relatos, 

úteis ao “livro”, o que se confirma pela selecção da forma verbal assaz usada “(mas 

regressando ao que estava a) contar-lhe”. 

O exemplo (163) deve tido em consonância com os (166), (167) e (168), pois em todos 

a personagem se dirige ao interlocutor que se afigura autor ou responsável pelo livro / 

romance / registo para lhe dar sugestões, ou fazer pedidos de correcção do que já havia dito. 

Vejam-se as seguintes sequências: 

- “Pode escrever alarve à vontade, não se arreceie, pode escrever alarve que não tenho 

medo” (163); 

- “não entendo que interesse possa ter para um livro a maneira de pensar de um furriel 

de trinta anos” (164); 

- “ de nos distinguirmos um ao outro você os seus papéis e as suas gravações na pasta 

que não há utilidade em desenterrar o passado” (164); 

- “ é escusado aborrecer-me com gravações, rolos de película, dossiers, contar-me isto e 

e aquilo (…) guarde o microfone na pasta (…) você esquecido do livro” (165); 

- “pode escrever isso mesmo (…) pode escrever” (166); 

- “um momento, peço desculpa, corrija” (167); 

- “stop, espere, enganei-me, corrija, vamos começar do princípio”. 

Como se pode verificar, o diálogo parece estar a ser estabelecida univocamente (pois 

nunca, neste caso, assistimos a uma enunciação do enunciatário), entre a personagem e o 

responsável (autor?) do sempiterno e mencionado “livro”. O que acabamos de dizer é também 

válido para o exemplo (169). 

 

 

“O Esplendor de Portugal” 

(169) “ e no entanto dava-me o que nem o meu pai nem o meu marido me deram na 

vida, uma espécie 

(como dizer) 

De esperança, uma espécie 
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(é verdade, não me perguntem porque se me perguntarem não sei explicar mas é 

verdade) 

De alegria” (p. 115) 

Percebemos que, neste exemplo, o enunciador pede ao seu enunciatário que não lhe faça 

perguntas; o que se torna curioso é a selecção da terceira pessoa do plural “perguntem” e 

“perguntarem”, que remete, na verdade, para uma pluralidade de enunciatários. 

 

“Exortação aos Crocodilos” 

(170) “ solas cautelosas 

Que se aproximavam, se demoravam um momento, se afastavam oblíquas, o meu pai 

Desculpe pai, sou eu que falo agora 

O meu pai finado há séculos e apesar disso o lugar dele na mesa” (p. 111) 

 

(171) “ Que a noite chegue depressa e isto acabe, de maneira a que não fique nada de 

nenhum de nós como quando apagavam o candeeiro e o mundo deixava por completo de 

existir” (p. 165) 

Neste romance, testemunhamos, pela primeira vez, o diálogo personagem – 

personagem: “Desculpe pai, sou eu que falo agora”, para além da referência a tantas outras 

personagens do “livro”, todas conscientes do seu papel de “relatoras” deste “livro”, como se 

pode continuar a verificar nos exemplos dos romances que se seguem. 

 

“Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” 

(172) “ em que ponto eu ia, em que ponto tu e eu íamos, Ana” (p. 188) 

(173) “ o meu pai que negociava em armas 

Ainda é cedo para dizer isto 

A mudar de posição no sofá do escritório” (p. 272) 

 

(174) “ Agora que estou no fim do meu relato tenho pena que acabe 

Sempre tive pena que seja o que for acabe 

De modo que vou adiando o momento de retirar o diário da gaveta onde o escondi e me 

sentar à mesa que não pus ainda com a desculpa que o emprego me cansou, o empadão não 

descongela, o meu filho lá dentro, são seis horas e daqui a nada volta do escritório 

- O que é isso Clara? 
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escrevo uma linha ou duas, apago, torno a escrever e não foi assim, não foi assim, um 

traço mais carregado por cima das palavras, como as palavras continuam legíveis um segundo 

traço demorado, muitos traços rápidos em xis e agora que a frase se não entende tentar 

decifrá-la porque afinal era assim, refazê-la na cabeça e perdi-a, procurar a ideia que deu 

origem à ideia e não consigo, apenas vagos rostos informes (…)  

cresceu na janela e o meu marido preocupado, detendo-se no espaço em branco da 

página que eu não escrevera ainda 

estou no fim do meu relato e tenho pena 

- Como é que isto acaba Clara? (…) 

Agora que estou no fim do meu relato tenho pena” (pp. 467, 475, 477) 

 

(175) “não me ordenes que pare, os olhos do meu marido, as pálpebras muito abertas, 

o medo, continuar a escrever até ao fim da página, desta última página, dez minutos no 

máximo, meia dúzia de palavras se tanto, mais quatro ou cinco frases e completo o diário, 

acabo o jantar, ponho a mesa e pronto (…) Ir-me embora é como tapar os espelhos todos 

sobre mim.” (pp. 547, 550) 

(172) levanta uma questão a que já nos referimos atrás, isto é, o esforço de ancoragem 

enunciativa na construção do relato / escrita a cargo de cada uma das personagens, veja- se 

“em que ponto ia, em que ponto tu e eu ficámos” ou “ainda é cedo para dizer isto” (173) ou 

até “Agora que estou no fim do meu relato tenho pena que acabe” (174). 

(174) traz à superfície textual a presença de um “diário” que a personagem (centrífuga 

na diegese) está a escrever “escrevo uma linha ou duas, apago, torno a escrever e não foi 

assim” ou “continuar a escrever até ao fim da página” (sequência esta apresentada em itálico 

por pertencer a um espeço e tempo anteriores ao discurso do enunciador do momento. 

 

 

“Que Farei Quando Tudo Arde?” 

(176) “ imaginava em descanso para sempre e nisto mais palavras a agruparem-se, 

agitadas, contentes, desprendendo-se da trela do aparo, eu a aproximar o nariz do papel 

buscando-vos submersas nas linhas, uma vozita débil 

- Paulo 

Que penso reconhecer apesar dos caprichos da memória que distorce e apaga, da surdez 

que me apoquenta há uns meses e o seu audiograma piorou amigo, vá-se habituando á ideia de 
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um aparelhozinho para que o mundo não se transforme num aquário sem peixes com a solidão 

de umas ervas de plástico nas pedrinhas do fundo, a vozita a insistir 

- Paulo 

Farejada pelo frenesim das palavras que me obrigam a correr atrás delas puxando-me o 

braço, um rastro de frases apressadas pelo caderno adiante, eu desequilibrado a trotar contra-

vontade a fim de que se não escapem de vez, dúzias de focinhos de ditongos e de vogais de 

olhos apontando-me o que cuidava desejar e agora me assusta, a vozita mais chegada 

- Paulo 

A acompanhar a vozita o que dá ares de um rosto que percebi melhor na página 

seguinte, se conseguir alcançar a caneta que me foge a ladrar adjectivos na direcção de uma 

sombra, uma silhueta, um homem que entra em casa 

Qual casa? 

Numa rua que parágrafo a parágrafo se vai tornando mais nítida, ou seja uma esquina de 

azulejos, o quiosque onde o meu pai 

Eu tão curioso quanto as palavras a ultrapassar a caneta, a presumir, a inventar, 

arredando meses limosos e afinal não um quiosque, uma cabine telefónica 

A esquina de azulejos, a cabine telefónica de um modelo em desuso, a vozita a ganhar 

densidade e a tornar-se parte da Sissi que me diz adeus com o guarda-chuva na época em que 

a seguir à empregada do refeitório habitei com ela em Campolide num matrimónio de amigos, 

o que a Sissi designava por casa 

Um homem que entra em casa, anunciou há pouco a caneta e eu espantado a fitá-la um 

primeiro andar que poderia ser uma cave derivado à ausência de luz e os carvalhos de um 

talude demasiado altos sobre as nossas cabeças como as oliveiras de Chelas quando eu voava 

ao rés da terra confundido com as nuvens 

Não se trata de vontade de escrever, a canseira de assobiar, gritando-lhes o nome e 

batendo a mão na coxa, a sílabas que me não obedecem, trazem à tona episódios e pessoas 

que sepultam de novo, enganam-se ao oferecerem-me recordações que não são minhas, dias 

alheios, parentes que não tive, pergunto à Sissi como se a Sissi permanecesse comigo” (pp. 

458, 459) 

(177) “Mais interessados na Sissi do que em mim, a caneta a avaliar-lhes familiares e a 

esquecer-se dos meus, as palavras trazendo do passado uma senhora a tocar piano, um 

bombeiro, um doente da garganta que interrompia a zaragatoa ascendendo do cachecol (…) 

matá-lo riscando-o com o aparo” (p. 460) 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
                     

 

332 

 

 

(178) “ ralhar com as palavras por me entregarem fantasmas, trancá-las em parêntesis, 

explicar ao Rui que vagueava no corredor como no sonho de um sonho (…)  

Maldizer as traições da caneta, mudar os pronomes, multiplicar as reticências, não se 

parece contigo, não és tu que tolice” (p. 464) 

 

(179) “ onde a tinta secou, desenhar umas espiras 

A avivar o aparo 

Cada vez mais nítidas, os gatafunhos com que o metal se liberta de uma poeira ou assim 

e a poeira aprisionada numa nódoa azul, uma outra forma de escrita narrando uma história 

Que história? 

Se calhar a minha igualmente, a minha ou o avesso da minha que não lerei nunca, e mal 

o aparo a iniciar uma maiúscula no vagar dos recomeços o meu pai” (p. 466) 

(180) “ O meu filho Paulo que o aldrabe se lhe der na gana 

E o senhor a acreditar nele e a escrever ou a fingir que acredita nele e a escrever ou nem 

sequer a acreditar nele mas a escrever” (p.495) “acredite em mim e escreva ou finja que 

acredita em mim e escreva ou nem sequer acredite em mim mas escreva que nós a apagarmo-

nos com o apagar da luz” (p. 512) 

 

“Que Farei Quando Tudo Arde?” é um romance que podemos dizer marcar um ponto de 

viragem ou consolidação da estratégia discursiva de polifonia, interdiscursividade ou 

heterogeneidade enunciativa, pois desde o exemplo (176) até ao (262), pertencente este último 

ao romance “Comissão das Lágrimas”, veremos recorrentemente: 

- diálogos personagem – personagem; 

- diálogos personagem – autor; 

- uma enorme variedade de merónimos que podemos fazer corresponder a um grande 

holónimo, que é “livro” / “romance” (ou “a escrita do livro / romance”), o que corrobora 

(insistentemente) a ancoragem das vozes enunciativas ao todo macrotextual e ao “objectivo” 

(se é lícito colocar as coisas nestes termos) central das suas enunciações – a “escrita do livro”, 

no qual personagens e autor (explicitamente referido como “António Lobo Antunes”)  

interagem inesperadamente; 

E ainda referências à “saída de cena” de personagens, seguida da indicação do nome do 

autor – António lobo Antunes – e da data da escrita do livro. 
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Para começarmos a análise (e confirmação textual) do que acabámos de afirmar, 

apresentaremos os diferentes merónimos que, nos exemplos, testemunham a presença do 

holónimo “livro” (ou “escrita”): 

- “palavras” (176) ; (177), (178); 

- “aparo” (176); 

- “papel” (176); 

- “linhas” (176); 

- “frases” (176); 

- “caderno” (176); 

- “ditongos” (176); 

- “vogais” (176); 

- “página” (176); 

- “caneta” (176) e (177); 

- “adjectivos” (176); 

- “parágrafo” (176); 

- “escrever” (176); 

- “sílabas” (176); 

- “episódios” (176); 

- “pessoas” (176); 

- “parêntesis” (178); 

- “pronomes” (178); 

- “reticências” (178) 

- “tinta” (179); 

- “espiras” (179); 

- “gatafunhos” (179); 

- “escrita” (179); 

- “história” (179); 

- “maiúscula” (179); 

- “escrever” (180). 

A referência constante ao livro e sua respectiva escrita enforma e confirma, a nosso ver, 

o conceito que, na explanação teórica inicial da presente Parte III (Ponto 1.1.4.1), abordámos, 

isto é, o de “coesão exofórica” (proposto por Duarte 2003). Recuperemos a sua definição: 
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“numa situação concreta de comunicação [diálogos microtextuais personagem – personagem 

ou personagem - autor]
53

, um dado objecto [a escrita de um livro], através de uma dada 

instrução linguística [a referência ao que apelidámos de seus merónimos], é levado ao 

conhecimento do alocutário / leitor / ouvinte. (…) Assim, se o locutor / escritor supõe que o 

objecto em questão [escrita do livro] tem uma identidade incontroversa para o alocutário / 

leitor / ouvinte, a instrução linguística poderá ter a forma de um nome próprio ou de uma 

descrição definida [situação que verificámos pela listagem que atrás fizemos]. Na maioria dos 

casos este tipo de relação inferencial é controlado pragmaticamente: o objecto em questão 

[livro] só tem uma identidade incontroversa no espaço cognitivo activado pelo texto [quer do 

ponto de vista microtextual, que do macrotextual].” (Duarte 2003: 111 – 112). 

Por tudo o que até aqui fica escrito se percebe que de verdadeiramente fragmentado ou 

entrecortado pouco existe na obra antuniana, pois, as “pistas” à superfície textual provam a 

existência de uma arquitectura global coesa e premeditada. 

 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo” 

(181) “ perdão, eu é que escrevo o romance, o seu pai a comer” (p. 108) 

(182) “ – Sou mestiça 

Esta narrativa que mais do que as outras se tornou uma doença que te gasta e de que não 

sabes curar-te” (p. 121) 

(183) “ o Seabra esforçando-se por me seguir e nesta altura do romance 

Está bem” (p. 123) 

(184) “ a Rosário para a minha 

- Achas que vão esquecer-me? 

De forma que arredonda a tua prosa na convicção de que a esferográfica obedece e 

melhoras o livro, de forma que o Seabra na hospedaria da Mutamba” (p. 124) 

 

(185) “(apareceu-me outra mulher, amanhã falo nela)” (p. 227) 

(186) “ e agora que cheguei aqui ocupa-te do relatório filha, o original e duas cópias, a 

do tenente-coronel, a do arquivo, rubricar cada página no ângulo superior direito e assinar no 

fim enquanto eu no capacho da viúva” (p. 283) 

(187) “ voltando ao início e pondo os factos por ordem 

Primeiro o rio a diminuir no Cacimbo” (p. 382) 

                                                
53 O constante do interior dos parênteses rectos é da nossa responsabilidade. 
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Neste romance, e dando continuidade à análise das estratégias de interdiscursividade 

referidas anteriormente, há uma questão essencial a ser tida em conta: uma espécie de 

transformação do autor (António Lobo Antunes) em personagem do livro, que reflecte sobre o 

seu próprio processo de escrita, incluindo a criação de personagens, a referência e ordenação 

cronológica de pormenores, episódios ou histórias, entre outros. 

A este propósito, vemos que as sequências que a seguir listaremos comprovam 

enunciações de uma entidade que, inequivocamente, associamos ao autor / responsável pela 

escrita do livro / romance – António Lobo Antunes: 

- “eu é que escrevo o romance” (181); 

- “Esta narrativa que mais do que as outras se tornou uma doença” (182); 

- “ e nesta altura do romance” (183); 

- “ De forma que arredonda a tua prosa na convicção de que a esferográfica obedece e 

melhoras o livro” (184) – sendo, nesta circunstância, uma das personagens a dirigir-se ao 

autor, ou então o que podemos considerar um desdobramento desse autor na voz da sua 

consciência, no âmbito de uma relação enunciativa das que temos vindo a explanar até agora, 

do tipo – E1 e E2; 

- “(apareceu-me outra mulher, amanhã falo nela)” (185); 

- “ voltando ao início e pondo os factos por ordem” (187); 

 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” 

(188) “com a emoção deste paleio 

(há coisas que são fundas) 

Perdi-me, acho que íamos no cartaz e no Elisa adora Beto 

Não, íamos no momento em que o meu sogro largou o telemóvel contra o lixo do dia” 

(p. 139) 

(189) “(ou sou eu que imagino ou o António Lobo Antunes julgando que devo imaginar 

a fim de que o romance melhore)” (p. 143) 

(190) “ incluí o meu tio e o  

- Cala-te 

Por dois motivos, primeiro por existir nesse episódio 

(mais que um episódio, vários) 

Uma fracção de probabilidade e segundo por a violência e o pecado constituírem 
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(apesar das aparências) 

O essencial da minha natureza, hão-de comprová-lo no que falta do livro” (p. 414) 

(191) “ (creio que me referi a elas e de diferentes maneiras no decurso desta história, 

têm-me sido úteis, agradeço-lhes)” (p. 417) 

(192) “(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 

(Gand) 

Os telões, por exemplo, a cena de caça, a bicicleta vermelha, o senhor Querubim e o seu 

saco de polvos, recordo-me de vacilar 

O senhor Querubim solteiro? 

De resolver que o senhor Querubim não era mais que eu com quem ninguém casou, 

apareceram um ou dois pretendentes fugazes, vagas propostas, beijos numa escada 

(nem lhes chamaria beijos de tão nervosos, tão rápidos) 

Meia dúzia de cartas, uma delas em verso, escrita a tinta sobre linhas a lápis que uma 

régua escorou e com pétalas dentro, o interesse 

(pareceu-me) 

De um vizinho do Jardim Constantino que me cumprimentava a medo 

(se me encontrasse nas escadas beijos nervoso, rápidos?) 

Via-o aquecer o leite ao jantar, sem tirar o casaco, no fogão da marquise até que uma 

noite, meses depois, um pote de jacintos na mesa, cortininhas de xadrez, uma senhora a 

aquecer o leite por ele, o vizinho em mangas de camisa à espera, os cumprimentos cessaram e 

foi então que lhe dei um nome qualquer 

(a ele, não ao dono da loja) 

E principiei a desenhá-lo no vidro unindo letras ao acaso, apagava-as com o cotovelo, 

experimentava outras letras 

(beijos nervosos, rápidos na escada: nem isso sequer) 

Tal como a partir do homenzinho que fumava fui compondo o pimpolho, entreguei-lhe 

uma esposa, duas filhas, o jornal que o vizinho lia ao aquecer o leite para o problema das 

damas 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
                     

 

337 

 

(as brancas jogam e ganham)” (p. 418) 

(193) “ (a filha do alfaiate em Bruxelas, perdão, em Gand, detesto ter de voltar ao 

assunto) 

E com que a empregada me consola a mim trazendo almofadas para a coluna” (p. 419) 

(194) “sub 

(ia dizer submissa mas não submissa, seria um erro, não submissa como eu a quem o 

sujeito da bata ao qual a empregada obedece)” (p. 425) 

(195) “querem-se por ordem e sempre fui amiga da arrumação, até as fotografias dos 

que faleceram antes do meu nascimento e aos quais pouco devo dispostas na camilha segundo 

os respectivos tamanhos, sem olhar a protestos, o sargento lá atrás, o bebé no seu caixão por 

muito que me impressione adiante” (p. 427) 

 

(196) “ – Cunhadinha 

E não era ele pois não, para quê ele, tão imbecil, era o pimpolho 

(não imagina a trabalheira que o seu pai me deu, a trabalheira que você me deu) 

Que você queria e ainda me falta a mulher, a história da mulher que adivinho comprida 

e eu cansada palavra, destranque um bocadinho a janela, não pelo mar que desisti do mar, 

acabaram-se os sonhos, acabou-se, pela tarde somente 

(contento-me com a tarde) 

À tarde, neste mês um ventinho quase agradável antes da chegada da noite, uma última 

nuvem aproximadamente vermelha, a sombra da árvore que nunca vejo a dobrar-se no muro 

antes da febre aumentar, uma harmonia, um socego 

(a minha mãe, Deus a tenha escreveria socego) 

E é assim 

Socego 

Não sossego 

Que eu digo, digo que à tarde, antes da febre aumentar, uma harmonia, um socego 

(reparou no socego, entendeu?) 

E a mulher da Hospedaria da Graça dentro de mim, quase inteira, não lhe conto do seu 

pai e do pimpolho através dela 

(vai desculpar-me é assim) 
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E no entanto uma história alegre tranquilize-se, um romance de amor, gostaria de 

prometer-lhe que um final feliz e garanto-lhe esforçar-me para que um final feliz não apenas 

por si, por mim, não calcula como preciso 

(tão cansada) 

De um final feliz à medida que a claridade declina sem peso no muro acolá, a copa da 

árvore aumenta, aquilo que resistia no meu corpo 

(uma porção de cérebro, uma aurícula, alguns músculos) 

Amolece, desiste 

(não supunha que desistisse tão cedo e todavia desiste) 

E tão difíceis as palavras, tão lentas, gostaria de prometer-lhe um final feliz, garanto-lhe 

esforçar-me para que um final feliz, hei-de conseguir, embora a vontade me escape, um final 

feliz enquanto a copa da árvore (…) invada a cobertura, me engula (…) e corrijo: e na minha 

febre que aumenta uma harmonia, um socego 

(fui capaz, aplaudam-me) 

Uma  

(exprimo-me correctamente?) 

Serenidade, a caneca de leite que há-de embaciar os caixilhos nos quais um dedo sem 

pessoa 

(o seu dedo espero eu, prometa-me que o seu dedo) 

Alinhará o meu nome.” (pp. 429, 430, 431) 

 

(197) “Tavira 

(a suspeita que alguém explicou isto por mim e consequentemente abrevio) 

A senhora que encontrara antes da esposa 

(já explicaram isto também, não vamos repetir pormenores, adiante)” (p. 477) 

(198) “ a senhora que nunca o tratou por tu com o seu crochet no quarto ou seja uma 

história de amor, uma excrescência como a costureira que me inventou quer a fim de entreter-

se na cadeira à janela, uma história de amor, decidiu, ponho-os a falar um a um, agora este, 

agora aquele, da minha história de amor, se calhar na esperança que a gente a visite cada um 

de nós com a tal excrescência (…) a senhora que conhecia a família do senhor de Tavira 

(ou Portimão ou Faro ou Silves, não insisto, uma cidade do Algarve cujo nome não fixei 

mas disseram com certeza antes de me passarem a palavra 

- Nestas páginas tu 
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Para eu falar convosco” (pp. 479, 481) 

 

(199) “ no instante , quem sabe, em que a vaga que sempre esperei, que mesmo hoje, 

perdoe-se-me a inconfidência, espero, a que daria à minha vida uma razão que me escapa e 

que a decidir visitar-me me ajudará a fechar este livro 

(sou eu que fecho este livro) 

Com a palavra fim, ou seja uma palavra não de pedido de auxílio nem de medo, uma 

palavra somente, quase nem um som (…) “se pudesse terminar o livro imediatamente, se me 

dessem liberdade, se dependesse de mim terminava, detesto o que conto) 

Remava num lago, não insistir na descrição dos telões 

(poupava tanta coisa desnecessária a tanta gente se terminasse já) 

A ganharem pó a um canto 

(a partir do momento em que cheguei ao chapéu sobre a cama vazia para quê 

continuar?)” (pp. 598, 599) 

(200) “aqui sentados à espera até que uma criatura de chapéu de palha com cerejas de 

feltro 

(a da arvéloa, a do cacto, a que manda na gente) 

Empurre a porta de súbito sem respeito por nós e nos expulse para a rua 

(uma azinhaga de Sintra, o Beato, Tavira) 

A informar mudei de plano, não preciso de vocês, sou eu que fecho o livro, vão-se 

embora, acabou-se.” (p. 616) 

 

O romance “Eu Hei-de Amar Uma Pedra” dá seguimento à presença inequívoca do 

autor como personagem do livro, por um lado, e mostra-nos como se consubstancia a 

polifonia discursiva na prosa de Lobo Antunes, por outro lado. 

Concentremo-nos no primeiro aspecto. 

Novamente faremos uma listagem de sequências textuais que comprovam o que temos 

vindo a afirmar: 

- “ com a emoção deste paleio” (…) perdi-me, acho que íamos no cartaz e no Elisa 

adora Beto” (188); 

- “ (ou sou eu que imagino ou o António Lobo Antunes julgando que devo imaginar a 

fim de que o romance melhore)” (189); 

- “ incluí o meu tio e o 
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- Cala-te 

Por dois motivos, primeiro por existir neste episódio 

(mais que um episódio, vários)” (190); 

- “hão-de comprová-lo no que falta do livro” (190); 

- “no decurso desta história, têm-me sido úteis, agradeço-lhes)” (191); 

- “(personagem que não me entusiasmou desenvolver nem me interessou por aí além)” 

(192); 

- “foi então que lhe dei um nome qualquer (…) e principiei a desenhá-lo (…) tal como a 

partir do homenzinho que fumava fui compondo o pimpolho, entreguei-lhe uma esposa, duas 

filhas, o jornal que o vizinho lia” (192); 

- “detesto ter de voltar ao princípio” (193) – claramente, neste enunciado parece ecoar a 

“voz” do autor, queixando-se deste tipo de tarefa de escrita; 

- “(não imagina a trabalheira que o seu pai me deu, a trabalheira que você me deu) que 

você queria e ainda me falta a mulher, a história da mulher que adivinho comprida” (196) – 

mais um caso em que o autor parece tecer juízos sobre o escrito e aquilo que está por escrever, 

sendo que, inclusivamente, está a dirigir-se a um alocutário, por meio do item “você”; 

- “(reparou no socego, entendeu?)” (196) – podemos dizer que esta pergunta estará a ser 

dirigida ao leitor, o que acontece igualmente no exemplo seguinte; 

- “ E no entanto uma história alegre tranquilize-se, um romance de amor, gostaria de 

prometer-lhe que um final feliz e garanto-lhe esforçar-me para que um final feliz
54

 não apenas 

por mim, por si, não calcula como preciso” (196). 

Como afirmámos no início da análise deste romance, nele encontramos também a 

manifestação de polifonia discursiva. Na verdade, e cientes de que o conceito de “polifonia” 

pode ser assaz abrangente, estamos a tomá-lo, nesta dissertação, do ponto de vista da inclusão 

contígua de enunciações de várias personagens e inclusivamente do autor, isto acontecendo 

enquanto uns se referem a outros ou para eles remetem. 

Em (197), a sequência “Tavira (a suspeita de que alguém explicou isto por mim e 

consequentemente abrevio) mostra um caso em que a personagem se vai referir a um episódio 

da vida do “pimpolho” já adulto, cujas férias, passadas nesta cidade algarvia, eram 

complementadas pela “senhora da Hospedaria da Graça”, sua amante, a qual se sentava a 

                                                
54 Repare-se como este é um caso que corrobora a presença / o recurso antuniano a elipses predicativas (Parte II), 

uma vez que está omisso o predicador verbal, como podemos ver em “garanto-lhe esforçar-me para que [faça / 

invente / crie] um final feliz”, sendo que esse predicador surge em contexto de oração subordinada adverbial 

final. 
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costurar, na praia, ao longe. A partir deste momento, em toda a enunciação desta personagem 

vai ressoar o conjunto de todas as outras enunciações a cargo de personagens que já 

intervieram ou ainda o farão, mais adiante, no romance.  

A noção da presença e enunciação de outras personagens continua e outra vez a 

personagem a ela se refere em “(já explicaram isto também, não vamos repetir pormenores, 

adiante” (197) ou em “a senhora que nunca o tratou por tu com o seu crochet no quarto ou 

seja uma história de amor” (197). Ora, a selecção de itens lexicais como “explicaram”, “a 

senhora que nunca o tratou por tu” e “o seu crochet no quarto” não é nova, tendo já sido parte 

de enunciações de outras personagens que fizeram os seus relatos sobre a “história de amor” 

entre este homem e a sua amante. Estamos em condições de recuperar o que anteriormente 

apresentámos sobre a polifonia antuniana (“apud” Petar Petrov). A saber: “Trata-se de 

narrativas onde imperam o plurivocalismo, a pluridiscursividade, a interdiscursividade, a 

heteroglossia ou hibridização, postulados que, apesar de se revestirem de nuances distintivas, 

apontam quase sempre para o cruzamento dialógico de várias vozes, como as do narrador e 

das diferentes personagens, decorrentes da adopção de vários pontos de vista, contraditórios e 

em confronto no trama diegético.” (Petrov 2002: 230 / 231). 

Posto isto, vimos já casos em que as personagens se dirigem ao narrador / autor, tendo 

agora testemunhado a presença de discursos de outrem no discurso de um determinado 

enunciatário (a propósito da dita “história de amor”). 

 

Vejamos agora a consubstanciação desta interdiscursividade polifónica, numa situação 

em que personagens e / ou autor tecem comentários sobre outras e ajuízam das suas “tarefas” 

no âmbito da escrita do livro / romance: 

- “como a costureira que me inventou / (…) decidiu, ponho-os a falar um a um, agora 

este, agora aquele, da minha história de amor” – note-se que se está a colocar a questão de 

quem inventou quem, tomando como dado adquirido o facto de uma personagem ter criado 

outra e não o autor a fazê-lo; 

- “uma cidade do algarve cujo nome não fixei mas disseram com certeza antes de me 

passarem a palavra 

- Nestas páginas tu 

Para eu falar convosco” (198); 

- “uma razão que me escapa e que  a decidir visitar-me me ajudará a fechar este livro 

(sou eu que fecho este livro) 
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Com a palavra fim (…) poupava tanta coisa desnecessária a tanta gente se terminasse 

já)” (199) – nestas duas últimas sequências, nota-se o contexto dialógico entre personagens, 

que inclusivamente se organizam na “entrada em cena” ou assumem imperativamente a tarefa 

de fechar “este livro”. Mais tarde, em (200), podemos ler “a informar mudei de plano, não 

preciso de vocês, sou eu que fecho o livro, vão-se embora, acabou-se”, sendo que a 

personagem se dirige explicitamente a uma sua “semelhante” (ou a várias) abruptamente e 

dando-lhe ordens.  

Estes diálogos colocam em prática aquilo que Fonseca (Fonseca 1994: 79) havia escrito 

sobre a “heterogeneidade” (Ponto 1.1.4.1 desta Parte III), ou seja, no âmbito da “conjugação 

de vozes”, um dos “eixos” da sua consubstanciação é, precisamente, o “do discurso como 

unidade global dominada pela correlação EU-TU, ou seja, Locutor e Alocutário”, sendo o 

segundo dos dois “o eixo dos discursos nos discursos, isto é, do encaixe ou irrupção no 

discurso de um dado locutor de outras enunciações, outros discursos / discursos de outros.” 

Esta segunda situação está espelhada, por exemplo, na selecção de itens lexicais que outras 

personagens manuseiam, mas que não são da sua autoria, antes de outras que havia proferido 

suas enunciações anteriormente. 

 

“O Meu Nome É Legião” 

(201) “ a gente interroga-se e é forçoso que se interrogue como é que um gaiato das 

raças inferiores, amarelos peles-vermelhas indianos 

(não te arrebates continua)” (p. 66) 

 

(202) “ certamente não a minha filha, o que é uma filha e no meu caso e deixando-nos 

de exageros 

(porque estarei tão irritado?) 

Um pingo que não chegou a formar-se quanto mais a cair (…) 

(cessei de preocupar-me) 

Subsiste, a minha mãe acabou por resolver-se (…) 

(vou terminar, perdoem)” (p. 69) 

 

(203) “a voz a ditar-me o que escrevo agradada também” (p. 143) 

(204) “são outras vozes que oiço, finados de antes do meu nascimento num português 

de pretos porque somos pretos e não temos lugar que nos aceite salvo figueiras bravas e 
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espinhos, se contasse das vozes ao meu marido por mais que se inclinasse para o chão (…) 

não entendia senão vento nas ervas” (p. 173) 

(205) “retomando a conversa” (p. 247) 

(206) “sugiro que não percamos tempo em detalhes embora uma digressão não caísse 

mal nesta página, as oliveiras descritas ao pormenor, cor, textura, tamanho e por aí adiante, o 

tom do céu, as nuvens que pintor não teria eu sido se me a minha família estimulasse)” (p. 

250) 

(207) “(como a minha avó e a minha tia da banda da minha mãe a cujas almas imortais 

talvez dedique se houver ocasião parágrafos enternecidos)” (p. 275)  

(208) “ tenho de estar no Bairro, é domingo, preferia que me tivessem posto no 

princípio do livro 

- Pomos-te no princípio do livro descansa 

Para me poupar o que falta” (p. 308) 

(209) “ e com a história dos sapatos perdi-me (…) momento em que ia iniciar a 

descrição da pintura e talvez do retrato do meu sogro se me sobrasse paciência e vagar gente 

nas figueiras bravas e não texugos, não bichos, pessoas, vozes, cautelas, duas amigas uma 

chamada Eunice e outra chamada Agripina provavelmente a perguntarem-se também, sei lá 

onde 

- A felicidade é só isto?” (pp. 346, 347) 

(210) “não, a minha mulher calada e agora, com licença, é a minha vez de abrir a porta 

embora não exista porta, existe entulho, caliça, brasas que se apagam na palma sem me 

queimarem” (p. 355) 

(211) “ Vamos continuar. Vamos continuar não se escreve. (…) Como água não se 

escreve (…) Água e bota não são para escrever. São para ter a certeza que não confundem A e 

B com outras letras. A não é fácil de confundir disse ele. Vogal aberta. Totalmente aberta. A. 

A. Reparem como faço. A. Experimentem.” (p. 365, 366, 368) 

(212) “ A minha mãe faleceu. Como dizia o professor. Parágrafo. Na outra linha. Dois 

pontos. Na outra linha.” (p. 370) 

(213)  “ Escrevam por favor. Em maiúscula. Ditado. Ditado com D. Como destino. 

Como diabo. Como Deus. Deus é um Ser Todo Poderoso Criador do Céu e da Terra. Isto não 

é para escrever é para meterem na cabeça. Escrevam só Ditado. A tal maiúscula. Espero que 

tenham tido tempo. Na outra linha. Em maiúscula também e a um dedo de margem. Dedo. D. 

Eis o D outra vez. Dento-labial. O mestiço de treze anos e enfezado para a idade vírgula. Mal 
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nutrido vírgula. Magrinho vírgula. Que prosa esta. Que prosa esta sou eu não é o ditado. (…) 

Vou recomeçar. Atenção. Que cuidava haverem pertencido. Essa parte já está. Haverem 

pertencido a uma velha que lhe dizia menino vírgula. Menino vírgula. Quem se atrasar fica a 

saber que não volto atrás. O mestiço tal e tal até menino procurou debalde. Debalde tudo 

pegado. Não de espera um bocadinho balde. Debalde significa sem sucesso. Procurou debalde 

vírgula. Nos contentores e no chão vírgula. Uma ponta de arame ou um quadrado de plástico 

que lhe permitissem abrir a porta de um dos carros estacionados e colocar vírgula. Disse 

vírgula. Ligando fios vírgula. O motor do carro a trabalhar ponto. Não parágrafo. Ponto só. 

Conhecia mal esses quarteirões longe do Bairro onde morava vírgula. Situado no extremo 

oposto da cidade ponto. Sempre que eu disser ponto sem dizer parágrafo é evidente que não 

mudam de linha. (pp. 373, 374) 

(214) “ esquecer este relato e não tenho medo dela, não tenho medo de vocês, não tenho 

medo de nada, os plátanos do pátio mil plátanos de berma de estrada que vou ultrapassando 

um a um neste carro roubado com a velha no outro banco a dizer-me 

- Menino 

E a poisar-me devagar os dedos no cabelo. 

(Escrito por António Lobo Antunes em 2005 e 2006).” (p. 380) 

 

Em “O Meu Nome É Legião” encontramos uma variedade de estratégias discursivas ora 

conhecidas, ora novas, mas por nós já anunciadas. Atentemos nelas. 

Em primeiro lugar, discursos parentéticos que se assumem desdobramentos de um 

primeiro Enunciador, do tipo “(não te arrebates continua)” (201) ou “(porque estarei tão 

irritado?)” (202) ou “cessei de preocupar-me” (202) – exemplos nos quais E2 se esforça por 

levar E1 a avançar na sua enunciação. 

Em segundo lugar, a recuperação da invectivação do leitor, do tipo “(vou terminar, 

perdoem)” (202). 

Em terceiro lugar, a ordenação da “mis en scène” das “personae”, como em “ – Pomos-

te no livro descansa” (208) ou ainda a tentativa de ancoragem enunciativa por parte do 

Enunciador 1, do tipo “e com a história dos sapatos perdi-me”. 

Em quarto lugar, a selecção do que antes apelidámos de merónimos do holónimo 

“escrita de um livro”, desta feita, tendo em conta o que, em (206), podemos ler “detalhes” 

atinentes à “textura” (“apud” Halliday – Hasan 1976) do texto tais como “cor, textura, 

tamanho e por aí adiante”. Assim, “It derives this texture from the fact that it functions as a 
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unity with respect to its environment (…) a continuum of meaning-in-context (…) a unit of 

language in use”. (Halliday – Hasan 1976: 1,2, 25). 

A este nível, podemos também dizer que ao autor não é alheia a preocupação de atender 

aos pressupostos inerentes aos conceitos de “textura externa” e “textura interna”. Quanto à 

primeira, mais próxima da noção de registo de língua
55

, e como vimos, está frequentemente a 

ser assegurada; quanto à segunda, percebemos, pela análise dos romances até este momento, 

que está igualmente assegurada, quer no que concerna o que Fonseca (Fonseca 1992: 8) 

designou como “estrutura do discurso (SUPRA – EN)”, “sistemas de informação (EN / 

INTRA –EN)” e, finalmente “INTER – EN”
56

. Por outras palavras, as estratégias discursivas 

(para além das lexicais e sintácticas) manuseadas por António Lobo Antunes têm 

inequivocamente em consideração a coesão dos microtextos (EN ou INTRA – EN), da relação 

entre esses microtextos (por exemplo, como percebemos pelos diálogos ou inter-referências 

entre personagens várias – INTER – EN) e, por fim, do macrotexto (“SUPRA – EN”).  

 

Em quinto lugar, os exemplos (211), (212) e (213) instauram um contexto enunciativo 

inovador e inesperado, o da presença de um E2 que parece estar a fazer um ditado, permeado 

por apartes que assumem a forma de incursões: 

- fonológicas (“Vogal aberta. Totalmente aberta. A. A. Reparem como faço. 

Experimente.” – (211) e “Eis o D outra vez. Dento-labial.” – (213)); 

- de paragrafação (“Parágrafo. Na outra linha.” (212); 

- de ortografia (“Em maiúscula. Ditado. Ditado com D. Como destino.” – (213)); 

- de pontuação (“Mal nutrido vírgula. Magrinho vírgula.” – (213)); 

- de morfologia (“Debalde tudo pegado.” – (213)); 

- de semântica lexical “Debalde significa sem sucesso.” – (213). 

Por fim, e como anunciámos, podemos testemunhar a epígrafe “(Escrito por António 

Lobo Antunes em 2005 e 2006).” (213).
57

 

 

 

 

 

                                                
55 Sobre este assunto, ver o conteúdo da Parte I. 
56 Remetemos para a releitura das páginas 10 e 11 desta Parte III. 
57 Confrontar com o conteúdo do Ponto 1.1.1desta Parte III (por exemplo, no que respeita o caso de “O 

Arquipélago da Insónia”). 
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“O Arquipélago da Insónia” 

(215) “(nota: esqueci-me de falar da palmeira no caminho da serra, aponta a encarnado 

para a mencionares mais tarde)” (p. 83) 

(216) “(foi o irmão que escreveu estas páginas muito mais devagar do que se passou 

de facto, não fui eu quem o disse)” (p. 104) 

(217) “e o meu irmão a escrever o mais depressa que é capaz na mesa de jantar” (p. 

113) 

(218) “suponho que comia na aldeia, às escondidas, latas de sobejos e grilos, veio-me 

o remorso de ter quebrado os carritos e o perfume das arcas, que julgava perdido, tingiu-me a 

memória, gostava que se comovessem ao ler isto e me observassem com dó” (p. 127) 

(219) “(estou a tentar escrever a minha parte depressa)” (…) 

 “(escrever a minha parte, livrar-me dela, deixar-vos) 

Não me arrependo de ter disparado sobre o ajudante do feitor” (pp. 250, 251) 

(220) “ – Duramos eternamente 

E enganei-me, se voltasse à herdade 

(falta um niquinho, não pares) 

O que veria hoje, resta-nos a Trafaria” (p. 260) 

O exemplo (216) dá seguimento à estratégia da nomeação consciente de outras 

personagens do livro na enunciação de uma delas; já em (218) parece ser o autor a afirmar “ 

gostava que se comovessem ao ler isto e me observassem com dó”, o que se afigura um 

pedido relativamente ao leitor. 

Em (220), novamente um discurso parentético de um possível E2 como desdobramento 

de E1, enquanto voz da sua consciência “(falta um niquinho, não pares)”. 

 

 

“Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 

(221) “ Eis o António Lobo Antunes a saltar frases não logrando acompanhar-me e a 

afogar num tanque os gatinhos do que sinto para se desembaraçar de mim” (p. 22) 

(222) “ (estou a demorar imenso a contar isto porque tenho vergonha do que vou 

escrever)” (p. 51) 

(223) “ e foi melhor para a urna, alguém, não eu que me custa recordá-la, falará disso 

no livro e não me perturba que falem desde que não oiça” (p. 56) 

(224) “ (acabarei este livro?)” (p. 77) 
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(225) “ não, isso não eu, outra pessoa do livro” (p. 102) 

(226) “ou uma criança que escreve mais adiante no livro” (p. 105) 

(227) “e tem razão, odeia-a por não pegar em mim, larga a compota, abraça-me, vou 

destruir esta página onde escrevi o que não confesso a ninguém” (p. 109) 

(228) “e no entanto inchadas pela minha irmã Rita, pela minha mãe, ia escrever que 

por mim e que sorte não ter escrito por mim” (p. 113) 

(229) “ olho fechado e o outro aberto a maldizer o mundo, que livro este senhores, a 

caneta desistiu de andar, informou 

- Não ando 

E por conseguinte como se acaba o capítulo, estou no corredor a caminho do quarto e 

a chuva mais forte, amanhã um tijolo a faltar na chaminé (…) onde é que eu ia, ia que eu no 

corredor a fechar a porta do escritório” (p. 116) 

(230) “ o que sobeja quando não existimos, em que pensarei eu, este livro é o teu 

testamento António Lobo Antunes, não embelezes, não inventes, o teu último livro, o que 

amarelece por aí quando existires” (p. 123) 

(231) “este é um romance de espectros, quem o escreve por mim” (p. 130) 

(232) “ (na altura em que o livro for lido estarei onde ninguém me encontra)” (p. 137) 

(233) “o que faz este livro a almoçar connosco” (p. 138) 

(234) “ – Não estás a exagerar? 

E não estou a exagerar, o que custa 

- Filho 

O António Lobo Antunes 

- Escrevo assim? 

E eu 

- Escreva” (p. 140) 

(235) “e não foi nada de facto, é um livro e eu uma criatura do livro, não uma pessoa a 

sério, tranquiliza-te que apenas vives se o compram” (p. 142) 

(236) “ (não é um livro, falo)” (p. 143) 

(237) “ o meu pai fechou a tampa do relógio do colete para que as seis horas não 

viessem e espero que não venham de facto, se quem escreve parasse o livro nós no corredor 

para sempre” (p. 157) 

(238) “ vem no livro que daqui a umas páginas termina e cujo fim não lerei” (p. 181) 

(239) “ – Tão inteligente para umas coisas e tão estúpido para outras 
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E o bisavô Marques a concordar que remédio, o que acharia o meu pai deste livro no 

caso de o ler, deixava-lho na gaveta do gancho de cabelo com as rosinhas de esmalte e mais 

tarde ou mais cedo encalhava nele, primeiro a mão 

- O que é isto? 

Depois os olhos, depois tirava o livro e abria-o, não mudaram nada da gente, somos 

nós” (p. 185) 

(240) “ e que maçada ter de escrever este livro, dava de boa vontade o meu lugar a 

outro, falem por mim, tomem, enquanto procuro aperceber-me do silêncio porque tanto ruído 

na minha cabeça” (p. 192) 

(241) “ não me apetece escrever o que falta mas escrevo, eu” (p. 200) 

(242) “Parece que é a minha vez de falar eu que mal existo no livro, vivi sempre à 

parte da minha família isto no caso de ter nascido na minha família e se não nasci na minha 

família de que família nasci” (p. 219) 

(243) “ Há por aí alguém com um resto de compaixão que acabe o meu discurso por 

mim eu que mal existo no livro, uma dúzia de frases que o António Lobo Antunes aprove e de 

que não sou capaz” (p. 231) 

(244) “ você que escreve isto” (p. 327) 

(245) “ que livro este senhores onde perguntas sem fim” (p.335) 

(246) “ (comprovem se já mencionei a quinta, mal acabe uma página roubam-na)” (p. 

337) 

(247) “ e quantas palavras são precisas para construir uma vida, não a nossa que só 

existimos ao lerem-nos, a dele” (p. 338) 

No romance “Que Cavalos São aqueles Que Fazem Sombra No Mar?”, Lobo Antunes 

corrobora o seu estilo (ou técnica) narrativo, pois retoma: 

- a dicotomia E1 / E2 (sendo o segundo voz da consciência do primeiro): “(estou a 

demorar imenso a contar isto porque tenho vergonha do que vou escrever)” – (222); “que 

livro este senhores, a caneta desistiu de andar” – (229); “este é um romance de espectros, 

quem o escreve por mim” (231)”; 

- enunciações de personagens sobre o seu papel no livro e o das suas semelhantes: 

“não, isso não eu, outra pessoa do livro” – (225); “ou uma criança que escreve mais adiante 

no livro” – (226); “alguém, não eu que me custa recordá-la, falará disso no livro e não me 

perturba que falem desde que não oiça” – (223); “é um livro e eu uma criatura do livro, não 
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uma pessoa a sério, tranquiliza-te que apenas vives se o compram” – (235); “parece que é a 

minha vez de falar eu que mal existo no livro” – (242); 

- invectivações directas dessas personagens relativamente ao autor ou comentários 

sobre ele: “este livro é o teu testamento António Lobo Antunes, não embelezes, não inventes, 

o teu último livro, o que amarelece por aí quando existires” – (230); “O António Lobo 

Antunes 

- escrevo assim? 

E eu 

- escreva” – (234); “ Há por aí alguém com um resto de compaixão que acabe o meu 

discurso por mim eu que mal existo no livro, uma dúzia de frases que o António Lobo 

Antunes aprove e de que não sou capaz” – (243), sendo que este último exemplo ilustra 

também o diálogo polifónico personagem – personagem; “você que escreve isto” – (244) e 

“quantas palavras são precisas para construir uma vida, não a nossa que só existimos ao 

lerem-nos, a dele” – (247); 

- “desabafos” do autor para com o leitor: “vou destruir esta página onde escrevi o que 

não confesso a ninguém” – (227); “(na altura em que o livro for lido estarei onde ninguém me 

encontra)” – (232); “vem no livro que daqui a umas páginas termina e cujo fim não lerei” 

(238); “e que maçada ter de escrever este livro” – (240); “não me apetece escrever o que falta 

mas escrevo, eu” – (241). 

 

 

“Sôbolos Rios Que Vão” 

(248) “e a aliança da Maria Otília na bandeja da arca juntamente com um brinco 

desemparelhado a que faltava a pérola, podia reconstruí-la a partir desse brinco se a doença 

consentisse, a camioneta e o afinador para sempre no largo sem ulmeiros nem pombos” (p. 

153) 

(249) “a insistir num nervo acertando-o para agudos sem fim e os agudos na base do 

meu crânio, julgo aplicar o termo exacto” (p. 179) 

(250) “enquanto em vez de adormecer ao colo, encostado às rendas do peito, ele 

sentado no chão à medida que a mãe ajeitava a máquina de costura e a enrolar-se-lhe nas 

pernas para a ouvir cantar. 

EXEUNT OMNES 

(2009, 2010)” (p. 199) 
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Os exemplos (248) a (250) corroboram o que temos vindo a testemunhar 

(discursivamente) até aqui. Contudo, (250) mostra um caso sintomático da presença de 

informação sobre a “saída de cena” das personagens associada à datação da escrita do livro – 

“EXEUNT OMNES [saem todos] (2009, 2010)”.
58

 

 

“Comissão das Lágrimas”  

(251) “ não faço o livro como pretendia porque as vozes não consentem, escapam, 

regressam, contradizem-se e eu a perguntar-me quais as que devo dar a vocês, não tenho 

tempo para decidir, escolham” (p. 56) 

(252) “preferia que tivesse sido em Penafiel, senhor, que não me larga a cabeça, se 

perguntar como tudo começou nenhuma voz responde porque não falam do passado ou, no 

caso de falarem do passado, misturam a vida que me pertence com a vida dos outros, qual 

destas sou eu no meio de dúzias de pessoas exigindo que as oiça, aproximam-se-me do 

ouvido, pegam-me no braço, puxam-me 

- Olha que estou aqui não te esqueças 

A exigirem um lugarzinho, porque o esquecimento custa, nem que seja agachadas num 

musseque com receio da tropa, uma cara demora-se um momento” (p. 81) 

(253) “ voltando ao princípio que me distraí com a chuva” (p. 97) 

(254) “ e não me dão atenção, não avisam, tirando o meu avô quem, nesta vida, mas 

não entremos por aí que não se sai depois, é um beco a acabar num muro e a gente, frente ao 

muro 

- E agora?” (p. 98) 

(255) “ por uma unha negra não declarei comovia-me mas lembrei-me a tempo que, de 

acordo com o que manda em nós, nada conheço de emoções, o desamparo, a tristeza, os 

bichos doentes a pedirem ignoro o quê, sem força para erguerem o queixo das patas” (p. 126) 

(256) “ capaz de traduzir o que não consigo e o meu ofício é traduzir vozes” (p. 128) 

(257) “ e como a caneta demora, as vozes principiam a rarear, não me dão ordens nem 

me insultam agora” (p. 131) 

(258) “ Qual de nós vai falar agora, a minha mãe, o meu pai, eu, os três ao mesmo 

tempo ou criatura nenhuma porque não temos parente ou um conhecido que nos visite” (p. 

183) 

                                                
58 Vide nota de rodapé numerada como 57. 
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(259) “ qual de nós fala agora, filhinha, saiu-me filhinha por acaso, não era minha 

ideia ofender-te, desculpa, talvez eu, talvez tu, talvez os três ao mesmo tempo ou ninguém 

porque não temos parentes ou conhecidos que nos visitem” (p. 192) 

(260) “qual de nós fala agora (…) eu com sessenta e um anos, digam-me qual de nós 

fala agora (…) por favor esclareçam-me qual de nós fala agora” (p. 197) 

(261) “ e tudo isto sem relação com o nome Clementina, o desejo de que fosse ela era 

tanto que me enganei, troquei-a pela Dona Antónia, que os parentes que me criaram me 

obrigavam a visitar, a mim que não passo de uma voz entre tantas numa cabeça doente (…)  

- Não passo de uma voz que a Cristina mal ouve” (p. 271) 

(262) “ tem razão, senhor doutor, estou cheiinha de vozes, tanto grito, tanta tortura, 

tanta argumentação indignada, até um gramofone e raparigas de plumas” (p. 293) 

Finalmente, “Comissão das Lágrimas”, continuando a referência à desconstrução do 

processo de escrita do livro (quer por parte das personagens neles intervenientes, quer por 

parte do narrador / autor transformado também em personagem), apresenta-nos a referência 

explícita e inequívoca à presença de “vozes” que orientam o narrador / autor. Tal é facilitado 

pelo contexto de comunicação que dá forma a este romance, pois nele se trata de uma figura 

central – Cristina – mulher que está internada numa Clínica de Psiquiatria por (supostamente) 

ouvir vozes, que, na verdade, são a sua própria, durante a infância e adolescência (passadas 

em África com os pais), bem como as da Mãe, do Pai (preto, que não o é biologicamente), 

entre outras. 

Veja-se (251) “não faço o livro como pretendia porque as vozes não consentem, 

escapam, regressam, contradizem-se e eu a perguntar quais as que devo dar a vocês, não tenho 

tempo para decidir, escolham” – não só instaura a presença das supracitadas vozes, mas 

também se assume mais um caso de invectivação do(s) leitor(es) por parte do autor 

(transformado em personagem). 

Para confirmação do que acabámos de escrever, leiam-se (256) – “capaz de traduzir o 

que não consigo e o meu ofício é traduzir vozes”; (258) – “qual de nós vai falar agora”; (261) 

– “não passo de uma voz que a Cristina mal ouve” e “(262) – “tem razão, senhor doutor, estou 

cheinha de vozes, tanto grito, tanta tortura, tanta argumentação indignada”.  
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Ponto 3. Uma proposta de síntese. 

 

Procurámos, nesta Parte III, antes de mais, provar que também do ponto de vista 

discursivo, existe uma arquitectura macrotextual, em profundidade, sobre a qual está assente a 

variedade de microtextos (discursos individuais de cada personagem) à superfície de cada 

romance e crónica. 

Fizemo-lo, após a devida fundamentação teórica (Ponto 1), tendo em conta três grandes 

estratégias discursivas inovadoras e típicas das narrativas de António Lobo Antunes: 

- a primeira que diz respeito à ancoragem temporal enunciativa (por meio de deícticos 

temporais ou itens lexicais instauradores de tempo) – Capítulo 1.1; 

- a segunda que tem que ver com o “jogo” discursivo com “incipits”, ora anunciadores de 

verdade, ora vectores de ludíbrio dos leitores que serão contrariados pelas sequências textuais 

ulteriores (o que dificulta, muitas vezes, a leitura, que se torna densa e opaca) – Capítulo 1.2; 

- a terceira que corresponde ao conjunto de mecanismos de polifonia discursiva, tomada 

no sentido da criação de interdiscursividade / heterogeneidade de discursos / enunciações – 

Capítulo 1.3. 

Por razões de ordem de importância (ou maior evidência textual), esta terceira estratégia 

foi reservada precisamente para o final, pois nela abundam marcas específicas do estilo 

antuniano, que urgia apresentar e analisar com o devido detalhe, assumindo-se centrais à 

nossa análise dos respectivos “corpora”. Posto isto, optámos por dividir os referidos “corpora” 

em três secções: a respeitante aos exemplos de retoma / reformulação discursiva (1.3.1); a 

atinente à inclusão de discursos de enunciadores segundos, terceiros, quartos e demais no 

discurso de uma personagem, a qual está, no momento, a assumir a responsabilidade da 

enunciação (1.3.2); e, finalmente, a que corresponde à subversão do estatuto narratológico das 

entidades típicas desta tipologia textual, isto é, personagem / narrador / autor (1.3.3). 

Estamos em condições de afirmar que estas três grandes estratégias provam que, ao longo 

da sua obra publicada entre 1979 e 2012, o autor foi delineando um estilo que começou por 

ser discursivamente pouco inovador, mas que se foi revelando heterogéneo, sobretudo pelo 

manuseamento insistente e contíguo de várias personagens (regra geral, sem nome próprio ou 

com nome que raramente é usado) que não são introduzidas por um narrador, antes assumem 

discursos directos (em primeira pessoa, claro) sobre si próprias e sobre outras. 

 A questão é que as outras personagens assumirão, em capítulos subsequentes dos livros, 

a responsabilidade do discurso em primeira pessoa também. Dito de outra forma, os discursos 
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/ as enunciações são, de um modo geral, sempre em primeira pessoa, sendo que essa primeira 

pessoa é uma outra personagem / enunciador sobre a qual outras já falaram ou falarão no 

futuro. 

 Como as reconhecemos? Pela referência a traços de personalidade, espaços, tempos ou 

pela utilização de itens lexicais, registos de língua, frases, marcadores discursivos t ípicos 

(anteriormente anunciados ou por nós descodificados) dessa personagem. 

O espólio discursivo é enriquecido (e daí o seu cunho polifónico) pela inclusão 

inesperada, contígua ou sobreposta, de discursos (enunciados) vários no discurso de um 

enunciador que primeiramente surgiu no capítulo do romance. Desta forma, não é 

cientificamente exacto considerar que cada capítulo está a ser narrado ou a versar sobre uma 

só personagem, dado que, apesar de haver quem o encete, esse enunciador se irá desdobrar em 

outros enunciadores, que podem ser ele mesmo noutro espaço / tempo, ou então uma espécie 

de “voz da consciência” que comenta, ajuiza e aconselha ou podem também ser enunciadores 

diferentes, correspondentes a outras personagens. 

Assim sendo, após feita esta análise metódica dos diversos “corpora”, não causa 

estranheza que a meio de um enunciado encontremos partes (ou a totalidade) de enunciados 

que pertencem a outros enunciadores / personagens. Tal vai sucedendo até que 

discursivamente haja um retorno à enunciação que primeiramente fora apresentada (o que 

sucede, de um modo geral, no final de cada capítulo do romance ou nos parágrafos finais de 

cada crónica, tal como vimos, ao longo a análise de “Entrevistas”, por exemplo). 

Como anunciámos, no momento inicial desta Parte III (Ponto O. Introdução), a análise / 

reflexão sobre os “corpora” que seleccionámos não foi estanque, antes complementada 

(sempre que veio a propósito) pelos pressupostos abordados / trabalhados nas duas Partes que 

a antecederam (Parte I e Parte II). 

Urge apenas acrescentar que, em algumas ocasiões, e para melhor entendimento dos 

contextos dos “corpora” de cada romance e crónica, as Partes I, II e III pressupõem (e são 

devedoras) dos resumos / sínteses da história / narrativa / diegese inerente a cada romance e 

crónica de Lobo Antunes, os quais constam da secção acessória intitulada “Anexos”. 
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CONCLUSÃO 

 (GERAL) 
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Guiou-nos o entusiasmo de leitura e o empolgamento que estes romances, ao que parece, 

provocam naqueles que sobre as suas páginas se debruçam. Mas guiou-nos também a 

sensação de dificuldade que, ao lê-los, muitas vezes experimentam os leitores, quer para uma 

fruição pessoal, quer para uma aplicação de trabalho. Com efeito, sentimo-nos muitas vezes 

perdidos, nos labirintos de tempos e vozes em que os textos de António Lobo Antunes nos 

enredam; e, se esse sentimento de perda é um efeito emotivo, racional e estético 

literariamente válido, já que corresponde a uma relação de experiência com a escrita que 

nenhuma «explicação» de texto ganhará em resolver (ou que, pelo menos, as análises que 

neste livro se prosseguem não pretendem, de modo nenhum, resolver), ao estudioso importa, 

não obstante, dilucidar os veios de sentido mais em foco na narrativa, assim como o modo e a 

direcção que no enunciado eles prosseguem. O nosso trabalho orientou-se para esse 

objectivo, com o acompanhamento frequente do apontamento da estrutura externa dos textos, 

da despistagem de tópicos e filões narrativos que os conduzem, e, mesmo, de resumos que 

permitem, na sua consideração conjunta, reter modos de intriga, reiteração de personagens 

ou insistência de situações (ou, ainda, diversidades temáticas e caminhos de diferenciação 

processual, no sentido de uma composição inovadora) que (…) seria impossível, sem esse 

acompanhamento, estudar com rigor e alguma justeza. 

Maria Alzira Seixo, 

 Os Romances de António Lobo Antunes 
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Terminada a explanação de pressupostos teóricos da abordagem linguística, bem como a 

apresentação e discussão de dados atinentes aos diversos “corpora” da obra narrativa de 

António Lobo Antunes, publicada entre 1979 e 2012, dos quais nos socorremos, é tempo para 

fazer balanços e retirar, na medida do possível, algumas conclusões que, conquanto não sejam 

exaustivas, surtam, pelo menos, efeitos de perspectivação global e fundamentada do trabalho 

de investigação que temos vindo a desenvolver, assim como actualizam o “estado de arte” 

relativo à obra do escritor. 

O desafio inicialmente lançado de, após devida reflexão lexical, sintática e textual-

discursiva, encontrar padrões de comportamento linguístico e literário e aplicar suas 

repercussões ao trabalho da sua obra narrativa, publicada ao longo de trinta e três anos, foi, a 

nosso ver, consubstanciado e deu frutos. Entendamos porquê, considerando agora suas 

particularidades. 

Antes de mais, é necessário reiterar o facto de a Linguística Portuguesa Teórica / 

Descritiva ser hoje uma área do Saber tão ampla e diversificada que dela nos pudemos servir 

para explicar os supracitados padrões de comportamento linguístico. 

Tais padrões devem ser divididos, à semelhança do modo como foram tratados, em três 

grandes Partes: Parte I, Parte II e Parte III. 

Quanto à Parte I (“Da Palavra”), necessário se torna clarificar, primeiramente, que 

tivemos em conta a dicotomia Léxico / Vocabulário, ou seja, tomámos o primeiro como o 

conjunto das palavras fundamentais e ideais de uma língua e o segundo como uma subdivisão 

do primeiro, na medida em que se trata do conjunto dessas palavras utilizadas num 

determinado contexto, para o caso, o da escrita antuniana. Assim, servimo-nos de lexemas dos 

dois elementos desta dicotomia, tomando-os como conjuntos de monemas com referência 

extralinguística.  

Em seguida, demos conta das solidariedades lexicais (com suas relações entre 

arquilexemas e lexemas), bem como das relações semânticas entre lexemas e ainda 

manuseamos aquilo que os teóricos entendem como frasemas semânticos. 

Esta perspectivação tornou possível encontrar os seguintes padrões lexicais antunianos:  
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- utilização recorrente de lexemas relativos a animais (fauna) que contribuem para 

cadeias de referência inequívocas, bem como para “cor local” e estilo narrativo; 

- manuseamento de registos de língua vários, designadamente lexemas que distinguem 

calão, registo popular, registo familiar, bem como variedades geográficas e diastráticas; 

- recurso a constantes lexemas (e sequências de lexemas) que activam a presença da 

paródia ou citação (por exemplo, de objectos do quotidiano, excertos de poemas ou de letras 

de canções e ainda variados exemplos de paródia ou citações bíblicas); 

- manuseamento recorrente de itens lexicais que materializam a presença de léxico 

angolano ou sobre Angola, o que nos permitiu traçar itinerários (em formato de mapa) 

geograficamente bem definidos que as personagens antunianas (da obra completa) fazem, ao 

longo desta antiga colónia ultramarina; 

- recurso a uma estratégia de corte gráfico de item lexical, inclusivamente com mudança 

de página do livro. 

Relativamente à Parte II (“Da Frase”), servimo-nos de noções fundamentais de classes 

de predicados, de subcategorização (e suas restrições categoriais e temáticas), para podermos 

criar condições de tratamento daquilo que sabíamos frequente, mas necessitávamos de 

padronizar: estamos a falar das construções elípticas, nomeadamente das que integram a 

elipse lacunar. Em ordem à abrangência necessária no tratamento desta questão sintáctica tão 

central, recorremos a várias tomadas de perspectiva quanto a ela: a de Brozas, a de Cunha & 

Cintra (que tratavam a elipse muito no que ela tem de retórico) e, finalmente, duas 

cosmovisões mais próximas dos “corpora” antunianos, ou seja, a elipse (sintáctica) segundo a 

Gramática Funcionalista (Gutièrrez 1997 / 2002) e segundo a Gramática Generativa (Matos 

1992 / 2003). Desta última fizemos uso para o específico caso antuniano, por nos parecer 

aquela em que se inscrevem com maior clarividência os exemplos de cada romance e crónica 

do escritor, sendo que do Funcionalismo nos socorremos para análise contrastiva. 

Que conclusões sobre padrões encontramos? Os que se seguem: 

- selecção abundante e maioritária de elipses lacunares em contextos de estruturas de 

subordinação, o que parecia pouco provável, mas é permitido pelo Português Europeu. Note-

se que, desde o início, pretendemos encontrar elipses lacunares, mas fundamentos para a sua 
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recuperação / reconstituição. O primeiro a que chegámos foi o da realização lexical de 

argumentos internos e externo do predicador omisso, o que se provou estratégia frutífera e 

esclarecedora; 

- selecção (em muito menor escala) de elipses lacunares em contextos de estruturas de 

coordenação (especialmente copulativa); 

- manuseamento do segundo mecanismo sintáctico que nos permitiu recuperar 

predicadores omissos: a realização lexical de lexemas de negação (“não” / “nunca” / 

“ninguém”, entre outros) que fundamentam e restringem os hipotéticos predicadores omissos; 

- recurso ao terceiro mecanismo sintáctico de reconstituição que corroborou o que já era 

evidente: António Lobo Antunes selecciona frases, designadamente nos primeiros romances, 

em que apresenta predicadores realizados lexicalmente, os quais vai elidir, nos romances da 

segunda metade da sua obra completa. 

A Parte III (“Do Texto / Discurso”) prende-se com o tratamento de questões e “corpora” 

relativos à Linguística de Texto. Para tal recorremos a concepções textuais (ou de impacto 

textual no caso antuniano), tais como: coesão / textura (“tessitura”) / anáfora, por vezes, 

pouco visível nos microtextos, mas revelada no macrotexto da obra integral e polifonia textual 

em moldes particulares, isto é, por meio de dois grandes mecanismos – a “heterogeneidade” 

discursiva ou “interdiscursividade” (Joaquim Fonseca: 1992 / 1994) e “fragmentaridade” 

(Fernanda Irene Fonseca: 1992 / 1994 / 2004). Assim, a este propósito, verificamos que Lobo 

Antunes manuseia, desde 1979, os seguintes mecanismos: 

- “incipits” ilusores e ludibriantes do leitor (sobretudo levando-o a acreditar que nada 

mais será escrito / dito pelas personagens, por exemplo, ou ainda fazendo-o acreditar em 

verdades que serão retomadas e “desmentidas” mais adiante); 

- recorrentes esforços de ancoragem enunciativa por recurso a lexemas temporais e, 

inclusivamente, lexemas a um referente insistente - o relógio (nos seus vários e mais 

diversificados formatos); 

- por outro lado, e no seguimento do que acabámos de escrever, constantes enunciados 

de retomas / reformulações (ora como comentários, ora como interrogação de enunciados 

anteriores) e ainda entrosamento polifónico e fragmentário de enunciados em DD no interior 
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de outros enunciados já encetados, o que acontece por contiguidade sintáctica e discursiva ou 

por mecanismos de deixis “am Phantasma”. 

Convirá reiterar o facto de ter sido sempre nosso intento dar algum contributo para o 

conhecimento de possibilidades (lexicais, sintácticas e discursivas) novas (ou inovadoras) 

incrustadas na Língua Portuguesa, bem como actualizadas nos textos / discursos, 

designadamente os literários. 

 

 Da aplicação linguística à obra de António Lobo Antunes tratámos, neste longo 

percurso de investigação doutoral, por isso mesmo das suas palavras nos socorreremos, uma 

vez mais, por entendermos ser essa a melhor maneira de terminar um trabalho científico que 

versa sobre a sua escrita, a qual vem amadurecendo, desde 1979 até 2012: 

Com Juan Marsé aconteceu-me uma coisa rara: gostei dele assim que o vi. Fisicamente fez-me 

lembrar o José Cardoso Pires. (…) Parece-me mais um pugilista que um escritor. Fala da vida e de 

romances da maneira que eu acho que um homem deve falar da vida e dos romances, isto é com 

sabedoria, inocência e uma espécie de desprendimento irónico a disfarçar o amor. É totalmente 

limpo de azedume. E sabe escrever na meia distância, para ir somando pontos e precaver-se dos 

contra-golpes do texto: é que, já que falámos de pugilismo, no escrever há muito de combate de 

boxe: por exemplo, não se podem telefonar os golpes. Quer dizer, se eu quero, vamos supor, 

aplicar um directo da esquerda, dou um passo para a direita, avançando o ombro desse lado, e o 

adversário, se tiver alguma experiência, sabe que vou tentar um directo longo da esquerda no 

momento seguinte. É isto que se não pode fazer em literatura: é necessário que o papel desconheça 

o próximo golpe, que o leitor, desprevenido, o receba de guarda baixa ou imaginando que em lugar 

de um directo da esquerda vem um gancho da direita: os maus livros são aqueles que nos deixam a 

cara e o estômago intactos. Em geral vendem mais por isso mesmo, porém não nos atiram ao 

tapete. O Monte dos Vendavais atira-nos ao tapete. Guerra e Paz atira-nos ao tapete. Qualquer 

grande livro nos atira ao tapete e ficamos-lhe gratos por isso, devido a ser rente à terra que 

vivemos e não conseguimos levantar-nos sem a ajuda do chão. Isto é difícil de explicar mas espero 

que tenham entendido. (António Lobo Antunes, «Juan Marsé». In Quarto Livro de Crónicas) 
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Entender é dar fé da unidade sob a diversidade, do que existe de comum entre factos 

contraditórios. (António Lobo Antunes, «Um terrível, desesperado e feliz silêncio». In Terceiro 

Livro de Crónicas) 
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 (Resumos dos romances e crónicas  

da obra narrativa antuniana) 
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1. “Memória de Elefante” (1979)
1
 

O primeiro romance publicado por António Lobo Antunes enceta o que será retomado 

tantas vezes posteriormente: histórias contadas por um “eu” enunciativo que as focaliza 

internamente e delas se serve para auto-reflexões que versam sobre as suas próprias angústias 

pessoais e profissionais. Assim, este narrador (cujo discurso se manterá do início até ao final 

do romance) encontra-se a exercer a sua actividade de médico psiquiatra no Hospital Miguel 

Bombarda, em Lisboa, sendo que esse contexto lhe é caro a indagações e extrapolações que 

intentam o seu interior sempre angustiado, ao longo da interiorização constante dos problemas 

e realidades que observa “ad oculos”, portanto, que lhe são exteriores por pertencerem a 

outras personagens. Ainda que a tomada de responsabilidade da narração seja alternada entre 

o psiquiatra (em primeira pessoa) ou um outro narrador (a que chamaremos heterodiegético e 

que profere enunciados em terceira pessoa), a verdade é que, nesta fase inicial da sua escrita, 

tal ainda não é muito relevante, pois o que parece ser óbvio é a deambulação existencialista 

desse psiquiatra. 

Donde, o psiquiatra recupera, a todo o momento, recordações do seu passado, 

designadamente a dois níveis, elencados em seguida: 

a) “Na minha infância, pensou o psiquiatra, as pessoas escalavam-se em três categorias 

não miscíveis rigorosamente demarcadas: a das criadas, a dos jardineiros e dos 

choferes, que almoçavam na cozinha e se levantavam à sua passagem, a das 

costureiras e das senhoras de tomar conta, com direito a mesa à parte e à consideração 

de um guardanapo de papel, e a da Família, que ocupava a sala de jantar e velava 

cristãmente pelos seus mujiques (“pessoal”, chamava-lhes a avó)” (37); por esta 

citação se nota o que se tornará recorrente nos romances e crónicas: o retorno à 

infância sobretudo para recordar pormenores sobre os adultos perspectivados sob uma 

                                                             
1 Os resumos / sínteses e comentários que integram a presente secção intitulada “Anexos” são, como se tornará 

óbvio, de relevância meramente suplementar e acessória, sendo que optámos por eles para deles nos servirmos 

como meio de apresentar contextos relativos ao enredo global de cada obra antuniana, para assim se tornar mais 

fácil o enquadramento dos excertos analisados à luz dos pressupostos linguísticos. Por se tratar de uma secção 

extensa, foi igualmente nossa opção incluir a respectiva paginação ao serviço, portanto, de um manuseamento e 

consulta mais organizados. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

404 
 

cosmovisão infantil. Tal é corroborado por um objecto também muito comum à sua 

escrita: o álbum de fotografias.
2
 

 

b) Como em África, pensou ele, exactamente como em África.” (91) Este local é 

referido pelo facto de este narrador-psiquiatra implicitar que nele permaneceu em 

tempos idos e que, para já, não é muito explorado, a não ser para referências pontuais 

a questões de “cor local”. 

Intercalada com o passado, a sua narração nunca se desvincula do presente, em que, no 

hospital, este médico se vê a braços com muito trabalho e, sobretudo, trabalho com o qual 

parece não se identificar e que executa com inequívoco pesar, como se pode testemunhar em 

“- Num asilo de malucos onde estão os malucos?, insistiu o médico. Porque nos arrastamos 

aqui, nós os que ainda possuímos licença de saída diária, se todas as semanas há um barco 

para a Austrália e existem boomerangs que não regressam ao ponto de partida?” (31) 

Quanto à noite, que alegadamente passará sozinho em sua casa, o médico pensa, 

deambulando, uma vez mais, em imagens que a sua mente lhe oferece: “Na noite de Lisboa 

tem-se a impressão de se morar num romance de Eugene Süe com página para o Tejo, em que 

a rua Barão Sabrosa é a fitinha desbotada de marcar o lugar de leitura.” (124). Por este excerto 

se nota que este “eu” contempla solitariamente o cenário que vislumbra da sua janela e com 

ele se relaciona como se com um livro estivesse a relacionar-se. Repare-se como o adjectivo 

“desbotada” confere à sua descrição um carácter gasto que poderá ser caracterizador também 

deste “eu”. 

A mulher parece estar também presente, pois por recurso frequente a pronomes pessoais 

em segunda pessoa do singular o narrador-participante a refere, como acontece no último 

capítulo, em que se pode ler: “São cinco horas da manhã e juro que não sinto a tua falta”
3
 

(155). Ainda que o recurso a “juro que não” pareça constituir um juramento verdadeiro, com 

efeito é uma espécie de ludíbrio do leitor, pois, ao longo de todo o capítulo, se notará que a 

solidão deste “eu” aumenta progressivamente. 

                                                             
2 Note-se que o álbum de fotografias é tido, nesta obra, apenas como depositário de recordações do seu passado, 

mas não ganhou ainda conotações que serão exploradas, mais tarde, nomeadamente, em “Eu Hei-de Amar Uma 

Pedra”, por exemplo. 
3 A referência a esta coordenada temporal (“cinco horas”) tornar-se-á muito comum, ao longo dos romances 

seguintes, sendo que o seu expoente máximo se verificará em “Ontem Não te Vi Em Babilónia”. 
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A última recorrência que se torna necessário referir é a intertextualidade, isto é, a 

incursão na obra de referências a outras obras literárias, cinematográficas e musicais que o 

“eu” conhece, desde a infância, e que vão pincelando criativamente o seu texto.  

O título remete, antes de mais, para a presença do passado recuperado e, assim como se 

diz do elefante, que possui uma memória prodigiosa, assim também o “eu” recupera e 

presentifica constantemente o seu passado e dele faz depender o seu presente.  

 

 

2. “Os Cus de Judas” (1979) 

De novo retomando a narrativa cuja enunciação está a cargo de um narrador em primeira 

pessoa, “Os Cus de Judas” enceta a tendência antuniana para centração de um romance no 

contexto africano. Assim, o narrador encontra-se a dialogar com uma mulher que invectiva 

constantemente, mas que, na verdade, nunca lhe responde (daí que dizer-se “diálogo” não será 

o mais rigoroso, pois ele só é simulado). 

 As temáticas do discurso deste enunciador são variadas: a sua permanência como médico 

em África, em momentos de guerra; a infância com a família e as tias sempre a avaliá-lo 

negativamente: “As tias (…) proclamavam azedamente: - Estás magro.” (15); as suas 

angústias decorrentes de incapacidade de lidar com os pretos e seus problemas de saúde e de 

vida; o seu desespero, em termos sexuais, por falta de potência, em certos momentos, ou 

insatisfação noutros, pelo que este “eu” tenta, mais do que uma vez, seduzir a sua 

“interlocutora” e, finalmente, a constante súplica, ainda que não directamente verbalizada, por 

momentos de ternura feminina que o afaguem e consolem (de resto, temática recorrente até 

2010), o que o leva a uma visão entristecida e pessimista da realidade, como se confirma em: 

“Não chega, a manhã, não vai chegar nunca, é inútil esperar que os telhados empalideçam.” 

(157) ou ainda em “Escute. Vai começar a amanhecer, os despertadores do prédio 

empurrarão, brutalmente, para fora do sono as pessoas que dormem.” (203). Repare-se como, 

no primeiro caso, a sua descrença no surgimento da manhã é inquestionável pela presença do 

adverbial “nunca” e, a acontecer, como na segunda citação, é perspectivada com alguma 

violência, aquando do recurso ao adverbial de modo “brutalmente”. 
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Narrativa aberta, como a anterior e como acontecerá, regra geral, com todas as seguintes, 

“Os Cus de Judas” é um livro por que perpassa, até ao final, esta cosmovisão negativista. 

Quanto ao título, e como o próprio autor o torna óbvio, remete para essa Angola tão 

distante e cruel para os que nela habitam ou habitaram em tempos bélicos de grande violência 

e crueldade. Vejam-se as páginas 48, 61, 62 e, em particular, a página 118 “enquanto nós, os 

peixes, morríamos nos cus de judas uns após outros, tocava-se um fio de tropeçar, uma 

granada pulava e dividia-nos ao meio, trás!, o enfermeiro sentado na picada fitava estupefacto 

os próprios intestinos que segurava nas mãos, uma coisa amarela e gorda repugnante quente 

nas mãos, o apontador de metralhadora de garganta furada continuava a disparar, chegava-se 

sem vontade de combater ninguém, tolhido de medo, e depois das primeiras baixas saía-se 

para a mata por raiva na ânsia de vingar a perna do Ferreira e o corpo mole de repente sem 

ossos (…)”, para citar apenas alguns exemplos. 

 

3. “Conhecimento do Inferno” (1980) 

Retoma-se a narração, em primeira pessoa, de quotidianos angustiados no Hospital 

Miguel Bombarda (como se lê em “Apetecia-me estar longe da profunda miséria interior das 

pessoas, da sua fragilidade e do seu medo, apetecia-me adormecer como o bombeiro um sono 

sem remorsos de menino”, página 75), preenchida por extrapolações (por parte do narrador 

autodiegético) para a sua própria personalidade e sentimentos, bem como acrescida de 

referências a tempos passados em África, com tudo o que tal deixou de negativo na memória 

deste enunciador, como se pode ler em “ Escutava o rumor desordenado das acácias e pensava 

Estou numa lavra de girassol da Baixa do Cassanje entre morros de Dala Samba e da 

Chiquita, Estou de pé na planície da Baixa do Cassanje” (16). Nesse local ganhou medos, tais 

como “ – Tenho receio das crianças mortas – disse eu baixinho agarrando com força o braço 

do Muata – Tenho receio das crianças mortas” (25) ou como “ Mesmo os pombos
4
 

permaneciam atentos em redor das estátuas, fixando-o com as bolinhas de vidro acusadoras 

                                                             
4 Repare-se como os pombos (pássaros) presentes neste trecho serão retomados, ao longo deste romance, como 

os seres que os doentes de psiquiatria imaginam ser, sendo esse o momento em que a sua loucura é confirmada 

pelos médicos e enfermeiros. 
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das pupilas, e ele sentiu-se vigiado pelas almas em pânico dos seus mortos
5
, saídos da terra, 

sob a forma de pássaros, no intuito de o proibirem de adormecer.” (24) 

António Lobo Antunes retoma, em relação a “Memória de Elefante”, o facto de, no seu 

“ego, hic et nunc” no Hospital indagar sobre a definição de “maluco”. Esta indagação irá levá-

lo ao inesperado: sem preparação prévia do leitor, o psiquiatra torna-se, de repente, doente, 

sendo injectado com doses exasperadas de medicamentos calmantes: “O enfermeiro puxa-me 

pelo braço para um compartimento com uma maca alta (…) Arreia as calças, diz ele a chupar 

com a seringa uma porção de ampolas, que lança a piparote, sem falhar nenhuma, num balde 

de esmalte, arreia lá as calças caneco, enquanto tira um pedaço de algodão (…) São 

vitaminas, pergunto eu cheio de esperanças (…) Porque é que me estão a fazer isto a mim, 

pergunto eu, o que se passa para me fazerem isto a mim. (…) Arrasto-me para o corredor com 

a perna esquerda presa (…) há demasiada luz aqui e tenho sono, o arame tornou-se o centro, o 

eixo do meu corpo.(…) Amparam-me pelo sovaco até ao quarto. (…) a voz parece-me flutuar, 

alheia, nos ouvidos, uma voz que não reconheço, que me não pertence, pequenina, 

envergonhada. (…) ajuda que este está como há-de ir, pede o servente a alguém que não vejo 

e as palavras rebolam-me como pedras na cabeça, como há-de ir, como há-de ir, como há-de 

ir.” (páginas 189, 190) 

Por outro lado, e num recurso a imagens subversivas surrealistas, o narrador verbaliza 

aquilo que as personagens reais lhe fazem lembrar e, doravante, irá referi-las não pelos seus 

nomes ou cargos hospitalares, mas pelo que elas lhe parecem. Vejam-se as páginas 86 a 90, 

em que o narrador descreve uma conversa entre médicos, enfermeiros e restante pessoal do 

Hospital: “- É importante – opinou a perna – estudar a percentagem de superfície que ficará 

descoberta. 

- Vinte e quatro vírgula três por cento, segundo Rabindroff, Hages e Metch – esclareceu a 

égua. 

                                                             
5 Os mortos (ou finados, como passará a chamar-lhe posteriormente) estão ainda em fase de “definição”, se é que 

assim lhes podemos chamar, por ser a referência a eles esporádica e relativamente branda. Porém, nas obras mais 

recentes do autor, serão absolutamente centrais aos textos narrativos. Vejam-se os casos de “Explicação aos 

Pássaros”, “Esplendor de Portugal”, “Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo”, “Eu Hei-de Amar uma Pedra”, “O 

Arquipélago da Insónia” (sendo, como veremos adiante, a morte personificada como uma mulher reumática que 

é parente dos narradores – a Prima Hortelinda) e “Sôbolos Rios que Vão”. 
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- Os franceses – contrapôs o mendigo lúcido, abanando-se com a Revolução Sexual de 

Reich”. 

Instaura-se, o que é novo até esta data, um pendor cómico inegável, como se pode ler nas 

páginas 98 a 104, em que uma mulher relata um episódio que tem que ver com o casamento 

(que ficou por se realizar) entre a Suzete que o Cabé (Carlos Alberto), dado que o Cabé, 

depois de ter engravidado a rapariga e prometido casar-se com ela, fugiu, no dia do 

casamento, deixando todos à sua espera na igreja. 

Novamente, e no seguimento de “Memória de Elefante”, o escritor se serve de referências 

intertextuais, desta feita, recorrendo à Arte (Pintura, para o caso, como se constata, por 

exemplo, na página 17, Marc Chagall). 

 Repare-se, ainda, como o abstracto “Inferno” remete, simultaneamente, para dois lugares 

e dois tempos cronológicos, pois, por um lado, diz respeito à actividade diária do Hospital 

Miguel Bombarda e, por outro, à permanência do narrador, em tempos fascistas, em Angola. 

Tal encontra, entre outras, a sua justificação no conteúdo das páginas 143 a 146, em que, no 

contexto de uma refeição feita num restaurante do Canal-Caveira, o “eu” transpõe os 

comensais para outro contexto: humanos comendo os cadáveres dos doentes em África. 

 

4. “Explicação dos Pássaros” (1981) 

Diferente da trilogia anterior, “Explicação dos Pássaros” inova, a nível dos enunciadores 

a quem cabe(m) a(s) narração (ões), pois temos um “eu”, Rui S., professor de um Liceu, nos 

subúrbios de Aveiro, que se suicida, no final do romance, sendo que sobre ele (vivo ou já 

descoberto enquanto cadáver na Ria desta cidade) outros enunciadores tecem comentários. 

Estamos a falar, por exemplo, da sua primeira mulher, Tucha, de quem se separará e de quem 

teve dois filhos (mas o leitor só “ouvirá” a voz de um deles, Pedro); do filho, Pedro (atrás 

mencionado); da sua segunda companheira, Marília, de que se separará igualmente; de 

Hilário, testemunha do seu cadáver debicado pelos pássaros e, finalmente, dos conhecidos de 

Rui que pertenciam à Companhia de Circo – Grande Circo Internacional Ibero-Americano, 

que passou por Aveiro, por altura do seu suicídio, que elencamos agora: Amílcar Esperança, 

ex-barítono em S. Carlos; o Anão (e sua aprumada gravata); os membros da Trupe de 
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Palhaços Piaçaba & Companhia; os Gnomos Húngaros (pseudónimo de outros anões) e 

Madame Simone (mestre e domadora de pombos).   

A presença destas personagens do circo será de importância extremamente relevante, pois 

é a partir dela que Lobo Antunes se permitirá mais um avanço narrativo no sentido da 

subversão surrealista: num momento em que esta companhia se encontra a fazer um 

espectáculo, a sua representação tornar-se-á na representação fiel da vida de Rui S.. Por outro 

lado, será também momento de inúmeras referências de grande comicidade a realidades 

sexuais (designadamente no caso da publicidade a produtos que melhorem a prestação sexual 

de homens e mulheres ou correcção do tamanho de seios, pénis ou vaginas). Recuperamos 

agora alguns excertos que comprovam tais estratégias: 

- “queria apenas sublinhar que este dificílimo, ainda que breve, apontamento teatral, vos 

foi oferecido, em rigoroso exclusivo, pelos Cones Vaginais Explosivos Pimpampum, os quais, 

cinco minutos depois de terem sido introduzidos, minha senhora, recebem festivamente o seu 

marido, o seu amante, o seu namorado com um lindo fogo-de-artifício de estrelinhas 

prateadas, subindo-lhe das coxas num repuxo cintilante (…) Não esqueça, madame: Cone 

Vaginais Explosivos Pimpampum tornam o amor uma aventura diferente: transforme a 

monotonia das suas relações sexuais em marcos históricos que nenhum dos seus vizinhos 

esquecerá (…) Prefira Donald, o preservativo dos católicos.” 229 / 230 / 231); 

- ou ainda “a cargo de talentosos artistas nacionais sem outra escola que a tarimba do 

circo, é-vos oferecido por um produto bem nosso, bem lusitano, bem português, por uma 

recente descoberta da ciência pátria, pela última maravilha da técnica coimbrã: a pomada 

Ejaculal, agora também em creme e spray a pedido de inumeráveis clientes, o medicamento 

que aumenta o tamanho do seu órgão viril em três centímetros e meio” 252 / 253. 

Para além do que atrás fica escrito, em “Explicação dos Pássaros”, os animais, 

especificamente estas aves, começam a ser tratados (como o constante da nota de rodapé 

número cinco indica) como elementos que auguram, presenciam ou tomam parte brutal na 

morte das personagens, uma vez que, neste caso, se afiguram verdadeiros abutres a debicar o 

cadáver da personagem principal (257), que, indício inequívoco, se havia interessado por eles 

a vida inteira (tirando-lhes fotografias e admirando a sua conduta: “eu só filmava pássaros” 

(65)) 
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Muito porque a consumação do suicídio final é clarividente se poderá afirmar que esta é 

uma das narrativas (relativamente) fechadas de Lobo Antunes, pois com a morte de Rui se 

fechou um ciclo de vida familiar.
6
 

5. “Fado Alexandrino” (1983) 

Neste romance, quase um épico, até pela presença da nomeação de uma divisão tripartida 

como “Antes da Revolução”, “A Revolução” e “Depois da Revolução”, Lobo Antunes 

experimenta a técnica que enformará os seus romances subsequentes: tendo por base um 

contexto comum – Portugal e Moçambique do antes, do durante e do depois do 25 de Abril de 

1974, a narrativa desenrola-se através de capítulos cuja autoria pertence a membros do 

Exército português, que se conheciam e relacionavam (havendo entrosamento de discursos de 

personagens familiares ou amigas de cada um destes membros). 

Por conseguinte, trata-se de um conjunto de diálogos entre os referidos militares, que se 

encontram num jantar de celebração (o “jantar do batalhão”) do seu trabalho ultramarino do 

passado. Ora, e como será próprio do estilo antuniano, à medida que dialogam sobre 

acontecimentos do passado, estes militares dão ao leitor informações sobre a sua própria vida 

e sobre as vicissitudes das suas vivências como militares e como seres humanos. Eis a sua 

identificação: 

- o soldado Abílio, primeiro narrador; trabalha, depois da Revolução, para a empresa de 

mudanças do seu tio Ilídio, a qual herdará, perderá e incendiará, no final; ganhava dinheiro a 

prostituir-se com homossexuais (tendo-se afeiçoado a um pintor já idoso que lhe pagava por 

sexo); personagem que morrerá, também no final da obra, ironicamente num acidente com a 

camioneta das Mudanças Ilídio: 

- o Tenente-Coronel é o segundo narrador da Revolução (vejam-se as páginas 158 a 171) 

e através de cuja voz percebemos o 25 de Abril do ponto de vista de um militar 

hierarquicamente superior; personagem gananciosa na sua profissão e muito mal sucedido na 

vida privada, sobretudo no que respeita as mulheres que vão passando pela sua vida; 

                                                             
6 A referência à vida familiar e seus membros não é, de todo, inocente da nossa parte, pois os romances mais 

recentes, e como referiremos adiante, baseiam-se genericamente não na narração de um enunciador, mas nas 

cosmovisões individuais de membros vários de uma família, as quais incluem dados novos ou confirmam o já 

dito acerca de si e dos outros seus familiares. Assim, estas narrações são fulcrais para a economia das narrativas 

antunianas. 
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- o Oficial de Transmissões: personagem que será assassinada, no final da obra, após uma 

noite passada com prostitutas lisboetas, supostamente por rivais da organização terrorista de 

Extrema-Esquerda a que este pertencera; sobre o seu assassinato, Lobo Antunes faz surgir 

excertos de jornais, citados inesperadamente e sem marcas de citação canónicas (vejam-se as 

páginas 520 a 535);
7
 é a partir dos seus relatos que o leitor se apercebe da crueldade dos 

interrogatórios-tortura por parte da PIDE, o que é deveras agravado pela maneira como a 

personagem os encara - com a normalidade de quem estava habituado a ser sujeito a eles com 

frequência; como dissemos anteriormente, o Oficial de Transmissões convoca indirectamente 

uma outra personagem a ele ligada por laços afectivos, Esmeralda, uma criada da sua 

madrinha, com quem vivera a sua infância e juventude; ora, esta é uma personagem como 

Lobo Antunes desenhará poucas, pois, por um lado, características sibilinas (anunciando, por 

intuição ou presságio) a futura morte do seu menino, o Oficial; e, por outro lado, porque, na 

sua velhice, Esmeralda protagonizará um momento de tristeza poética, aquando da sua ida 

para a Clínica de Idosos Pio XII, que o Oficial pagará, mas que lhe custará muitíssimo pelo 

sentimento de solidão e saudade com que conscientemente é levada para tal local (leia-se, a 

propósito, a segunda metade do capítulo 11). 

- o alferes é uma personagem relativamente secundarizada em relação aos anteriores 

narradores, mas surte, ainda assim, efeitos de desenho da “cor local” do período final do 

Estado Novo, em Portugal e em Moçambique. 

Se percorrermos o caminho das intenções críticas, e para além das que são obviadas pela 

temática central – a Revolução e suas repercussões a nível político, social e pessoal – leia-se o 

conteúdo das páginas 544 a 546, para se poder constatar que Lobo Antunes faz uma espécie 

de “ridendo castigat mores” vicentino, quando nos apresenta uma repartição de finanças em 

período laboral que suscitará o riso pelo cómico de personagem e de situação que lhe são tão 

característicos. 

Por último, acresce dizer que este romance dá continuidade à tendência para a 

intertextualidade que o escritor encetou em 1979, uma vez que são várias as referências a 

outras obras literárias, designadamente a “Alice no País das Maravilhas” / “Alice do outro 

lado do Espelho”, de Lewis Carroll. 

                                                             
7 Sobre as citações ainda, esta narrativa é muito rica, veja-se, a título de exemplo, a comicidade e, novamente, o 

inesperado resultantes da paródia / citação do que vulgarmente se apelida de “literatura cor-de-rosa”, na página 

554) 
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Importa reter que nem sempre a intertextualidade é consubstanciada através de outras 

obras, dado que o autor retoma ou anuncia outras obras suas, como acontece nas páginas 565 

a 567, 570 a 571, 601 e 608, nas quais se refere a espaços e objectos que descreverá com 

maior centralidade no seu conto “A História do Hidroavião”. 

Quanto ao título, repare-se no uso clarividente do nome abstracto “Fado”, ainda para mais 

sendo maiusculado, remetendo para o destino de muitas vidas envolvidas na(s) guerra(s) 

ultramarina(s) e na Revolução dos Cravos, com suas consequentes vicissitudes. No que 

concerna o uso do adjectivo “alexandrino” remeterá para o âmbito da poesia e, 

especificamente, para o verso alexandrino, o que, por sua vez, implicará que se trata de 

“cantar” / louvar o destino de tais personagens que, cada uma à sua maneira, foram 

sacrificadas pela vida militar vivida nesse contexto histórico. 

6. “Auto dos Danados” (1985) 

Este romance começa a dar forma a uma tendência já anunciada por nós anteriormente 

que será particular aos romances até ao corrente ano: a distribuição de vozes narrativas que 

pertencem a membros de uma família que, no seu todo, é central à obra. 

O que é inovador, em termos literários e discursivos, prende-se com o facto de as 

personagens recorrerem à primeira pessoa do singular para descrever realidades que 

visualizam “ad oculos” (presente enunciativo) ou “am phantasma” (passado da sua vida), mas 

que o leitor tem de descodificar paulatinamente, pois a informação nova que os liga às outras 

personagens nunca é dada de uma só vez e, por vezes, parece ser contraditória. 

Assim, começamos com Nuno, médico dentista, que vai a caminho do Alentejo 

(Monsaraz); mais tarde se percebe que o faz para visitar um avô moribundo (que o é por 

casamento, dado que é avô da sua mulher e não seu e que se chama Diogo).  

Entretanto, outras personagens vão ganhando vida, em Discurso Directo ou Indirecto 

Livre), tais como: a mulher de Nuno; o seu irmão Francisco, que é deficiente e menosprezado 

por todos; uma outra neta; a avó, mulher que foi sempre oprimida e traída pelo velho Diogo; 

um tio ganancioso e psicopata, pois é considerado o violador da família; uma neta 
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mongoloide
8
 (que foi também violada pelo tio e que está internada num “reformatório”, em 

Beja) e o procurador.  

A referência ao procurador levar-nos-á à ideia central e conclusiva deste romance – todos 

se dirigem para casa do avô no sentido de testemunharem alegre e ansiosamente a sua morte, 

com o intuito de repartir toda a herança que pensam que o velho irá deixar. Todavia, e 

contrariando expectativas de personagens e de leitores, o procurador lê uma espécie de auto / 

testamento em que figuram exclusivamente dívidas antigas do velho, contraídas na sequência 

de esbanjamento com mulheres várias e no Casino. Tal facto faz terminar a narrativa com um 

sentimento de justiça e de castigo merecido para todas as personagens.  

Na sequência do que atrás fica escrito se depreende que o título remete para o documento 

oficial que castigou os “danados”, nome que remete para os pecadores (pelas intenções pouco 

católicas em relação ao moribundo / defunto) ou para a sua situação, no final da obra, como 

desgraçados e infelizes, a quem caberá o pagamento obrigatório e partilhado das dívidas 

anunciadas. 

Acresce dizer que Lobo Antunes vai desenhando coerentemente o que já atrás havíamos 

anunciado, relativamente aos animais: ganhando relevância cada vez maior nas suas obras, em 

“O Auto dos Danados”, o leitor começa por sentir o mau cheiro, o cheiro a bichos, à medida 

que as personagens se aproximam de Monsaraz, sem, “a priori”, perceberem por que razão. 

Tal razão é revelada muito posteriormente: trata-se de uma festa / espécie de romaria em que 

haverá tourada e, devido o calor, os animais soltam cheiros intensos e nauseabundos.  

Se nos reportarmos a simbologias, facilmente veremos que, à semelhança do que fizera 

com o espectáculo de Circo, em “Explicação dos Pássaros”, o escritor faz agora surgir esta 

festa (que inclui a morte dos touros e bois) como que simbolizando a morte do centro desta 

família, o avô, o que acontece simultaneamente, no final do romance, pois também o avô será 

                                                             
8 A esta menina são associadas as tranças (página 125) que lhe moldam a cabeça e o rosto, o que enceta uma 

tendência antuniana para se referir metafórica e valorativamente à pureza da infância. Outras personagens as 

terão e, inclusivamente, a personagem principal de “Ontem Não Te Vi Em Babilónia” nem sequer tem nome 

próprio, sendo apenas “a rapariga das tranças”, que se suicida, no final, como porque não pertencente ao leque de 

personagens que a vai rodeando, ao longo da obra. A este assunto voltaremos, ao longo das próximas obras. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

414 
 

assassinado por uma das netas, a mulher de Nuno: Ana.
9
 Assim, os animais espelham e 

servem para caracterizar os humanos com que paralelamente partilham o cenário da narrativa. 

Há ainda outra referência que teremos de incluir, neste momento, que é a que respeita o 

relógio, objecto sobre que teceremos diversas considerações doravante pela sua presença 

muito recorrente na obra antuniana. Neste caso, o escritor experimenta várias “facetas” deste 

objecto, dado que ele começa por ser usado com “arma de defesa”, o que surte efeitos 

cómicos. Assim, é à avó desta história que cabe a “tarefa” de o manusear para com ele agredir 

Diogo, aquando do momento em que ele a pretendia violar (leia-se o conteúdo da página 183). 

De novo, neste romance testemunhamos exemplos de intertextualidade, desta feita, e de 

novo, com “A História do Hidroavião”, dado que Lobo Antunes se serve de expressões que 

utilizará, “ipsis verbis” no seu conto: “o cego com óculos de mica” (página 248). 

 

7. “As Naus” (1988) 

Porventura, a obra mais simbólica de António Lobo Antunes, “As Naus” é um livro que 

deve ser lido simultaneamente em dois planos: o das Descobertas com as personagens que lhe 

correspondem, e o do Estado Novo, no qual se inscrevem relativamente mais claramente as 

personagens intencionalmente criadas para este romance.
10

 

Posto isto, o leitor cedo se apercebe que o escritor se socorre de personagens históricas da 

primeira das duas épocas, mas manuseia-as de forma surrealista, pois, para além de as fazer 

relacionar-se no seu quotidiano, confere-lhe tarefas e passatempos que se afiguram 

inesperados. Por exemplo, temos Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Diogo Cão, Gonçalves 

Zarco e Luís Vaz de Camões a jogar amenamente às cartas, num ambiente decrépito da 

Lisboa dos subúrbios junto de um Tejo sujo, muito a fazer lembrar o que encontraremos em 

“A História do Hidroavião”. 

                                                             
9 Os touros surgirão, várias vezes, doravante, dado que, para além dos outros animais, estes serão sempre 

constantes e centrais em outras, como em “O Manual dos Inquisidores”, “ O Arquipélago da Insónia” e “Que 

Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar”, romances cujo cenário é semelhante: uma Quinta / Herdade 

de família, onde todo o enredo se desenvolverá. 
10 Esta dualidade simultânea de planos evoca, para os leitores do século XXI, aquilo que Sttau Monteiro fará com 

o seu “Felizmente Há Luar”, em que apresenta o Portugal do século XIX (com o seu General Beresford) em 

concomitância com o mesmo Portugal do Estado Novo, no qual se inscrevem as personagens integralmente 

fictícias, do ponto de vista narratológico. 
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Por outro lado, vemos Luís Vaz de Camões, no Cais de Alcântara, com uma tarefa / 

preocupação que parece irresolúvel, a de enterrar o cadáver (já em decomposição) do seu pai, 

que, por sua vez, se encontra num caixão pouco resistente, o que leva à propagação de mau 

cheiro. 

Quanto ao segundo dos dois planos, o do Fascismo português, é aquele que oferece 

condições narrativas óptimas à criação de personagens e ambientes a que o autor nos vem 

habituando. Assim, temos os comummente apelidados de “retornados”, ou seja, vindo de uma 

África em rebuliço e a caminho da independência e que, por isso, se acomodam em Lisboa na 

medida das suas possibilidades. Consequentemente, a Residencial Apóstolo das Índias é 

gerida por um homem com poucos escrúpulos (“O senhor Francisco Xavier, indiano gordo de 

sandálias”, página 30) que se vai relacionando com uma mulher da mesma rês, assim como 

vai hospedando as restantes personagens adiante mencionadas. 

Quanto a críticas, parecem-nos clarividentes as críticas a esta espécie de “vencidos da 

vida” oitocentistas (“avant la lettre”), isto é, as personagens dos Descobrimentos e períodos 

subsequentes (como Diogo Cão e seu desgosto amoroso com uma prostituta de Lisboa, 

transformado numa relação pornográfica com nova prostituta, mas de Luanda, em que 

sobressai o tamanho colossal do seu pénis; ou Manoel de Sousa Sepúlveda, todas as noites, na 

Boîte Aljubarrota; Pedro Álvares Cabral e seus dois ciganos: Frederico Garcia Lorca e Luís 

Buñuel; Garcia da Orta, que vivia com a mulher e os filhos, num apartamento, sempre a 

braços com o sogro de Manteigas ou ainda Vasco da Gama e o Rei D. Manuel mandados 

prender pela Brigada de Trânsito e levados a tribunal, ao que foram sentenciados com o 

internamento num hospital psiquiátrico, retratados aqui como velhos decrépitos cujo ócio é 

perspectivado com um tom algo pejorativo). Tal poder-nos-á levar, por inerência à intenção 

antuniana de fazer o período áureo quinhentista muito datado e ultrapassado, sem grandes 

frutos para o presente (quer do Fascismo, quer do século XX, momento em que a obra é 

publicada). 

Novamente encontramos a presença nítida de animais (confirmem-se as páginas 74 / 75 / 

106 / 122 / 125 / 126 / 131), de um modo geral, simbolizando a violência com que anunciam 

desfechos tristes das personagens ou quase as devoram, enquanto cadáveres. 
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No que diz respeito a estratégias inovadoras, Lobo Antunes parece parodiar o estilo de 

um Camilo ou de um Garrett, quando decide, pela primeira vez (e sem continuidade nas obras 

seguintes) invectivar os leitores directamente para explanações metodológicas, como se 

confirma em “e precisamente nesta altura, estimados leitores, a Rua do Carmo acendeu-se de 

um cortejo de Tochas” (131).   

 

8. “Tratado das Paixões da Alma” (1990) 

Em “Tratado das Paixões da Alma”, o escritor cria um cenário que recuperará mais 

tarde
11

. Estamos a referir-nos a um “grupo de assalto”, sendo que se trata de um conjunto de 

indivíduos cuja actividade é a de planear e executar acções criminosas ao mais alto nível. 

Neste caso, os seus membros são os que se seguem: o Homem, o Sacerdote, o Bancário, o 

Estudante, o Artista e a Dona da Casa de Repouso. 

O que parece ser inovador até esta data, na obra integral antuniana, é o facto de o escritor 

escolher duas personagens principais entre as quais se desenrolará todo o enredo. Por um 

lado, temos o Juiz de Instrução, responsável pela “caça” e julgamentos destes terroristas e, 

curiosamente, por outro lado, temos o Homem (o “chefe” deste “gang”) com quem o Juiz 

cresceu até a adolescência, portanto tendo partilhado tudo o que de bom estas épocas da vida 

humana têm: as brincadeiras e cumplicidades infantis, os cigarros fumados às escondidas dos 

respectivos pais (na adolescência), a perda da virgindade, entre outras. Curioso é também o 

facto de o Juiz ter sido sempre o mais recatado e frágil dos dois, pelo que, agora, nesta fase de 

inimizade, é sempre ofendido pelo ex-companheiro. Ao longo da narrativa, ao leitor são 

apresentados alguns momentos de confronto relativamente directo, sendo que o desfecho 

nunca parece acontecer, o que aumenta quer a tensão narrativa, quer o interesse do leitor em 

saber qual dos dois irá morrer. Na verdade, e seguindo o curso justo da vida, será o Homem. 

A referência ao desfecho serve de pretexto para uma estratégia feliz do escritor, que não 

é, de todo, nova nas suas obras: Lobo Antunes escolhe, para o final, um assalto a um banco, 

que se situa em frente da Casa de Repouso (espécie de Lar de Idosos). Ora, para os idosos (o 

que revela uma cosmovisão inocente) o assalto, com os seus tiros, violência e perigos, é 

perspectivado como uma suposta cena de um filme que o realizador decidiu gravar naquele 

                                                             
11 Nomeadamente em “Exortação aos Crocodilos” e em “O Meu Nome É Legião”. 
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local, com o respectivo desfecho. Dizíamos que tal não é novidade, dado que, já em 

“Explicação dos Pássaros” o autor escolhe uma cena de Circo (mas sem público explícito) que 

espelhará a morte do protagonista. 

Quanto a possíveis críticas, e preterindo um pouco as temáticas africanas, o autor 

envereda por romances mais psicológicos, se assim os podemos apelidar, pois faz-nos reflectir 

sobre as ironias da vida e as vicissitudes do percurso humano. Mais, enceta a abordagem de 

personagens e enredos que se prendem com comportamentos desviantes, ou seja, criminosos, 

fazendo-os centrais da diegese. A esta arquitectura textual voltará, conforme o conteúdo da 

nota 11, em 1999 e 2007. 

Como nos vem habituando, as narrações estão a cargo de personagens cujos enunciados 

são proferidos em primeira pessoa, as quais nos permitem identificar gradualmente as outras 

personagens e seus respectivos passados e inter-ligações.  

Não é, pois, casual a escolha do título através da selecção do nome comum “tratado”, que 

remete para documento oficial legal (como aqueles que vão surgindo na narrativa em que se 

citam respostas de testemunhas interrogadas sobre o grupo de assalto), bem como do abstracto 

“paixões” que remeterá para os sofrimentos / emoções de cada um dos dois ex-companheiros 

de infância, e, por último, do segundo abstracto “alma” que vem confirmar o pendor emotivo 

com o que o leitor vais testemunhando o turbilhão de sentimentos angustiados do Juiz de 

instrução, por exemplo. 

 

9. “A Ordem Natural das Coisas” (1992) 

Não deixa de ser curioso que o mais óbvio dos títulos antunianos seja, na verdade, 

profundamente irónico, pois significará perfeitamente o seu contrário.
12

 

À semelhança do que já acontecera em “Explicação dos Pássaros” (ainda que em formato 

embrionário) e em “Auto dos Danados” (e acontecerá em obras subsequentes), “A Ordem 

Natural das Coisas” é um romance que se desenvolve a partir de relatos em primeira pessoa 

de personagens que dissecam a sua própria autonomia e a daquelas com quem se relacionam 

                                                             
12 O mesmo acontecerá posteriormente com “ O Esplendor de Portugal”, como teremos oportunidade de referir, 

na devida altura. 
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(por amizade, por convivência ou por família). A questão é que, desde a primeira página, o 

leitor se vai apercebendo que nenhuma destas vidas / vivência seguiu o seu curso normal. 

Vejamos porquê. 

As personagens iniciais e desencadeadoras deste “leque” são Iolanda, uma adolescente 

liceal que vive maritalmente com “ o que dorme comigo”, ou seja, homem bastante mais 

velho com quem ela partilha a cama, não tendo com ele relações sexuais, pessoais ou sociais 

de qualquer natureza. Apercebemo-nos que simplesmente por pena ou porque se acomodou a 

tê-lo deitado friamente a seu lado, Iolanda vai permanecendo num estado de alguma apatia e 

eterno desconforto para os quais já se mentalizou. Para mais, vemos que Iolanda tem um 

colega de Liceu, Alfredo, que está apaixonado por si e que “daria” um companheiro natural, o 

que não se concretizará para desgosto do rapaz. Esta é, por conseguinte, a primeira 

“desordem”. 

Seguidamente, começa a desenhar-se a genealogia desta adolescente, através da 

referência ao seu pai, Domingos Oliveira, e respectiva irmã (tia de Iolanda), Orquídea 

Oliveira. 

 Quanto ao homem, desde logo percebemos que tem distúrbios mentais e está 

continuamente a viver e a “ver” o seu passado como mineiro das minhas de Joanesburgo, 

altura em que trabalhava quase como escravo e respirava todos os micróbios que povoam o ar 

de minas de carvão. 

Orquídea, atrevemos a dizer, é, por sua vez, a primeira de muitas mulheres antunianas 

que pairam na vida, desfeitas e traumatizadas por uma violação
13

, que teve lugar na 

adolescência e que lhe alterou a “ordem natural” da vida: nunca mais se entregou a nenhum 

homem, passou a esconder-se no sótão de uma casa abandonada, a ouvir o seu gramofone de 

campânula e acabará por se suicidar, afogando-se no mar que vê como uma espécie de 

salvação / libertação. 

                                                             
13 Repare-se que todas as mulheres das narrativas até esta data eram tipologicamente diferentes: cruéis pelo seu 

silêncio em relação a apelos masculinos (“Memória de Elefante” e “Os Cus de Judas”), colegas enfermeiras ou 

doentes de psiquiatria por causas naturais e fisiológicas ou ainda senhoras revoltadas a mandar nos seus maridos 

e famílias (“Conhecimento do Inferno”), ex-mulheres da personagem principal que se mostram indiferentes e 

seguem com a sua vida, após separação / divórcio (“Explicação dos Pássaros”), primas relativamente neutras, 

idosas em Lares ou prostitutas (“Fado Alexandrino” e “As Naus”) e, por último, Mães ou Namoradas 

relativamente neutras também ou membros de grupos terroristas (“Tratado das Paixões da Alma”).   
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Por outro, e inscrevendo-se num plano paralelo ao desta família, surgem personagens 

ligadas à PIDE e ao regime salazarista, suas mentoras ou vítimas. Este segundo plano, 

chamemos-lhe assim, surge de forma coesa, pois uma das vítimas costumava ser vizinha do 

que “dorme comigo”, contexto do qual só nos apercebemos, nós leitores, quase no final do 

romance. 

Deste modo, é-nos apresentado Ernesto Portas, antigo funcionário / Inspector da PIDE, 

que vemos agora a interrogar outras personagens (nomeadamente Domingos) sobre o tempo 

do Estado Novo (para encontrar supostos conspiradores antigos ou actuais de um regime que 

ironicamente está a chegar ao fim). É por meio desta personagem que testemunhamos (à 

semelhança do que acontecera com o Oficial de Transmissões, em “Fado Alexandrino”) os 

mais brutais interrogatórios e tortura da PIDE a vítimas inocentes e desprovidas de outra 

culpa, a não ser a da luta pela liberdade de pensamento e expressão. Daqui surgem outras 

personagens, nomeadamente Jorge Valadas, um dos presos que se suicidará por afogamento 

na praia de Tavira. Eis outra “desordem natural das coisas”: a ironia e a injustiça de se 

testemunhar o suicídio da pessoa errada – a vítima inocente - e não o conspurcado inspector. 

A partir deste homem, Jorge Valadas, Lobo Antunes continua o seu desenho genealógico 

e apresenta-nos mais quatro seus familiares (também antigos vizinhos do “que dorme 

comigo”): Fernando Valadas, Anita Valadas, Teresinha Valadas e Julieta Valadas, todos 

irmãos de Jorge. 

 Seguem-se enunciações em primeira pessoa a cargo de cada uma destas personagens, 

sendo de relevar a presença da segunda mulher frágil e com um passado de violação, desta 

vez, Maria Antónia, tia do “que dorme comigo” que se refugia no sótão da sua casa da 

Calçada do Tojal (leiam-se as páginas 303 e 304). 

Como tivemos ocasião de analisar, na Parte III, esta é a obra em que surgem entrosados 

polifonicamente discursos de várias personagens no interior de uma só.
14

 

As críticas à injustiça do Estado Novo e à exploração desumana das suas vítimas parece 

óbvia, assim como óbvias são também as repercussões que tal teve e tem, ao longo de toda a 

obra, na vida e na psicologia (e psiquiatria) das personagens. 

                                                             
14 Cf. Parte III. 
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Novamente encontramos referências a animais (vejam-se as páginas 259 e 260) 

coniventes com a intenção de fazer associar pássaros (neste caso, pintassilgos, à doença e 

morte de doentes, em casa ou no hospital (como acontecera em “Explicação dos Pássaros”). 

 

10. “A Morte de Carlos Gardel” (1994) 

Apesar de dar continuidade à sua metodologia de apresentação das personagens, ligadas 

entre si por laços de amizade, convivência ou família, em “A Morte de Carlos Gardel”, o 

escritor cria uma “cor local” diferente e muito agradável ao seu leitor: a da música, 

designadamente o tango cantado e dançado por Carlos Gardel (não fisicamente presente, mas 

escutado no rádio ou no gira-discos) ou por um casal de bailarinos que, na parte derradeira da 

obra, inclusivamente fingem ser Carlos Gardel e sua “Partenaire”, como se pode ler na página 

341: “Albino Seixas o Gardel Português & Partenaire” (Laurinda). 

Quanto à arquitectura dos discursos, começamos a perceber que Álvaro será a 

personagem principal, que está separado da mulher Raquel com quem tem um filho drogado, 

em cujas enunciações perpassa o já consagrado descontentamento e a inevitável desadequação 

em relação à própria vida comum a anteriores personagens.
15

 

Ao longo do desenrolar dos capítulos, vamos conhecendo a irmã de Álvaro, médica que 

vive uma relação lésbica com uma sua colega de hospital, bem como Silvina, a criada de 

Raquel cuja ternura e palavras meigas fazem ecoar na nossa memória de leitores Esmeralda, a 

criada do Oficial de Transmissões (“Fado Alexandrino”) e anunciam outras que se lhe 

seguirão em romances futuros. 

Nesta obra, Lobo Antunes dá início com notório afinco a “experiências” lexicais, como 

vimos na Parte I desta Dissertação (campos lexicais variados e inovações vocabulares, bem 

como estrangeirismos e aportuguesamentos diversos), e sintácticas (Parte II), “experiências” 

que vão mais longe ao ponto de encetarem referências catafóricas aos defuntos e ao cemitério 

(veja-se a página 56, por exemplo), que serão fulcrais e preponderantes em obras mais 

                                                             
15 Comportamento que já vimos, por exemplo, no “eu” de “Os Cus de Judas”, no médico de “Memória de 

Elefante” e no de “O Conhecimento do Inferno”, bem como em Rui de “Explicação dos Pássaros” ou Nuno de 

“O Auto dos Danados” ou, em última instância, em Jorge de “A Ordem Natural das Coisas”. 
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recentes, como “Eu Hei-de Amar uma Pedra”, “O Arquipélago da Insónia” ou “Sôbolos Rios 

Que Vão”. 

De salientar ainda a nomeação de animais de variada espécie, de algerozes e outros 

pássaros, bem como de animais de Quinta / Herdade (animais de celeiro), integrando catáforas 

que serão completadas, por exemplo, em  “O Manual dos Inquisidores” ou em “Que Cavalos 

São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?”.  

No âmbito destas “personagens”, não podemos deixar de ressalvar a comicidade 

verdadeiramente hilariante do recurso ao papagaio, animal que poucas vezes surgirá na obra 

antuniana, por dois motivos: primeiro porque aos animais se atribuem conotações, de um 

modo geral, pejorativas, o que não se verifica no caso deste papagaio; segundo, porque nem 

todas as obras antunianas incluem momentos hilariantes como este e se pretendem 

consentâneas com intuitos cómicos de qualquer natureza. 

 

11. “O Manual dos Inquisidores” (1996) 

Este romance será pioneiro no estabelecimento da “cor local” baseada em episódios / 

peripécias dentro de Quintas / Herdades, para o caso, a Quinta de Palmela. 

A primeira personagem que surge aos olhos do leitor é João, o Sr. Engenheiro (para as 

criadas e os servos, em geral, da Quinta), cujo pai (o Sr. Dr. Francisco) é o proprietário da 

Quinta e nos oferecerá momentos vários de demonstração de comportamentos fascistas, 

deploráveis no sentido em que são manipuladores e autoritários (note-se que teme 

fervorosamente os comunistas que agora se insurgem contra o Fascismo e estão 

constantemente na iminência da invasão da sua Quinta, mas, num misto de D. Juan e 

psicopata sexual, violou, desde sempre, as criadas uma a uma, assim como tortura / mata 

animais desobedientes ou inúteis por eventuais fragilidades fisiológicas). Justiça é o que o 

leitor sente quando, na sua velhice, o filho o interna na Misericórdia, dando-lhe um final de 

vida em total desprezo e solidão. 

Inseridas numa distribuição inovadora dos capítulos (intitulados “relato” e “comentário”), 

surgem outras personagens, como é o caso do motorista do Sr. Dr. Francisco, de seu nome 
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Tomás, que se percebe ter sido furriel em África e na voz de quem vão surgir relatos de 

chacinas humanas nessas terras ultramarinas (páginas 396 e 397).
16

 

Eis as restantes personagens que ora “relatam”, ora “comentam” a história desta Quinta e 

seus habitantes: 

 - Sofia, a ex-mulher do Sr. Engenheiro (João), menina rica do Estoril que, por capricho 

se decidiu divorciar de João, para ir viver com a Mãe e as tias para o seu “palácio”, o que 

ironicamente a levará a partilhar do medo delas por perseguições feitas por comunistas 

possíveis (e prováveis) invasores e ladrões desse “palácio”; 

- Titina, a governanta da Quinta, fiel e amiga dos seus patrões que, à semelhança de 

Esmeralda (“Fado Alexandrino”) será internada, na velhice na Misericórdia de Alverca, tal 

como o seu antigo patrão, o que não deixa de ser irónico, pois patrão (fascista e auto-avaliado 

como hierarquicamente superior) e criada têm destino semelhante; 

- Paula, a amante oficial do Sr. Dr. Francisco, a qual uma espécie de “cómico de 

situação”, uma vez que ao Sr. Dr. não lhe bastavam todas as suas criadas; 

- e quando o leitor pensava que Paula era uma “privilegiada”, eis que surge uma segunda 

“amante oficial”, desta vez Milá, cujos enunciados vão confirmando ideias como a do 

comportamento deplorável de Francisco; 

- César, sobrinho do Sr. Dr. Francisco, mais uma personagem que confere coesão à 

narrativa por corroborar descrições das personagens desta família; 

- Leandro, porteiro do prédio de João, a quem cabe o “papel” de introduzir enunciados 

em registo de língua popular criador de efeitos de grande comicidade, como se pode ler na 

página 310. 

Quanto a críticas, parece natural a que diz respeito à injustiça que decorre de 

personalidades nascidas e defensoras do Salazarismo ou de atitudes caprichosas de meninas e 

mulheres criadas sob a égide deste regime político e que crêem piamente na sua superioridade 

e estatuto social. 

                                                             
16 Note-se que, a propósito de chacinas humanas, estas atingirão o seu “auge” em “O Esplendor de Portugal”, 

como veremos mais adiante.  
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O título remete claramente para este regime político por se tratar de um “manual” 

(documento que ensina “a ser fascista” ou instrui sobre o que era “ser fascista”) e dos 

“inquisidores”, intuindo-se a associação entre os salazaristas (século XX) e a Inquisição 

(Idade Média e Moderna). 

 

12. “O Esplendor de Portugal” (1997) 

Talvez o mais sangrento e cruel romance de António Lobo Antunes, “O Esplendor de 

Portugal” começa por retomar cenários africanos, conferindo-lhe centralidade narrativa, quer 

porque lá se passarão cenas extremamente violentas de assassinatos de brancos colonos e 

pretos colonizados, quer porque sobre eles falam as personagens que, no tempo do discurso, 

se encontram já em Lisboa. 

Desde logo, remetemos para o que atrás referimos acerca da ironia do título, uma vez que 

o “esplendor” nos levará a confirmar a total ausência de escrúpulos das famílias portuguesas 

em Angola, bem como dos guerrilheiros que procuravam alcançar a sua independência. Por 

outro lado, e muito a propósito, não é casual a apresentação de uma epígrafe inicial (que 

antecede a obra propriamente dita, que é uma transcrição d’ “A Portuguesa”). 

Desta forma, e à semelhança da arquitectura de obras anteriores, também esta se 

desenrola em torno de vários membros da mesma família ou personagens que com eles se 

relacionam. Temos, portanto, três irmãos: Carlos, Clarisse e Rui, filhos de Isilda e seu marido 

decrépito e inútil, que vivem com uma avó extremamente conservadora e fascista que detesta 

peremptoriamente os pretos (Eunice). Para mais, e para horror desta avó, a sua filha Isilda tem 

como melhor amiga e confidente uma criada preta, Josélia, com quem inclusivamente chega a 

desejar ser parecida. Esta é, pois, uma família colonizadora em terras angolanas. 

Como aconteceu anteriormente, cada uma destas personagens vai dissecando a(s) sua(s) 

história(s), em simultâneo com as histórias das outras, o que permite ao autor corroborar 

informações narratológicas, contribuindo para a economia da narrativa. 

Começando por Carlos, este é considerado sempre com relutância pelo resto da família, 

pois é apenas meio-irmão dos outros dois, partilhando a mesma mãe e descendendo de um 

polícia preto com quem Isilda se havia envolvido, daí resulta a sua raça mestiça. 
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Quanto a Clarisse, afigura-se uma filha que, desde a adolescência sofre de problemas de 

incompreensão e falta de atenção da parte da mãe, o que a leva a dispersar-se ao ponto de 

adoptar constantemente comportamentos desviantes: para além de se entregar a diversos 

homens, nem sempre de intenções carinhosas, Clarisse chega a fazer um aborto, sem que a 

mãe saiba e refugia-se apenas na semi-comunicação com o irmão mais novo, Rui. 

Rui é apresentado ao leitor como uma personagem com deficiências do foro mental e, 

apesar de não ser verdadeiramente uma criança, comporta-se sempre como tal, pelo que é 

através dele que Lobo Antunes consegue efeitos bastantes cómicos, pela sua obsessão com 

brinquedos, que o amedrontam, bem como com relógios que surtem nele o mesmo efeito (o 

que constatamos em todos os capítulos de que Rui assume a responsabilidade da enunciação). 

Tal facto é igualmente consubstanciado através de uma cosmovisão infantil através da qual é 

dado ao leitor um conjunto de peripécias que se passam na vida das restantes personagens. 

Por exemplo, veja-se o conteúdo das páginas 192 e seguintes, nas quais Rui tece 

considerações sobre o que designa por “as pessoas crescidas”. 

Isilda é uma mulher, por definição, insatisfeita com a vida que tem, por um lado porque o 

marido tem como principal ocupação a embriaguez de uísque que o torna quase doente e 

alucinado por lhe trazer à superfície do seu “ego” todas as suas fobias (por aranhas, no caso) e 

todos os seus medos sobretudo do iminente assassinato por parte de guerrilheiros angolanos. 

Quanto ao pai, como já se percebeu, tem um papel relativamente apático e secundário 

neste enredo, sendo que isso se agrava pela incapacidade notória de compreensão e comunhão 

com Isilda, enquanto casal. 

Eunice é uma personagem plana, quanto à sua concepção, dado que, desde o seu 

surgimento até ao fim do texto, tem comportamentos esperados de uma velha “materfamilias” 

educada na Fé Católica e no ódio fascista aos pretos, pelo que é da sua boca que saem as mais 

intensas definições de “ser preto” (páginas 151, 152 e 153, bem como todo o capítulo “11 de 

Outubro de 1990”, em que Eunice assume a responsabilidade da enunciação). 

Quanto a Josélia, esta personagem é a prova evidente de uma mulher africana que se 

dedica aos seus patrões, sem ódios resolutos a outras raças, sejam brancas ou não. Através 

dela percebemos também os laços que muitos portugueses estabeleceram no Ultramar, sem 

quaisquer violações de direitos ou liberdades humanas. O preço que Josélia pagou por tal 
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amizade e fidelidade foi ter o mesmo fim do que os patrões: foi chacinada por pretos seus 

conterrâneos de forma tão brutal quanto destruidora. 

Por nos referirmos a brutalidade, e para além de muitos outros momentos que povoam 

este romance
17

, leia-se o capítulo que, em nossa opinião consegue sobrepor-se a todos os 

anteriores e posteriores capítulos sobre crimes / assassinatos: o capítulo “10 de Maio de 1988” 

(páginas 203 a 214). A maneira como o julgamos pouco possuirá de subjectivo, dado que o 

discurso vale por si, como a seguir se pode verificar: 

- “cabeças, grinaldas de intestinos, bastões de coiro, de verga, de borracha mergulhados 

no intervalo das nádegas, nucas esmagadas por pedras, órbitas extraídas com uma colher, um 

garfo, uma pontinha de faca, os cipaios avançando a soprar como os cachorros, a mulher nua 

sem mãos sem língua sem peito sem cabelo 

 

Sangue 

(…) 

O meu pai defunto a defender-se do cheiro dos defuntos, o meu pai de testículos na 

garganta a fitar-nos de um ramo (…) o corpo, as pernas, as cartilagens cor de leite os próprios 

dedos (…) 

sangue” (páginas 211 a 214) 

Uma vez mais, o escritor se serve de referências a animais, sempre o habitual propósito 

de disfemismo e aumento de horror (como acontece inclusivamente no final da obra em que 

surgem os habituais pássaros carnívoros – abutres, milhafres e corvos - prontos a devorar os 

cadáveres desta família, página 395), para adequação ao que alegadamente se passaria na 

realidade histórica que certamente muito inspira a escrita antuniana. 

Quanto à intertextualidade com outras obras suas, veja-se como é apresentado o cego nas 

páginas 197 e 198, a fazer lembrar o seu homólogo de “A História do Hidroavião”. 

 

                                                             
17 Sobre a brutalidade e horror de chacinas humanas, leiam-se ainda as páginas do referido capítulo (”10 de Maio 

de 1988”) e confronte-se com as 396 / 397 de “O Manual dos Inquisidores”, por exemplo. 
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13. “Livro de Crónicas” (1998) 

1. “Elogio do Subúrbio” 

Crítica mordaz aos bairros da sua infância, situados em Benfica, na época, os subúrbios de 

Lisboa: os Antunes tinham uma quinta nessa zona e António descreve as merceariazinhas, 

as tascas, etc, povoadas de pobres e miseráveis. Grande pendor cómico. 

 

2. “O Grande Barrigana” 

Barrigana era um homem do Futebol (guarda-redes), de quem se dizia ‘Maior do que ele 

só o das Guerras Púnicas’(!). A ironia advém do facto de este ser mais um exemplo de 

novo-riquismo analfabeto (típico da classe futebolística). Veja-se a sua frase mais famosa: 

‘Os rapazes do Elvas hadem de dar tudo por tudo). 

 

3. “Consequências dos Semáforos” 

Fabulosa crónica de ódio de António em relação aos semáforos, segundo vários motivos: 

a) acidentes, que o levam a ter de apanhar táxis; b)as ‘criaturas inverosímeis que lhe 

aparecem: vendedores de tudo um pouco (gente da liga dos Cegos, marrecos, coxos, 

aleijadinhos. Resultado: no primeiro semáforo, já não tem carro, no segundo, já não 

tem trocos, no vigésimo, está nu porque deu ou vendeu tudo o que lhe pertencia! 

 

4. “Ontem às três da tarde” 

Crónica de desalento e frustração do Autor em relação a um seu amigo de infância, Pedro, 

que vê, ao fim de tantos anos de vida partilhada, enforcar-se com um cachecol numa 

árvore da cidade. 

 

5. “O Campeão” 

Crónica sobre o seu tio Eloy
18

, chiquíssimo em sua vida prolixa, e sobre sua mãe (avó do 

Autor), avó Gui. De como a sua morte, devido a doença prolongada, foi para o Autor, qual 

visão eufemista, mais uma das suas saídas semanais para o serão com os colegas dos 

Correios. 

 

 

                                                             
18 Esta personagem será retomada no “Quarto Livro de Crónicas”. 
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6. “O Paraíso” 

 Descrição de duas pastelarias em Benfica, mais tascas do que qualquer outra coisa (muito 

a fazer lembrar os ambientes imundos e povoados de varejeiras de Eusébio Macário). 

Porquê ‘Paraíso?’ Eis a resposta de uma personagem a uma pergunta sobre a ida para o 

Paraíso do Catolicismo: ‘Não preciso: estou no Paraíso. É mais fresco e tem cerveja.’ 

 

7. “O nadador olímpico e o amendoim” 

Sobre as duas figuras que marcavam o Verão do autor na Praia das Maças: o Nadador 

Olímpico e o Rei da Boîte. O primeiro era diariamente agraciado com discursos 

laudatórios a roçar o exacerbado sentimento romântico (qual Alencar de ‘Os Maias’!); era, 

por essa razão, considerado um Camões, até porque tinha sido ‘Camões – O Primeiro 

Campeão Português de Natação’! O segundo era a personagem da noite desses Verões 

escaldantes. 

(Poema deste Nadador: ‘Meu bem / Esse teu corpo parece / Do jeito que ele me aquece / 

Um amendoim torradinho’.) 

 

 

8. “ A Feira do Livro” 

Texto elucidativo sobre a hermenêutica das feiras do livro em que ALA está presente. O 

Autor vê-se humilhado perante a diversidade de personalidades que lhe pedem livros 

autografados. Eis um exemplo, a fazer lembrar uma personagem-tipo vicentina ou 

queirosiana: ‘é a tia virtuosa (...) preocupada com a educação dos sobrinhos essas tias que 

se oferecem sempre para os levar a fazer chichi, que me observa com severidade 

apostólica: 

- O que devo comprar para a minha afilhada coitadinha que fez ontem a primeira 

comunhão?  

É o autoritário que espeta o dedo na página e ordena em voz de furriel: - Ora meta aí: para 

a Fernanda no seu trigésimo oitavo aniversário com os melhores votos de felicidades e 

agora enfie aí o seu apelido’. 

 

9. “Velhice” 

Apresentação da medida da sua velhice através da evolução de meios de comunicação 

(rádios modernos em vez de telefonias antigas) e nomes próprios de rapazes e raparigas, 

que o Autor considera extremamente datados. 
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10. “Os sonetos a Cristo”  

Uma das muitas crónicas antunianas sobre o início da sua actividade de escritor, nos idos 

tempos da sua adolescência (treze anos). A verdade do reconhecimento de que tais 

poemas eram fúteis manifestações dos seus sentimentos fervorosos de então. Tudo isto 

contrário à opinião da avó de António Lobo Antunes, a quem os poemas, devotamente 

dedicados ao Senhor, agradaram sobremaneira. 

 

11. “Coração do coração” 

Crónica sobre a desconstrução da sua actividade de escritor: o intento de escrever um livro 

que vivesse por si próprio, sem precisar de publicidade, nem apresentações, um ‘romance 

de páginas de espelhos’. 

 

12. “A minha morte” 

Do seu interesse, cada vez mais remoto, em falar sobre si e sobre o que escreve, 

resumindo-se, em tertúlias públicas, a um inócuo ‘Exactamente’. De como tudo isto se 

agrava pelo facto de ele estar (fictivamente) num hospital ligado a máquinas, verdadeiras 

antecâmaras de morte.  

 

13. “As pessoas crescidas” 

Fabulosa cosmovisão a partir de um ponto de observação infantil, designadamente no que 

diz respeito ao amadurecimento no seio da família. Eis um bom exemplo sobre a 

descoberta de dentaduras postiças da sua avó: ‘Compreendi por essa época que tinham o 

riso desmontável: tiravam as piadas da boca, e lavavam-nas, a seguir ao almoço, com uma 

escovinha especial aconteceu-me encontrá-las sob a forma de gargantilhas de dentes num 

estojo de gengivas cor-de-rosa’. 

 

14. “Carta aberta a Tarzan Taborda” 

Reconhecimento da inveja que sente pela figura musculada e famosa deste Don Juan dos 

bailes dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses. 

 

15. “Os meus domingos” 

Crónica fabulosa que retrata, a la Eça de Queirós, os Domingos típicos da classe média 

lisboeta: a companhia forçosa dos sogros, a ida, de Seat Ibiza, para o centro comercial, as 

mesmas roupas, penteados e tiques (mulheres de fato de treino roxo, com os sapatos do 

casamento e uma inesquecível medalha de ouro), entre outros. Tudo isto ao ponto de o 
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Narrador se enganar e regressar a casa com uma mulher igual, um carro e uns sogros 

iguaizinhos, mas que, pela qualidade dos cozinhados da mulher, repara não ser a família 

com que tinha saído, ao início da tarde! 

 

16. “Ma petite existence” 

Retrato de um amor ‘inocente’ e tímido de um velho, Senhor Adérito, pela Senhoria, Dona 

Berta(!). 

Crónica que retrata a ‘pequena existência’ deste inquilino, que é feliz só de estar na 

companhia desta mulher, por quem nutre uma paixão inibida.  

 

17. “Recordações da Casa Amarela” 

Sátira corrosiva em relação ao funcionamento da escola primária, em tempos de ditadura 

salazarista: o professor que despreza os alunos e a quem agride violentamente, os alunos 

oprimidos e, muitas vezes, alvos de pontapés e murros mesmo antes de terem respondido 

a questões de matérias escolares! Associação final deste professor a Hitler! 

 

18. “Crónica escrita em voz alta como quem passeia ao acaso” 

Voz de um pai sobre a participação no crescimento das suas filhas. Episódio sintomático 

da primeira menstruação da filha mais velha, momento em que António Lobo Antunes lhe 

manda flores. A grande lição deste pai para com as filhas resulta desta espécie de máxima 

‘todos os livros do mundo não valem uma noite de amor’. 

 

19. “O surdo” 

Personagem recorrente das obras antunianas, o avô materno do autor, é aqui ponto de 

partida para a reflexão sobre a surdez do próprio António Lobo Antunes. Resignado a esta 

condição irreversível, espera que nunca lhe aconteça o mesmo que ao avô: ser abandonado 

por um grande amigo por responder amavelmente a algo que lhe fora dito, mas que ele 

não ouvira. Cómico: Eis como a cortesia de um surdo pode ser letal para uma amizade! 

 

20. “Alguma vez te menti?” 
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Elegia (“post-mortem”) a Manuel da Fonseca, que António Lobo Antunes lia com 

veemência e por quem nutria um sentimento de pura adoração. Referência ao facto de 

Manuel da Fonseca ter deixado de escrever, o que entristecia o cronista. 

 

21. “Uma carta para Campo de Ourique” 

Texto (designado como ‘carta’) dirigido a um alocutário constantemente invectivado, 

Ana, por parte de um seu admirador/apaixonado (narrador da crónica). O tom intimista e o 

índice de tristeza advêm desta espécie de diálogo fictício, através do qual este narrador 

confessa o seu amor, algo de que nunca foi capaz em presença física de Ana. 

 

22. “Os Pobrezinhos” 

“A priori”, uma revisitação do poema de Guerra Junqueiro, esta crónica acaba por ser um 

hino sarcástico à exclusão social e xenofobia típica da classe defensora de ideais fascistas, 

os da família do Autor. O trecho que resume esta temática, de resto transversal aos 

romances de António Lobo Antunes, é a seguinte:’ Na minha família os animais 

domésticos eram os pobres. (...) O plural de pobre não era pobres. O plural de pobre era 

gente’.  

 

23. “A existência de Deus” 

Confronto da visão de Deus pelo Eu-criança e pelo Eu-adulto. O efeito cómico resulta da 

reprodução das definições de Deus que a criança ouvia constantemente outrora, do tipo: 

‘A mim o que desde logo me disseram foi que Deus detestava essencialmente três coisas: 

(..) não comer a sopa até ao fim, arreliar as tias e chamar nomes às cozinheiras’. Esta visão 

ingénua porque infantil resulta num tom satírico por remeter para definições prolixas e 

contestáveis de um ser em que o Autor não acredita! 

 

24. “A Praia das Maçãs” 

A grande intencionalidade desta crónica é a demonstração da insistência ridícula da mãe 

do Autor em fazer férias de Verão nesta praia fria. Assim sendo, o pendor humorístico 

resulta da descrição de episódios da rotina destas férias: “(...) e nós, os filhos, (...) 

marchávamos (...) até à praia em que se distinguiam os igloos de um ou dois toldos 

imprecisos, icebergues à deriva os meninos-pinguins de uma colónia de férias (...) a 

esbracejarem de susto, que banheiros-esquimós agarravam à força para os mergulharem 

de golpe”. 
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25. “Duas crónicas pequenas” 

1ªDesalento /resignação desta voz perante o desprezo da pessoa que ama. 

2ª Representações, por meio de convocação de memórias, da vida do tio, João Maria, em 

Nelas (Beira). 

 

26. “Claro que te lembras de mim” 

Esta é uma crónica tristíssima, uma vez que a ironia com que o Narrador se refere ao facto 

de o seu amor de adolescente, Olga, se lembrar dele (coisa que, na verdade, não se 

verifica), resultando num tom intimista de sofrimento / resignação. 

 

 

 

27. “Sombras de reis barbudos” 

Recordações de família: a descendência de uma família da alta sociedade, monárquica, 

que ‘coabitava’ com Salazar, no quotidiano; os Verões passados em Nelas, na Beira Alta, 

e a certeza de que nunca seriam vítimas de perseguição política, graças a esses 

antepassados poderosos no seio do regime, quais ‘reis barbudos’ de contos tenebrosos. 

 

28. “Uma coisa assim” 

Esta é uma das crónicas a fazer lembrar ‘Explicação dos Pássaros’ devido ao índice de 

simbolismo de um episódio cuja melhor definição é ‘uma coisa assim’. Ei-lo: numa casa 

de dois irmãos órfãos pobres, sita próxima de uma estação de caminhos-de-ferro, 

inesperadamente surge uma multidão de palhaços, que a invade. Um a um entram pela 

casa, de mala pobre na mão, de semblante demoníaco e intenções abstractas e comem tudo 

o que encontram, chorando copiosamente. Em suma, este é um ponto de partida para a 

reflexão em torno da farsa e da tragédia da vida de um palhaço, símbolo clarividente de 

ilusão de felicidade. 
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29. “Manual de instruções” 

Crónica de reflexão sobre a velhice, que assenta no conceito de “venda da alma a um 

espelho”, típico de “Retrato de Dorian Gray” (Oscar Wilde) ou de “Werther” (Goethe). 

Assim como nas duas obras da literatura inglesa e germânica, também ALA, saudoso do 

passado e consciente da sua velhice, imagina-se a olhar para uma montra de loja e, na 

esperança de ver a sua imagem de homem jovem, trá-la para quando lhe apetecer ser 

jovem novamente. Só no mundo da psicanálise (típica da escrita antuniana) esta atitude 

humana seria possível. 

 

30. “O meu velho” 

Narração / descrição da vida de um ex-lutador de boxe feita pelo seu filho. 

Retrato de uma vivência de decrepitude e frustração pela distância de tempos áureos de 

outrora. Texto que evoca uma espécie de ‘Vencidos da Vida’ em que se tornaram os 

acérrimos membros da ‘Geração de 70’! 

Apontamento cómico impreterível: Após prolongada exposição nocturna aos barulhos e 

‘roncos’ de um velho frigorífico, o narrador descreve-o assim: ‘e o meu velho nada, a 

desembrulhar rebuçados e a sobressaltar-se com as mudanças de barulho do congelador, 

que volta não volta estremece as suas crises asmáticas’. (A presença do frigorífico é 

transversal à escrita antuniana.) 

 

31.“Edgar, meu amor” 

Crónica inteiramente dedicada à falta de poder de erecção e às consequências trágicas que 

a falta de sexo pode trazer a uma relação. (Apesar de poder parecer ao leitor que está 

perante mais um texto cómico, a verdade é que a temática é abordada de forma 

angustiante.) 

 

32. “O fim do mundo” 

Temática típica das personagens masculinas de António Lobo Antunes: a incapacidade de 

comunicar, designadamente a impossibilidade freudiana de expressar sentimentos de amor 

homem / mulher. 

 

 

 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

433 
 

33. “Teoria e prática dos domingos” 

Eis uma visão invulgar, mas previsível, dos domingos da vida de um casal. Pela 

monotonia em que caiu a relação, pelo desinteresse por sexo, pela dificuldade em suportar 

a mediocridade de quem faz contas para saber se o dinheiro chega para banalidades e pelo 

enfado brutal, este Narrador mostra um desprezo total pelo fim-de-semana, louvando os 

seis dias que usa para trabalhar. 

 

34. “O grande doido” 

Esta é uma crónica do tipo ‘O Esplendor de Portugal’. Por outras palavras, devido a um 

sentimento de raiva pelo casamento da mãe com Edilson, mais novo cerca de vinte anos, 

esta voz masculina (filho, de seu nome Aníbal) assassina-a com uma faca. Pura 

demonstração de recalcamentos freudianos ou complexo de Édipo? 

 

35. “A solidão das mulheres divorciadas” 

Eis uma espécie de autobiografia de uma mulher sofrida pela incapacidade de encontrar 

‘um homem como deve ser’ (segundo palavras da mãe). Ao contrário do que se poderia 

pensar, esta personagem feminina não é depravada ao ponto de fazer sexo 

incessantemente e gabar-se junto de colegas casadas (como acontece em tantos romances 

do Autor). Esta vive angustiada o seu quotidiano absolutamente entediante. 

36. “Onde o artista se despede do respeitável público” 

Crónica em torno da desconstrução da sua escrita e do modo de ver as relações de 

amizade. 

Se, por um lado, António Lobo Antunes refere que prefere escrever do que falar sobre a 

sua escrita, por outro lado, afirma piamente que prefere ter poucos amigos, mas para a 

vida. 

 

37.“O grande amor da minha vida” 

Crónica em que se sobrepõem duas vozes: o homem e a mulher de um amor proibido 

porque adúltero. Apesar de poder parecer aos dois que a sua relação secreta os preenche, 

ela (Ivone) acaba por concluir que lhe agrada o tédio do quotidiano com o marido, que lhe 

traz segurança, do que a aventura efémera com alguém por quem se apaixonou. 

 

38. “Sou mais novo que o seu pai seis meses” 
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Crónica autobiográfica. 

O autor invectiva um alocutário, a sua filha Joana, por meio de apóstrofes várias. Fá-lo 

para evocar memórias do tempo em que dava consultas de Psiquiatria num hospital do 

Montijo: exposição da incompetência do seu director que ordenava aos enfermeiros:’ 

Ponham-no (ao doente) a soro’, sofresse ele do que quer que fosse; descrição dos 

encontros carnais fugidios com a empregada do Raio X e a descrição de uma rotina diária 

que lhe desagradava pela mediocridade. 

 

39. “O grande homem” 

Uma das inúmeras referências à Praia das Maçãs, novamente por questões negativas. 

Lobo Antunes descreve a sua sensação de suicídio ao ver que, após ter começado a 

publicar, ninguém o reconhecia. Sente, uma vez mais, vontade de nunca mais voltar a este 

lugar. 

 

40. “As noivas” 

Esta é uma crónica em que a temática da fotografia / retrato “photomaton” está em estado 

embrionário, para ser desenvolvida no romance ‘Eu Hei-de Amar Uma Pedra’. Por meio 

das fotografias na montra da loja Foto Águia de Ouro, António Lobo Antunes reconhece 

noivas, bebés, baptizados e outras representações pictóricas de momentos de felicidade, 

símbolo da tricotomia percepção / ilusão/ realidade, qual Alegoria da Caverna de Platão. 

Note-se que a fotografia surte efeitos deícticos, por transportar o EU de um AQUI/ 

AGORA para um ELE/ENTÃO.  

 

41 “Sandokan e a minhota” 

Esta é uma crónica cuja dimensão crítica se centra na paródia da imbecilidade de meninas 

analfabetas da província que se vestem de minhotas no Carnaval. Esse analfabetismo faz-

se acompanhar obviamente de um registo de língua a anos-luz do português-padrão, logo 

sobressaem os erros morfológicos, do tipo “para as árvores do Socorro onde hádem de 

ficar”. 

 

42. “Chopin é um frango” 

Esta é uma crónica cuja complexidade resulta da confluência de dois planos: o real e o 

imaginário / fictivo. Por outras palavras, a metáfora do título, enquanto associação 

inesperada de dois referentes, o compositor lírico e a ave, serve de mote a todo o texto. 
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Por estar a ouvir uma menina na sua lição de piano a tocar Chopin “como quem arranca 

penas a um frango”, o Autor, ao sentar-se à mesa para comer a sua canja do almoço, 

associa as duas entidades, afirmando à mãe’ Não quero comer Chopin’. A esta passagem 

metafórica da realidade para o realismo fictivo dá-se o nome de “transposição fictiva por 

meio de “deixis am Phantasma”, ou seja, são os deícticos os potenciadores de uma espécie 

de efabulação. 

 

43. “Sinais interiores de riqueza” 

 A partir de uma frase célebre de Victor Hugo, ‘Sou um homem que pensa noutra coisa’, o 

Autor tece considerações sobre a desgraça física dos doentes cancerosos. De forma lúcida, 

o Autor conclui que, se não fosse um homem que pensasse noutra coisa, comover-se-ia ao 

ver a decrepitude dos doentes jovens portadores de cancro do Hospital Miguel Bombarda. 

 

44. “A propósito de ti” 

Mais um retrato de uma vida a dois em que se perdeu a jovialidade, o desejo de 

surpreender, proliferando discussões inócuas sobre aspectos prolixos do quotidiano, como 

a que surgiu de uma coleira de pulgas para o cão. As crónicas deste tipo são agonizantes. 

 

45. “A pradaria das caçadas eternas” 

Esta é uma das crónicas cuja influência freudiana surge mais intensamente à superfície do 

texto. Trata-se de um retrato de uma vida de um seropositivo ainda jovem. Por roubar, por 

se drogar, por violar raparigas, este é obviamente um marginal da sociedade. Não 

obstante, por ser a crónica quase toda assente nas suas falas em discurso directo com o 

Autor (psiquiatra), sobressai o carácter angustiado de quem tenta obter prazer da vida, 

consciente de um ‘Super Ego’, de normas sociais, mas que não repele um ‘Infra Ego’, 

onde se encontram desejos recalcados que vêm ao de cima. Assim como em 

‘Conhecimento do Inferno’, fica a dúvida: Quem serão os verdadeiros doentes de 

psiquiatria? Os que reprimem recalcamentos e são hipócritas ou os que deixam 

transparecer a bestialidade da sua condição humana? 

 

46.  “Reparação e elogio de Frutuoso França” 

Crónica que satiriza a valorização de sentimentos e personalidades típicas do Ultra-

Romantismo de um Alencar ou de um Bulhão Pato, por exemplo. 

Frutuoso França é um cantor popular que o senhor Florindo, sapateiro do bairro no 

subúrbio, venera pela sua sapiência e pelas lições de moral que se retiram das suas 
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canções profundas. Reproduzem-se trechos do tipo “Mafalda era a mais linda rapariga / do 

curso de enfermeiras da cidade / Não tinha uma rival uma inimiga / Para todo era amor era 

bondade”. Ao que os ouvintes respondiam, “quiçá” ecos de um Dâmaso Cândido de 

Salcede, ‘Caramba’ tal era a profundidade da poesia lírica de França. 

 

47. “Dormir acompanhado” 

Enumeração de todas as fases em que dormiu acompanhado, desde os lençóis do berço até 

às criadas com que dormia secretamente, após lânguidas noites de amor carnal. 

 

48. “Crónica do pobre amante” 

De novo servindo-se da temática da incapacidade de comunicação com os outros que o 

rodeiam, Lobo Antunes cita um exemplo da frase que Verlaine proferiu, quando o 

sacristão da igreja em que rezava o abordou ‘Je n’aime pas qu’on m’émmerde quand je 

prie.’ Esta é a conclusão a que o escritor chega em relação a si mesmo. 

 

49. “A Crisálida e eu” 

Eis uma crónica sobre uma temática tão cara a um pai de uma filha adolescente: as 

preocupações com a opinião alheia sobre o seu aspecto físico, a primeira menstruação, as 

dúvidas existencialistas, etc. No entanto, a noção de que, enquanto pai sem jeito, é a filha 

que o repreende em relação a aspectos triviais, como o de trocar de roupa diariamente! 

 

50. “O amor dos animais” 

Nova reflexão em torno do binómio doente de psiquiatria / psiquiatra. Depois de vários 

parágrafos de descrição da personalidade de um louco por gostar simplesmente de 

animais, só no final da crónica se percebe que a loucura advém do facto de o seu gosto ser 

afinal uma ideia de que sabe a linguagem efectiva dos animais. Assim como em vários 

romances, o autor termina o texto apresentando o médico já imitando o ‘maluco’. 

 

51. “Os computadores e eu” 

 Este é um hino à aversão do homem do século XX (António Lobo Antunes) ao 

manuseamento de um computador, na sequência de episódios trágicos (e cómicos) com o 

PC. Eis um exemplo sintomático: ‘já tiraram ossos dos meus parágrafos reduzindo-os a 

um puré de adjectivos. Por isso escrevo à mão.’ 
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52. “As veias dos búzios” 

Texto intimista e confessional de exteriorização da infelicidade decorrente de desgosto 

amoroso. Nova citação, desta feita de Nerval, antes de se enforcar por amor, ‘Ne 

m’attends pas ce soir car la nuit sera noir et blanche’. Tanto para um caso, como para o 

outro a dimensão cromática da citação tem que ver com a dicotomia morte (preta / negra) / 

vida depois da morte (branca). Esta é apenas uma das interpretações da simbologia das 

cores, podendo, se devidamente justificada, ser acrescida de outras igualmente plausíveis. 

 

53. “Emília e uma noites” 

Espécie de trocadilho com a fraseologia de narrativas lendárias de ali-babás e ladrões do 

deserto, este título surte efeitos de pré-leitura do texto. O escritor pede desculpa aos 

leitores por ter dado um título a uma crónica que nada tem que ver com uma Emília e as 

noites passadas com ela. Todavia, e bem ao seu jeito, Lobo Antunes está simplesmente a 

ludibriar os leitores pela seguinte razão: assim como está a desconstruir / desmontar a 

fraseologia, assim também acaba por desmontar o conceito de guerra, tempos de guerra 

colonial, fazendo-o através de metáforas, por exemplo “Lê-se que a guerra estava 

controlada em Angola.: a guerra estar controlada era eu a contar os mortos (...) a guerra 

estar controlada tem que ver com um número reduzido de cadáveres: a merda é que eu os 

vi.” Através da “desmontagem” deste conceito, o Autor opina sobre a bestialidade deste 

período da nossa história. 

 

 

54. “A noite das misses” 

Retrato da visão infantil de um concurso de misses, em que a irmã do Narrador, Deta, foi 

eleita Primeira Dama de Honor. Como todos os trechos de personagens antunianas 

infantis, este surte inevitavelmente efeitos cómicos, como o que sobressai do seguinte: “O 

Senhor Porfírio apresentou as concorrentes nervosíssimas que desfilaram (...) ao som de 

uma rumba especial dos Cúmplices das Trevas, engolindo-as com o olho excepto o 

baterista que pela maneira como lhe batia com os paus dava para perceber que detestava o 

instrumento.” 

 

55. “O último truque do meu pai” 

Reflexão sobre a discriminação de um mágico, por ser esta profissão considerada pelos 

seus vizinhos sintoma de demência. O mote para o comportamento dos vizinhos parte da 

repetição mental do seguinte título de notícia. ‘Tragédia Em Campo de Ourique: doente 

mental furioso chacina o agregado familiar com uma faca do pão’. Esta técnica de 

colagem de discursos citados, muito ao gosto do Surrealismo de Almada Negreiros ou 
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Mário de Sá-Carneiro, é frequente nas obras antunianas e está ao serviço da 

verosimilhança linguística e cor local. 

 

56. “Crónica de Natal” 

Recordações do Natal de Lobo Antunes junto do avô paterno. Grande homenagem a essa 

figura importante da vida do Autor. 

 

57. “O tenente-coronel e o Natal” 

De novo a temática da incapacidade de comunicar / exteriorizar sentimentos de qualquer 

natureza. Pela sua dimensão calorosa e sentimentalista, o Natal é pois avesso a estas 

personalidades. 

 

58. “Retrato do Artista quando jovem” 

Crónica sobre o início da sua actividade como escritor, aos oito anos de idade. Relato das 

primeiras frustrações, quando ouvia comentários como “- O menino é parvo ou faz-se?” 

da parte da família em relação ao seu futuro como escritor. Considerações sobre as suas 

leituras de adolescente, designadamente da obra existencialista de Vergílio Ferreira. 

 

59. “As Palavras Cruzadas do jornal” 

Crónica sobre a unilateralidade de uma relação amorosa, no seio de um casamento. Por 

outras palavras, descrição da postura construtiva da esposa que tenta agradar ao marido, 

contrariamente a este que a despreza. 

 

60. “Ó Marreco olha o sonoro” 

Descrição das noites da adolescência do Autor a ver cinema ao ar livre. O título é uma 

reprodução das investidas dos adolescentes para com o homem que projectava a fita. 

 

61. “Da social-democracia como causa de divórcio” 

Descrição do agravamento de uma relação entre um casal, a partir do momento em que o 

Narrador se filiou no Partido Social-Democrata. A ironia e o sarcasmo são clarividentes 

por sobressair uma posição de Esquerda da parte deste Narrador ao culpar 

metonimicamente a defesa de ideais de Direita pela infelicidade humana. 
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62. “O Spitfire dos Olivais” 

 Crónica a fazer lembrar o filme “Cinderella Man” (com Russell Crowe e René 

Zellewegger). Esta é a história da frustração de um pugilista, Adérito da Conceição 

Bexigas, transformado em garanhão, aquando da aquisição do nome artístico o “Spitfire” 

– “ ‘o cospe fogo’ dos Olivais”) no fim da sua carreira, acompanhada da ideia de que não 

mais surpreenderá o seu amor de longa data, Adelaide! 

 

63. “A véspera de eu morrer estrangulada” 

Narração da história de uma mulher frágil, em primeira pessoa, que se envolveu com um 

“médium” e é explorada monetariamente por ele. Sátira da fragilidade feminina, a evocar 

Hamlet “Frailty, thy name is woman” (“Fragilidade, o teu nome é mulher”) (William 

Shakespeare). 

 

64. “Sem sombra de pecado” 

Ironia na caracterização de uma personagem, o Senhor Castro, “sempre vestido como para 

um baptizado”, que, sendo um homem casado, se “anda a fazer ao piso” às meninas da 

vizinhança. A voz feminina que o descreve opta por um discurso de falsa ingenuidade por 

não querer admitir que está a ter um caso com um homem casado, sobretudo porque 

conhece a mulher e são todos vizinhos. 

 

65. “As coisas da vida” 

Apesar da temática ser recorrente, a relação amorosa unilateral, desta vez, a voz é 

masculina. Trata-se, portanto, de uma descrição de uma relação amorosa em que a mulher 

se vê ansiosa por vê-la terminada, o que deixa o parceiro destroçado. 

 

66. “António João Pedro Miguel Nuno Manuel” 

Apesar da omissão da vírgula nesta enumeração (o que é prova de uma estética de 

transgressão linguística típica da escrita antuniana), mais uma vez o título, na sua 

dimensão paratextual, prepara a leitura. Neste caso, trata-se do elenco dos nomes dos 

filhos dos Lobo Antunes (António e seus irmãos), que prepara uma crónica sobre as 

reuniões actuais de família.  

 

67. “Está bem abelha” 
Crónica cuja simplicidade temática surte um efeito cómico notável. 

Assim, descreve-se a ‘actividade comercial’ dos pedintes que, ardilosamente, se prostram 

à porta das igrejas, não para louvar ao Senhor, mas aos devotos. Eis um excerto: “O cego 
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da concertina, que lá está há seis anos, diz que existem dias de se fazer cem escudos e 

mais no caso de o sacristão não vir perturbar os artistas com o cabo da vassoura (...) E 

como ainda hoje eu disse ao cego, que concordou comigo, o que é que o Bach e o Mozart 

tinham, em matéria de queda para os pasodobles, que a gente os dois não tenhamos?” 

 

 

68.  “O amor conjugal” 

De novo o retrato, por meio de um EU feminino, de vinte e quatro anos de casamento com 

um homem a quem não sabe se ama ou se simplesmente se habituou. 

 

69. “Velhas sombras fortuitas” 

Crónica cuja voz é a de um reformado viúvo, que descreve a sua rotina diária, no seu 

prédio no alto de São José. O que sobressai desta descrição é o facto de, pela proximidade 

do cemitério, o viúvo antever a sua própria morte e o seu próprio funeral. 

 

70. “O último Rei de Portugal” 

Relação proibida desventurada, devido a gravidez inesperada. Pelo contraste de opiniões 

quanto a ter o filho ou não, a relação termina. 

 

 

71.“Depende do azul” 

À excepção do romance “O Esplendor de Portugal”, este é o texto mais sintomático de 

humor negro de António Lobo Antunes. A propósito da cremação da mãe e do fumo azul 

que emanava do seu cadáver, o Autor tece considerações tão humorísticas, quanto 

escabrosas. Vejamos alguns excertos: “mas infelizmente quando nos lembrámos disso 

estava ela a corar no forno. Só espero que não tenhamos de andar atrás delas (as cinzas da 

mãe que voaram do recipiente), a enxotá-las e a soprá-las para as ondas. Mas não deve 

haver perigo de esvoaçarem por aqui e por ali visto que de cada vez que a mãezinha as 

tomava (umas pastilhas medicinais) se agarrava à barriga a queixar-se de um peso no 

estômago.” 

 

72. “Saudades de Ireneia” 

Monólogo de um narrador masculino acerca da sua paixão platónica da adolescência sobre 

Ireneia. A descrição que é feita desta personagem aproxima-a deveras da de uma mulher-
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anjo do Romantismo e mostra-a ao leitor como alguém de quem é impossível não gostar. 

O pendor de ilusão, de resto transversal às obras deste escritor, também aqui se nota pelo 

facto de, mesmo sabendo que ela não está perto de si, o Narrador insistir em ir ao rinque 

de patinagem e imaginar que ela rodopia no gelo só para ele. 

 

73. “O meu primeiro encontro com a minha esposa” 

Crítica satírica aos casamentos engendrados pelas empresas matrimoniais, que acabam por 

resultar na decepção dos interessados, quando conhecem a sua possível “cara-metade”. 

 

74. “A Terceira Guerra Mundial” 

Retrato de uma crise conjugal que, à semelhança das outras, começou por uma discussão 

sobre o nome da moradia que o casal adquirira! 

 

75. “A estrutura dos flocos de neve” 

Crónica muito sugestiva que assenta em comentários misteriosos, quase de “suspense”, 

sobre um acto inconsistente de um maníaco: o assassinato de uma jovem por quem estaria 

supostamente obcecado. A não nomeação das personagens e dos vários passos do crime 

está ao serviço dessa intenção de criação de “suspense”. 

 

76. “Crónica de Carnaval” 

Espécie de elegia deste Narrador a um seu criado de infância, o Cabecinha. Só neste 

presente em que está a descrever os seus carnavais infelizes se lembra de que havia 

alguém mais infeliz do que ele e que, independentemente de adorar ou detestar carnavais, 

certamente daria tudo para estar vivo. Crónica sobre a necessidade de relativizar as 

angústias do ser humano. 

 

77. “Crónica dedicada ao meu amigo Michel Audiard e escrita por nós os dois” 

 Esta é uma crónica altamente política, cuja menção final a rivalidades entre Rui Rio e 

Cavaco Silva valeram a Lobo Antunes críticas menos boas da parte dos leitores do 

Público, jornal em que o Autor publicava. 

 

78. “Ensinas-me a voar?” 

Esta crónica assume-se grito de desespero de uma voz feminina que passa as suas tardes 

de Inverno a fazer “crochet” ou outras actividades banalíssimas. O seu único escape é a 
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colecção de borboletas do tio. O voo é, neste texto, motor de libertação das contingências 

de uma vida entediante. Evoca-se a lição de liberdade que, mais tarde, Lobo Antunes iria 

consubstanciar no seu conto juvenil “A História do Hidroavião”, sendo que, neste caso, o 

elo de ligação entre a contingência real e a imaginação é precisamente o hidroavião 

(símbolo de Água e Ar). 

 

79. “A Feira Popular” 

 Crónica em que inesperadamente surge uma crítica mordaz directa à prolixidade artística 

de cantores como José Malhoa e sua filha, Ana Malhoa. 

 

80. “No fundo do sofrimento uma janela aberta” 

Esta expressão é a tradução que o Autor reproduz de uns versos franceses que leu na 

infância e que o ajuda a esquecer que leva uma vida infeliz e medíocre de menino rico que 

é obrigado a assistir penosamente a procissões de Corpo de Deus, entre outras. Esta 

crónica trata uma temática frequente em textos antunianos, a da educação salazarista 

(logo, católica e muito conservadora) do Autor, que esteve sempre a cargo da mãe e das 

tias. 

 

81. “Da viuvez” 

Escolhendo um título a evocar o de um tratado de Cícero, como “De amicitia” ou “De 

senectute”, o escritor ludibria os leitores, apresentando um tema absolutamente contrário, 

o da “viúva alegre”. Esta viúva encarou a morte do marido como o fim de um estorvo e 

uma maneira de poupança, pois, segundo a própria viúva, “a vida está pela hora da morte” 

(Jogo entre a semântica da fraseologia, que tem que ver com o nível elevado dos preços de 

bens do mercado, e da sua condição actual de viuvez.) 

 

82. “Volto Já” 

Crónica que assenta no binómio semântico-pragmático já / ainda, pois cada um remete 

para tempos diferentes da vida de um homem. Assim, num contexto de cabaré, um tio-avô 

do enunciador pergunta ao seu sobrinho “- O menino já por aqui?”, por ser muito novo em 

idade para frequentar estas casas, ao que o mais novo responde “- E o tio ainda?”, por 

estar numa fase etária demasiado avançada para grandes folias.
19

 

 

 

                                                             
19 Cf. “O já e o ainda” (“Quarto Livro de Crónicas”). 
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83. “Crónica da Quaresma” 

Crítica extremamente lúcida ao exacerbado sentimento religioso que diminui as alegrias 

da vida humana em tempo de Quaresma. A cosmovisão infantil leva o leitor a questionar, 

entre outros, o dogma da abstinência. 

 

84. “Hoje apetece-me falar dos meus pais” 

  E falou, de facto! Escolheu alguns episódios da sua infância, nomeadamente a vivência 

da gravidez da mãe, dos seus irmãos mais novos. Esta é uma crónica muito terna, bem 

como um verdadeiro louvor ao amor filhos / pais. 

 

85. “As bilhas de gás e eu” 

 Esta é uma das crónicas mais cómicas do Autor pelo pendor descritivo da intensidade da 

chama da bilha de gás e seus efeitos nos duches que dela dependem. Dito de outra forma, 

e segundo o próprio, que mantém “com as bilhas de gás uma relação adolescente”, ora 

efémera e variável, nos primeiros dias, os seus banhos dão-lhe prazeres intermináveis e, 

na fase final, dão-lhe apenas vontade de as aniquilar. 

 

86. “O Brasil” 
Uma visão do Brasil, apenas partindo do contacto com o ambiente da casa de seu avô. 

 

 

87. “Crónica escrita depois de ter bebido dois copos de vinho ao almoço” 

Retrato da vida de uma mulher que casou com um comissário da TAP por gostar de 

‘homens mais leves que o ar’, tendo sido por ele abandonada, grávida de um rapaz que 

passa a vida “nas nuvens”. Toda esta crónica se enreda nos trocadilhos com o campo 

semânticos de ‘ar’ e sinónimos que lhe correspondem! (Não admira, pois o próprio Autor 

já bebera dois copos de vinho tinto.) 

 

88. “Uma gota de chuva na cara” 

Crónica cuja temática é novamente a dificuldade em exteriorizar sentimentos de amor 

para com a pessoa amada, o que, como seria de esperar num texto antuniano, é agravado 

pelo facto de o narrador masculino ser gago. 
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89. “Escrito a canivete” 

De novo a problematização do binómio loucura / sanidade mental num contexto 

enunciativo em que o locutor é o médico e o alocutário é o paciente. Após prolongada 

exposição aos doentes, os psiquiatras antunianos acabam por imitar os seus 

comportamentos, trocando posições. Esta é a temática central de ‘Conhecimento do 

Inferno’. 

 

90. “A barriga” 

Esta é outra das crónicas sobre a consciência dolorosa da velhice por parte do autor. Neste 

caso, a angústia do Autor advém do facto de toda a gente fazer menção da sua barriga 

proeminente, por falta de exercício ou sedentarismo típico da velhice. Tal facto leva-o a 

pensar que, apesar do seu envelhecimento físico, que lhe é deveras penoso, ele continua a 

ser “um menino com medo do escuro a atravessar um corredor que não acaba nunca”.  

 

91. “Mais vale sair de cabeça baixa do que com os pés para a frente” 

Esta é uma crónica cujo mote é o da resignação. Por outras palavras, servindo-se desta 

fraseologia de cariz militar, Hernâni, o Narrador, descreve a relação da sua mulher com o 

amante, um seu colega na empresa e, evitando uma separação que o prejudicaria mais a 

ele do que a ela, resigna-se, comprando a sua embalagem de bacalhau com natas no 

supermercado e levando a sua vida calmamente. 

 

92. “Antes que anoiteça” 

Momento de evocação do passado: a infância, os seus cheiros e ecos, entre outros. 

 

93. “Os militares” 

Para além da sua exposição, aquando do cumprimento do serviço militar, enquanto 

médico na tropa, em África, o escritor mostra como já na infância, lidava com reflexos de 

uma vida militar por ser o seu avô um alto graduado. Entre medalhas, condecorações, 

roupas e objectos alusivos à vida militar, o Autor descreve a postura subalterna da sua 

avó, ainda assim acérrima defensora do serviço militar em prol de Deus, Pátria e Família. 

 

94. “Acabou-se o que era Dulce” 

A voz feminina desta crónica revela alguma maturidade ao lidar com um cancro, o que 

não deixa dissipar a revolta e a angústia que sempre acompanham a consciência da 

proximidade da morte. 
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95. “Qualquer luz é melhor que a noite escura” 

Anúncio embrionário de um romance que viria a escrever mais tarde, “Não Entres Tão 

Depressa Nessa Noite Escura”, esta crónica emerge, sobretudo, de uma visão simbólica da 

morte. Dito de outra forma, e seguindo uma superstição de família, a morte anuncia-se nos 

espelhos, dado que, ao vermos a nossa imagem reflectida, surgem em nós imagens 

diversas da morte, o que impede que a morte (personificada) abandone a casa. 

 

95. “Última crónica” 

Esta é uma crónica com um tema objectivo, isto é, o balanço de cinco anos de crónicas 

escritas por António Lobo Antunes para o jornal Público. Por esta mesma razão, o Autor 

recorda episódios menos bons, como o dos insultos a Vasco Graça Moura, e episódios que 

lhe deixarão saudades, como o das reacções constantes dos leitores, que lhe enviavam 

comentários, recensões e críticas várias sobre o que ia publicando. 

 

96. “Descrição da infância” 

Claramente dirigida ao passado, o que é novo nesta crónica é o desalento com que é 

encarada a passagem do tempo, “Reparava-se então que a maior parte das pessoas se havia 

tornado fotografias”. Novamente a fotografia como antecâmara da morte. 

 

97. “De cavalos, Reis, Padres & da Tia Pureza” 

Num contexto de reflexão em torno da agonia de ter de ir montar a cavalo, todos os 

Sábados de manhã, com o avô para a Calçada da Ajuda, o autor compara o cair do cavalo 

com o “cair na má vida”, tão contrária ao regime ditatorial, como se pode ver pelo 

seguinte trecho: “Santos homens (padres). Só é pena que não viessem ao picadeiro aos 

sábados de manhã para me ajudarem a não me despenhar no estrume de roseira de 

cavalos, caindo na valeta como a tia Pureza e entristecendo o Salazar, aquele senhor 

generoso e bom, coitado, que fazia tanto por nós.” A ironia, por meio de Discurso 

Indirecto Livre, é evidente. 

 

98. “A vida, mais ou menos” 

Texto laudatório, “post-mortem”, a Margarida Vieira Mendes, professora universitária de 

Letras, do Porto. 

 

99. “Os museus” 

Servindo-se do caso inquietante do pintor Bonnard, que costumava visitar os museus em 

que os seus quadros estavam expostos para, sorrateiramente, os emendar, ALA faz o 
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mesmo para com a sua escrita e cosmovisão. Na escrita como na vida, procura reformular 

tudo, numa demanda incessante de auto-superação. 

 

100. “Homenagem a José Ribeiro” 

Texto elegíaco dirigido ao primeiro editor da Assírio & Alvim e da Ulmeiro, editoras de 

prestígio em Portugal. 

 

101. “Não morras agora que estão a olhar para nós” 

Referência velada à dicotomia realidade / ficção. Perante a morte evidente de seu marido, 

Antero, numa esplanada, Maria Emília, ao longo de toda a crónica, invectiva-o na 

tentativa pueril e ilusória de o ressuscitar. Esta é uma forma de mostrar que o pior cego é o 

que não quer ver! 

 

102. “Falando para as rosas” 

Claramente influenciada por uma visão triste da morte, esta é uma descrição de uma visita 

ao cemitério, por parte do enunciador, para ver a campa da sua tia. 

 

103. “Alverca, 1970” 

Estas são informações sobre o local e a data do funeral da sua avó, pormenorizadamente 

descrito pelo Autor. 

 

104. “Estrada de Benfica” 

Auto-retrato resignado de um Narrador que exterioriza sentimentos antitéticos sobre si 

mesmo, afinal tão típicos da consciência da fragilidade do ser humano. 

 

14. “Exortação aos Crocodilos” (1999) 

Neste romance, o autor retoma a atribuição de centralidade diegética numa espécie de 

“grupo de assalto” (como em “Tratado das Paixões da Alma”, mas cuja actividade se afigura 
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porventura mais perigosa por se tratar de um grupo de criminosos que pretendem fazer um 

ataque terrorista para assassinar membros do Governo / da cena política dessa época.) 

À semelhança do que aconteceu anteriormente, também testemunhamos relatos em 

primeira pessoa por parte das diferentes personagens, relatos esses que incluem considerações 

sobre si próprias, sobre as outras e actualizam informação acerca da “cor local”. A relação 

existente entre as personagens é sempre de proximidade ou contiguidade, dado tratar-se de 

membros unidos por casamento, namoro ou relações profissionais. Vejamo-las. 

Começamos por Mimi (personagem surda), que é esposa de um dos membros deste 

“bando” que, por sua vez é conselheiro de um outro, o Bispo (note-se a crítica óbvia ao 

envolvimento de um alto membro da hierarquia da Igreja em intenções tão pouco coniventes 

com a sua actividade religiosa). 

Celina, outra das personagens, igualmente familiar de um dos membros, a quem se 

atribui, constantemente ao longo da obra, o enunciado “- Voar Celina voar”, o qual lhe era 

dito pelo tio Joaquim e pelas “pessoas crescidas”, na sua infância, de resto enunciado que 

consubstancia intenções de presentificação de um passado inocente. 

Simone, namorada de outro membro do grupo terrorista, personagem sempre muito 

incompreendida pela família, e até pelo namorado, a qual sofre também por causa da sua 

obesidade, o que, de alguma maneira, como que justifica as suas intenções de vingança. 

Fátima é mais uma das vozes narrativas, também relacionada com outro membro do 

grupo, o Bispo, com quem mantém uma relação amorosa / sexual, sob a “protecção” que os 

dois pensam ter por esta se tratar da sua afilhada. Apesar de terrorista, o Bispo acaba por se 

revelar amoroso e meigo para com a sua “Fatinha”, cuja gravidez vai sendo paulatinamente 

intuída pelo leitor. Tal relação corrobora a crítica clara à vida duplamente pecaminosa deste 

clérigo. 

Repare-se, pelo que fica escrito até aqui, como, nesta obra, Lobo Antunes decidiu dar 

(quase exclusivamente) voz às mulheres, pelo que vai entrosando polifonicamente (como se 

constata na análise da Parte III) enunciações dos homens referidos atrás. 

Curioso não deixa de ser o facto de, inesperada e inocentemente, o autor ter escolhido um 

tema – acto terrorista que teve lugar em Camarate – pouco antes de o mesmo ter 
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(alegadamente) acontecido não na ficção, mas na vida real: a queda de um avião, 

precisamente em Camarate, no qual seguia, entre outros, Sá-Carneiro, e que culminou com a 

sua morte e a de um seu secretário, tendo resultado num caso de investigação, corrupção e 

muitas dúvidas ainda por explicar totalmente, mas por muitos atribuído a intenções terroristas 

dos opositores de Sá-Carneiro. 

Esta narrativa termina com a consubstanciação deste ataque terrorista e consequente 

destruição de tudo quanto foi atingido por detonadores e outros materiais explosivos 

longamente preparados pelo grupo. 

 

15. “Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” (2000) 

Não é novidade que António Lobo Antunes faz perpassar na sua escrita referências de 

variada natureza à Bíblia e ao Divino. Tal característica tem um dos seus alcances máximos 

nesta obra, uma vez que faz preceder cada um dos seus trinta e cinco capítulos de epígrafes 

que consistem em citações “ipsis verbis” do “Livro do Genesis” (texto que versa, entre outras 

questões, sobre a da Criação do Mundo em sete dias feita por Deus), pertencente ao “Antigo 

Testamento”.  

Tal facto encontrará a sua justificação, entre outros aspectos, na intenção antuniana de 

fazer prever que se tratará da descrição da génese dos membros da família, que, mais uma vez 

em termos estilísticos, assumem em primeira pessoa a responsabilidade da narração do seu 

passado principalmente, mas também do seu presente. 

Maria Clara poder-se-á então considerar personagem principal deste romance, hoje com 

trinta e oito anos, que utiliza a sua memória para retomar o passado, sempre com um intuito – 

o de perceber por que razão o seu pai guarda, em segredo, baús e caixas no sótão, repletos de 

fotografias que Maria Clara vai reconhecendo e às quais vai associando factos da sua vida. 

Tal atitude surte efeitos a nível da economia da narrativa por ser também possível ao leitor 

descobrir / perceber a relação familiar entre personagens que, à partida, em nada se inter-

relacionariam. Acresce dizer que a ela as outras personagens da obra se referem como “o 

homem da casa” (página 30), por ser a mais velha e a mais perspicaz no desvendar de tudo o 
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que lhe parece misterioso, como por exemplo, quem é Luís Filipe e que relação tem consigo e 

com a sua família. 

Desta forma, vamos sendo “apresentados” a outras personagens a seguir listadas: Ana 

Maria, irmã de Maria Clara, mais frágil e dependente; Tomás, um seu primo; os avós: 

Margarida e Hernâni; a Mãe, Amélia; o pai; Adelaide, a criada da casa, que se percebe, a 

muito custo para o leitor, ser a verdadeira Mãe de Luís Filipe, o que era ocultado por duas 

razões: primeiro, por se tratar de uma vergonha a família ter um descendente directo de uma 

criada; segundo, por ser o seu pai, o Professor, membro reputado também desta mesma 

família e, finalmente, Leopoldina, sobrinha de Adelaide e muito cara aos olhos do leitor. 

Também nesta obra se referem os mortos, e obviamente a persistência da sua “existência” 

nos retratos que estão esporadicamente expostos pela casa de Maria Clara e maioritariamente 

20
 escondidos no sótão.

21
 

Obra em que o escritor mais “experimenta” a técnica sintáctica de elipse predicativa e até 

da elipse nominal, “Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura” oferece ao leitor um estilo 

diferente do das obras anteriores, muito devido também à inclusão de citações e paródias de 

seguintes textos / discursos: de áreas científicas como é o caso da Matemática (70), de um 

túmulo (161), do “Correio do Leitor”, parte integrante de revistas de “literatura cor-de-rosa” 

(179 / 181 / 182), do relógio (183), de objectos variados (249), de rótulos (371), entre outros. 

Para terminar, veja-se a constante presença dos animais, desta vez retomados com muito 

afinco e insistências, como se comprova principalmente pelo conteúdo das páginas 17 / 38 / 

72 / 78 / 99 / 177 / 209 / 289 / 395 / 449 / 458 / 525 / 544. 

16. “Que Farei Quando Tudo Arde?” (2001) 

Entendendo, graças à epígrafe inicial, que este título se deve (e, portanto, dele é 

transcrição) a uma frase interrogativa retirada de um poema de Francisco Sá de Miranda, 

“Que Farei Quando Tudo Arde?” é a primeira obra a colocar, como problemática central, a 

droga.  

                                                             
20 Como, por exemplo, em “Eu Hei-de Amar Uma Pedra”. 
21 Veja-se, a propósito, a citação de um discurso saído de um túmulo, presente na página 161. 
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Apesar de reutilizar relatos, novamente em primeira pessoa, de personagens directamente 

relacionadas quer por elos familiares, de amizade ou simples convivência quotidiana, Lobo 

Antunes, apresenta-nos gradualmente os membros da seguinte família: 

- uma mulher casada, alcoólica e que se prostitui, tendo engravidado de Paulo, seu único 

filho, de um dos muitos homens com quem se deitou; torna-se uma personagem cara aos 

olhos do leitor, pois, desde a sua infância, vivia cheia de sonhos bons para o futuro e, já 

adulta, se tornara professora primária, portanto, a sua decadência afigura-se muito penosa e 

um tanto previsível; 

- o seu marido, cujo nome verdadeiro é Carlos, mas que descobre a sua 

homossexualidade e, por isso, ainda que camufladamente, se torna num travesti – Soraia; a 

relação que tem com Judite é baseada em implícitos e muitos silêncios, pois não consegue ter 

relações sexuais com ela, nem lhe dá a atenção que esta mulher desejaria; cedo se torna óbvio 

que quer o álcool, quer a prostituição de Judite não são casuais, antes motivados por esta 

família, que, em criança, sonhava constituir, mas que se revelou um fracasso total; 

- o mesmo Paulo, através de cuja focalização interna se constrói a quase totalidade deste 

romance: filho incompreendido por todos, que se droga insistentemente com os seus “amigos” 

ou com os ciganos a quem a compra normalmente; por causa da Mãe (e do pai, como adiante 

verificaremos), acaba por levar uma vida totalmente desviante, pois, para além da droga, 

parece envolver-se sexualmente com várias mulheres e homens, tornando-se, no final da obra, 

tal como sempre conhecera o marido da Mãe, um travesti de seu nome Soraia, como se pode 

ler na página 637: “(…) o que esperavas? – Chamo-me Soraia disse ela”. 

Na sequência do que vem acontecendo até aqui, também neste romance encontramos 

referências várias a animais (como se confirma pelas páginas 17, 28, 29, 59, 61, 75, 92, 133, 

153, 154, 208, 224, 418, 441, 516, 558, 602, entre outras ora conotadas negativamente, como 

os seres a quem apraz presenciar desgraças humanas, como o funeral das páginas 441 e 442, 

ou a lutarem entre si, como os pombos nas silvas da página 516, ou ainda, tal como em 

“Explicação dos Pássaros” a devorar cadáveres humanos, como na página 602.  

Porém, veja-se a poeticidade da associação cisnes / pontos de interrogação: “os pontos de 

interrogação dos cisnes deslizavam perguntas distraídas, sem peso, que laceravam, doíam”, 

sendo estas duas ultimas formas verbais do âmbito da violência / dor. 
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Esta relação animais / humanos e vice-versa encontra talvez o seu máximo expoente na 

seguinte passagem da obra: “Se não se chama copo a um copo como podemos usá-lo, 

padrasto por exemplo dizem rato, guindaste dizem sacho e por conseguinte foi o guindaste 

não viu”, página 279. Tal ideia antuniana recupera, consciente ou inconscientemente, a 

questão da arbitrariedade da relação significante / significado, surtindo, ao mesmo tempo, 

efeitos de intertextualidade por fazer lembrar o discurso de Humpty-Dumpty (em “Alice do 

Outro Lado do Espelho”), o qual tece considerações da mesma natureza e vem corroborar e 

conferir coesão ao que, outras vezes, o autor já fez: citar os textos de Lewis Carroll, dotados 

da sua lógica inerente.
22

 

Por estarmos a tratar de intertextualidade, também segmentos a parodiarem a Bíblia são 

constantes, como acontece nas páginas 330 e 336, por exemplo. 

Por último, de notar igualmente a criação da relação vida real / espectáculo, pois se em 

“Explicação dos Pássaros” o escritor faz incluir o circo como transposição e espelho da vida 

real, em “Que farei Quando Tudo Arde” opta pelos espectáculos de feira, onde Carlos-Soraia 

é um “palhaço de feira” (veja-se a página 507).  

 

17. “Segundo Livro de Crónicas” (2002) 

 

1. “Não foi com certeza assim mas faz de conta” 

A primeira das crónicas desta segunda compilação recupera uma figura que Lobo 

Antunes (autor ou narrador) recupera do seu passado: o avô da Beira. Neste caso, descreve e 

comenta os dias que passou com ele e, posteriormente, revê-se no próprio avô ao comungar 

(agora que está no início da sua velhice) da sua surdez. Por outro lado, e por ser sinónimo de 

                                                             
22 “- Quando eu utilizo uma palavra – disse Humpty Dumpty com um ar trocista – ela significa exactamente 

aquilo que eu quero… Nem mais nem menos. 

- A questão é saber se pode fazer com que as palavras signifiquem coisas tão diferentes – disse Alice. 
- A questão é saber quem manda… mais nada – corrigiu Humpty Dumpty 

(…) 

- Têm um feitio, algumas delas… Especialmente os verbos, são os mais orgulhosos… com os adjectivos pode-se 

fazer o que se quer, mas não com os verbos… No entanto, eu sei lidar com todas elas! Impenetrabilidade! É o 

que eu digo! 

- Pode dizer-me, por favor, o que significa isso? – perguntou Alice. 

- Agora estás a falar como uma menina ajuizada – disse Humpty Dumpty, parecendo muito satisfeito. – Com 

“impenetrabilidade” quero dizer que já falámos o suficiente sobre este assunto, e que seria aconselhável que 

dissesses o que queres fazer a seguir, pois creio que não tencionas ficar aqui o resto da vida.” (páginas 89 e 90) 
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ternura inegável, o narrador procura reviver esses momentos, imaginando que é o avô, no 

mesmo tempo e espaço em que com ele conviveu. “Tenho de voltar o mais depressa possível 

à Beira Alta e encontrar os anjos. Com um casaco de linho e uma boquilha tomar-me-ão pelo 

meu avô e perguntarão, em latim, se estou bem. 

 

2. “António 56 ½” 

Esta crónica é um exemplo sumário do que o autor recorrentemente faz nos romances: 

desconstrução do processo de escrita, questionando a felicidade (ou a sua ausência) que 

advém deste tipo de trabalho. Tal facto leva-o a indagar-se sobre o masoquismo dos “jovens 

escritores e aspirantes a escritores” e a concluir que, em última instância, depois de tanta 

angústia que precede e permeia o tempo de escrita de um qualquer texto, resta-lhe aperceber-

se que o tempo entretanto foi passando e ele se vê repentinamente velho. 

 

 

3. “Nós dois aqui a ouvir cair a chuva” 

Reflexão sobre o quotidiano rotineiro e supersticioso de uma família lisboeta igual a 

tantas outras, “Nós dois aqui a ouvir a chuva” remete para um “eu” que não sente 

minimamente próximo da mulher com quem vive, ainda que tente procurar a felicidade junto 

dela: “Somos pessoas discretas, incapazes de exageros, de conversas, de emoções inúteis. (…) 

ainda bem. Palavra, podia escrever em nome de ambos, eliminando o quase, que nos sentimos 

felizes.” A ironia resultante da consideração de que “ainda bem” que não comunicam agudiza 

esse sentimento de que falta muito de real e emotivo a esta relação gasta. 

 

 

4. “Quem me assassinou para que eu seja tão doce?” 

Certo de que não foi talhado pela sua própria natureza para responder acertadamente a 

professores primários e impertinentes, bem como à tia que lhe tentava ensinar, em vão, a tocar 

piano, este enunciador embrenha-se em considerações sobre o que rodeia, nomeadamente a 

mesma tia, eternamente apaixonada (mas sem o verbalizar alguma vez) pelo farmacêutico, em 

cujo funeral admitiu tê-lo amado. Comparando-a a uma glicínia, este “eu” finge não ter 

percebido o sofrimento e as lágrimas de sua tia, que tão dificilmente verbalizava o que sentia. 

“pareceu-me que a minha tia a escutava mas devo ter-me enganado. Enganei-me de certeza: 

desde quando é que as glicínias se assoam?” 
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5. “Crónica para ser lida com acompanhamento de kissanje” 

Espaço privilegiado de memórias de intensa beleza, esta crónica centra-se na ideia de que 

“a coisa mais bonita que vi até hoje eram vinte mil hectares de girassol na Baixa do Cassanje, 

em Angola.” Assim, preenchido de itens lexicais africanos, o texto gira em torno da 

presentificação deste espaço angolano e da evidência de que esta voz enunciativa se pretende 

“transportar” até lá, o que corrobora o conselho que consubstancia este título. 

 

6. “Boa noite a todos”  

A fórmula de despedida que enforma o título faz indiciar uma de duas realidades: 

- uma despedida permanente, isto é, o suicídio do protagonista, o que se confirma pelo 

último enunciado do texto “Quando a tua mulher ou os teus filhos passarem na entrada 

encontrar-te-ão ali, entre um cesto e uma bota à deriva, e saberão que voltaste. E por saberem 

que voltaste a tua boca, sob a água, principia a sorrir.” – o que poderá recuperar a maneira 

como a ex-mulher e o filho de Rui o encontraram na Ria de Aveiro, a sorrir (o que Lobo 

Antunes diz parecer que os defuntos fazem), em “Explicação dos Pássaros”. 

- um regresso, angustiado e nunca verdadeiramente conseguido, a fazer ecoar o que 

aconteceu a todas as personagens militares “retornados” de “Fado Alexandrino”. 

 

 

7. “Não entres por enquanto nessa noite escura” 

Nesta crónica o “eu” invectiva uma mulher africana, a quem pede para não entrar na noite 

escura, isto é, a quem pede que não morra, sendo ainda jovem (pois, mesmo se não na idade, 

pelo menos em espírito, todos morremos demasiado cedo), como se constata em “Assim te 

foste embora mas não entres, não entres por enquanto nessa noite, não nos deixes aqui onde 

estes cardos até o mar magoam.” 

 Neste enunciatário ecoam duas outras personagens, mas romanescas: uma de “Não Entre 

Tão depressa Nessa Noite Escura”, Maria Clara que também, no tempo do discurso, tem mais 
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de trinta anos, no entanto busca incessantemente o seu passado, tentando compreender a sua 

própria genealogia, bem como os seus “fantasmas”; a outra de “Boa Tarde Às Coisas Aqui 

Em Baixo”, Marina, que, adulta também, procura no Dondo reminiscências de um passado em 

cinzas, tal como esta menina da crónica “serás sempre tão nova mesmo agora que em redor do 

teu nome é tudo cinza e ninguém se demora junto a ti.” 

 

 

8. “Em caso de acidente” 

O acidente constante do título remete, antes de mais, para a possibilidade de o escritor se 

ir embora (“Ir-me embora é como tapar os espelhos sobre mim.”), ou seja, deixar a angústia 

de escrever, deixar os editores e a rotina que ama, mas que o está continuamente a cansar. 

Neste contexto, o autor tece considerações sobre o seu processo de escrita: “de qualquer 

forma não leio o meu trabalho: limito-me a produzi-lo e, uma vez terminado, a minha cabeça 

na direcção do que vem a seguir. Abandonar todas estas páginas também.”  

Finalmente, e lembrando-se de uma doente que, na sua actividade de médico, o abordou, 

minutos antes de morrer, o que o comove agora, o narrador chega à conclusão de que “Há 

momentos na vida em que necessitamos tanto de um sorriso. À falta de melhor toco-me com o 

dedo no caixilho.” 

 

9. “Eu, há séculos” 

Das recordações da sua infância, este narrador guarda a sinestesia que nele crescia ao 

ouvir o som vindo da terra, a qual tacteava, o cheiro e a contemplação dos mortos que 

presenciava nos funerais.  

Neste sentido, recorda também tantos animais com quem lidava e lhe chamavam a 

atenção: o cão, o galo, o elefante desenhado no seu prato, sem que os adultos os vissem ou 

prestassem atenção eles próprios. Quando os indagava sobre estes animais, a resposta era, 

regra geral, “- Come” [e cala-te (!), acrescentamos nós] ou “- Nunca serás crescido”. 

O mesmo acontecia com o relógio de parede cuja linguagem o narrador ainda não 

entendia por ser criança, mas cujos sons comunicavam consigo, na medida em que o faziam 

temê-lo.
23

 

                                                             
23 Repare-se como as referências a animais e aos relógios são recuperadas dos seus romances com muita 

frequência e insistência, o que corrobora tudo o que, nas Partes anteriores, apresentámos como caracterizador do 

estilo de escrita de António lobo Antunes. 
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Em suma, trata-se de uma crónica de inequívoco sentimento de incompreensão que este 

“eu” sentia da parte da sua família “crescida”, o que o leva a pensar, ainda hoje, que nunca 

será, de facto, crescido, pelo menos, não como os crescidos da sua família. 

Por fim, veja-se como o adverbial temporal “há séculos” é o instaurador da ideia 

fundamental deste texto, uma vez que situa o escrito num passado muito distante. 

 

10. “Subsídios para a biografia de António Lobo Antunes” 

Depois de tecer considerações sobre o facto de gostar, enquanto aluno da Faculdade, de 

se sentar na rua, nos cafés ou centros comerciais, simplesmente calado e contemplativo, como 

um qualquer reformado, o “eu” cria condições – os seus pensamentos e a força com que 

povoam a sua mente – para encetar uma vida “imaginária”: imaginava-se então noivo de Lana 

Turner ou outras mulheres de filmes de época, cujas fotografias tinha coladas na parede do 

seu quarto. 

A tal notícia, a mãe reagia indiferentemente: “Ai sim?”, ignorando o turbilhão de ideias 

que vogavam na cabeça deste jovem, como ignorou também o desgosto de perceber, ao fim de 

um tempo de “casados”, que afinal esta não era a mulher da sua vida. 

De que modo são estes “subsídios para a biografia de António Lobo Antunes”? Uma vez 

que ficamos a saber (ou confirmamos) que o autor vivem muito do seu silêncio exterior, o que 

lhe permite divagações mentais de riqueza indubitável.  

 

11. “Natureza morta com senhora” 

Parodiando um possível título de quadro / pintura, de facto, este texto “desenha” tal 

cenário: o autor retrata a vida solitária e desprovida de sentido de uma viúva, que alugou um 

pequeno rés-do-chão e passa os seus dias sozinha, sentada na sua cadeira de lona, sem outras 

visitas, a não ser a do próprio “eu”, que faz uma pausa na sua escrita e se desloca a sua casa 

para com ela passar uns minutos. “Costumava visitá-la ao fazer uma pausa no meu livro. (…) 

Depois lembrava-me de uma frase mal escrita e ia-me embora apara a corrigir.” 

Impotente para resolver a solidão desta mulher, o “eu” aproveita o contexto para, uma 

vez mais, se referir ao processo lento e agonizante de escrever um livro. 
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12. Nem tanto à terra” 

Recuperando o seu passado, o que aproveita para definir uma boa peça de teatro (“o grau 

de mal-estar serve para medir a qualidade do espectáculo: a boa peça é aquela que não faz 

doer o rabo”), o narrador reflecte sobre a sua personalidade, ao longo dos anos, instaurando 

tendências de despersonalização / heteronímia : “Deve custar-lhes a elas e ao que chamam 

António Lobo Antunes e me empresta o nome, a cara e a roupa numa indulgência que não 

entendo. Confundem-nos diariamente como se nos parecêssemos, os seus colegas de liceu 

cumprimentam-me, a sua família convida-me para jantar (…) reflectindo bem, se os casacos 

dele me servem pode acontecer que as minhas prosas sirvam aos seus leitores. E será o 

António (lá estou eu a guinar para a intimidade) a ver-me, de fugida, no espelho da barba 

matinal” 

 

13. “Espero por ti no meio das gaivotas” 

Esta é mais uma crónica que retrata a monotonia e o desgaste de um casamento (de onze 

anos), que se reflecte na distância do marido, que só se aproxima da mulher, quando quer 

fazer amor com ela. A referência às gaivotas corrobora essa distância da seguinte forma: se,  

no início da relação, o marido a achava bela como uma gaivota, neste momento, nem ela nem 

o pássaro lhe interessam, por isso o leitor pressupõe que esta mulher se vai embora, ter com as 

gaivotas, abandonando quem definitivamente não lhe dá atenção.  

 

14. “Província” 

Este texto é uma reflexão sobre o passado do “eu”, no que diz respeito, de novo, quer à 

sua própria personalidade, quer à maneira como ele via as “pessoas crescidas”. 

Novamente também ele recupera a seguinte noção: “Uma coisa importante nessa época 

era a qualidade do silêncio. (…) Anunciando-me o quê? Anunciando-me o quê.” Esta segunda 

frase interrogativa pontuada com ponto final intensifica a ideia de incompreensão que este 

narrador sentia, enquanto criança, nos momentos em que, silenciosamente, contemplava tudo 

à sua volta, por exemplo, os funerais das crianças, os discursos das pessoas adultas, nas 
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reuniões de família, entre outras. O título remete para umas dessas realidades que ele não 

entendia: o retrato que a cozinheira da família trazia do seu marido defunto, de cada vez que 

ia à sua terra, Viseu. 

 

15. “Estava-se mesmo a ver” 

A enunciação deste relato / comentário está a cargo de um “eu” que se sente totalmente 

insatisfeito com a mulher com quem casou, tentando culpá-la, chamando-lhe nomes por ser 

ela a responsável pela sua raiva interior e pelo seu sofrimento. “E estar casado contigo palavra 

de honra estar casado contigo começou a ser um grande problema. Não sabes nada. Não 

compreendes nada. Interpretas tudo ao contrário. “ 

Só posteriormente o leitor se apercebe de que o verdadeiro problema não tem que ver 

com o casamento: “Como é que pudeste imaginar que eu e a minha mãe morávamos aqui? Por 

a minha mãe ser viúva? Por não sermos ricos? Porque quando te conheci só tinha um fato?”. 

Donde, na verdade, o “eu” nunca consegui deixar de ter vergonha da sua pobreza, da qual 

não conseguiu sair, mesmo depois do casamento. 

 

16. “Sugestões para o lar” 

Como se vem tornando habitual nas crónicas, o “eu” que nos é apresentado nesta é fruto 

de uma relação conjugal gasta pelo quotidiano e por “domingos cinzentos [que] desbotam 

para dentro de nós: a luz do candeeiro doente, uma chuva doente sons em bicos de pés numa 

cerimónia de velório. A alma molhada e cabisbaixa como um cão.” 

Tal ideia é transversal a todo o texto e confirma-se quando, por exemplo, se faz referência 

às palavras cruzadas que prolongam tardes “infinitas” e indolentes, acabando, no final, com a 

seguinte ideia: “Tornei-me um soneto de almanaque, uma folha seca num álbum, a água do 

solitário enferrujada. Não fazia grande diferença morrer. Não fazia. Não fazia?”. Ainda que a 

interrogativa directa final abra como que um pouco de esperança na mudança, não é casual a 

insistência no desânimo, que permeia toda a crónica. 
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17. “O cheiro das ondas no instante em que o ar é mais frio do que a água” 

Este é um bom exemplo do pendor poético que a recordação de um facto ou pessoa do 

passado instaura: neste caso, trata-se do Senhor José, que jardineiro vindo de São Martinho de 

Anta (Trás-os-Montes) e que tratava o “eu” delicadamente por “menino” e que sabia como 

“responder” ao “apelo” dos elementos da Natureza, fossem animais ou árvores. Agora, no 

tempo do seu discurso, o narrador circunscreve-se amargamente à sua realidade quotidiana no 

Hospital Miguel Bombarda, o que o faz ansiar por que o Senhor José estivesse vivo e lhe 

ensinasse a “linguagem” das coisas naturais à sua volta, especificamente nos instantes em que 

só alguns percebem a leveza e frescura do ar de forma diferente do que normalmente 

acontece.  

Por outro lado, e para confirmação da poeticidade atrás anunciada, veja-se a seguinte 

passagem:  

“- Menino 

E era muito mais elegante de alma do que eu, de uma delicadeza 

Ia escrever aristocrática, escrevo aristocrática 

Que não possuí nunca: sou feito de cardos e há palavras que deixei secar dentro de mim ou a vida 

secou. Claro que vou escrevendo, vou respirando, até me acontece, às vezes, orvalhar-me. Mas 

escondo. (…) Há-de haver, nalgum sítio, a minha última casa e o senhor José ao longe 

- Menino 

No terceiro minuto a partir do crepúsculo, não nem no segundo nem no quarto, a inventar uma 

flor.” 

 

18. “Olá” 

Oscilando a sua enunciação entre o uso da segunda pessoa do singular e a primeira, este 

enunciador invectiva-se a si próprio no seu contexto de higiene quotidiana para se questionar 

sobre a sua identidade e sobre a sua escrita. “Precisava de pensar no romance que estou a 

acabar, precisava de silêncio”. 

No decorrer desta problemática, eis que surge o entrosamento multifacetado do seu 

passado no seu presente “ Agora estou em Nelas, quer dizer voltei a Nelas. O meu passado 

irrompe de súbito pelo meu presente, não um passado morto, um passado vivo”. 
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Finalmente, e sempre com receio da exteriorização das suas emoções, este narrador 

aconselha-se: “E por amor de Deus não tornes a abrir o coração: como disseste acima, tanta 

coisa desataria a fugir.” 

 

19. “Minuete do senhor de meia-idade” 

Esta crónica desenvolve-se, o que nem sempre acontece na prosa antuniana, a partir da 

primeira frase, por sinal declarativa e resumativa, por catáfora, do que será o relato a ela 

adjacente: “A vida é uma pilha de pratos a caírem no chão.”  

Pois bem, a vida descrita por este “eu” mostra um quotidiano de uma relação conjugal 

gasta pela monotonia de movimentos e atitudes da parte dos intervenientes, o que lhe dá, pelo 

menos, uma certeza: “o único pires completo é ter cinquenta anos e tanta coisa quebrada á 

volta.” 

 

20. “Sobre Deus” 

Metáfora de Deus, que demonstra tanto de poético como de cómico, esta crónica 

pretende-se consentânea com um propósito evidente de caracterização física e psicológica do 

Criador do Mundo, pelo que nos remeteremos exclusivamente à transcrição de passagens que 

valem por si só: “Quando perguntaram a Voltaire como era a sua relação com Deus respondeu 

- Cumprimentamo-nos mas não nos falamos 

E julgo que, pela minha parte, não ando longe disso, dado haver coisas que me parecem 

tão injustas. Fui menino de coro e a igreja assustava-me, grande, solene, cheia de mistérios e 

correntes de ar” e acrescenta que Deus “debitava profecias numa linguagem labiríntica, se 

gabava de ter morto o próprio filho, se despedia 

- Até amanhã se eu quiser (…) A minha mãe a desculpá-lo 

- Coitado, é da idade, já tem tantos mil anos (…) Gosta de gafanhotos e mel silvestre, o 

que se lhe há-de fazer”. 

Por fim, o “eu” apresenta-O como gostava que Ele fosse: “a comer com as criadas, depois 

de poisar o seu feixe de relâmpagos nos joelhos como um guarda-chuva a que faltassem 

varetas.” 
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21. “O gordo e o infinito” 

Uma vez mais assente na dicotomia dificuldade de escrita / recuperação do passado, neste 

texto o “eu” começa por verbalizar a sua falta de inspiração, que vai prolongando até que se 

lembra dos “campeonatos” de escarros e cuspo da escola em que ultrapassava tudo e todos. 

E por se lembrar da escola lembra-se de que “Sempre achei que as paralelas não se 

encontravam no infinito porque tinham mais que fazer” ao que o professor reagia mal, 

louvando o aluno “gordo” que em tudo concordava com o seu mestre e hoje se tornara 

economista, como outros tantos gordos parasitas do convencional e do subserviente, que 

casualmente o enunciador viu, dias antes, num restaurante respeitado. Tendo encontrado, 

afinal, assunto sobre que escrever, a tonalidade textual mais relevante acaba por ser o 

desprezo e descrédito com que o narrador vê as pessoas “banais” cuja vida se lhe afigura 

desprovida de objectivos por que vale a pena lutar e viver. 

 

22. “Herrn Antunes” 

De novo, este enunciador, que é “um rapaz de cinquenta anos a procurar no bolso os 

berlindes que já não estão lá”, parte de uma situação presente (a estadia num hotel em 

Munique, daí a selecção do alemão para o título da crónica) para deambulações pelo seu 

passado. Este passado é, não só o de um apartamento antigo, cujos vizinhos eram membros da 

embaixada soviética e lhe impunham respeito, mas também o da guerra em África, que lhe 

deixou unicamente estilhaços do homem que foi “Em 1976 eu tinha destruído tudo na minha 

vida, com morteiros, bazucas, granadas ofensivas e defensivas, G3, napalm, exfoliantes. Julgo 

que nem um amigo me sobrava (…) Enquanto e Ernesto se desesperava, os sul-africanos 

embebedavam-se. Ouvia-os cantar até de madrugada, em afrikander.” 

 

23. “A coisa não é bem essa” 

Retomando, de novo, a temática do divórcio, esta crónica retrata uma mulher de quarenta 

anos, Susana, que vive relativamente infeliz e angustiada, olhando as marcas da sua antiga 

aliança no dedo, como que conformada com a sua situação. Por conseguinte, simulou o seu 

suicídio com uma pistola de plástico do filho, por quem esperou até ao final da tarde.  
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24. “A crónica que não consegui escrever” 

Novamente o processo de escrita dá mote a esta crónica, que se vai desenrolando, à 

medida que o autor se vai lembrando de possíveis temas sobre que escrever. Ei-los: os seus 

jogadores de futebol preferidos, quando era adolescente; o episódio em que um soldado lhe 

tirou um dente, em Angola, inspirado e enraivecido depois de ter bebido uma garrafa de 

uísque; pessoas que recorda do seu passado, tais como o senhor Joaquim, que vendia 

esqueletos (de cadáveres verdadeiros) aos estudantes de Medicina), o sacristão de Benfica, 

senhor José, o professor de Ginástica do Liceu Camões, que dava as aulas de colete e gravata 

e adorava caçadas e ainda duas personagens de uma comédia televisiva a discutirem 

orgasmos. No final, e depois de tantas deambulações de fortuita demanda, eis que surge a 

crónica coesa e preenchida de evocações do passado. 

 

25. “Receita para me lerem” 

Tal como o título indica, este texto oferece “pistas” ou “chaves” de leitura que o autor 

oferece aos seus leitores, o que resulta numa tonalidade indubitavelmente poética. 

Depois de afirmar que os seus livros devem ser “apanhados” “do mesmo modo que se 

apanha uma doença”, o autor desvincula-se de temáticas óbvia que os investigadores 

reconhecem como importantes, mas que ele mesmo afirma serem “parcelares e menos 

importantes”. 

Em seguida, aconselha “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”, indo mais além ao concluir “Reparem com as figuras que povoam o que digo não 

são descritas e quase não possuem relevo: é que se trata de vocês mesmos. Disse em tempos 

que o livro ideal seria aquele em que todas as páginas fossem espelhos: reflectem-me a mim e 

ao leitor, até nenhum de nós saber qual dos dois somos.” 

A forma com que o autor termina a crónica surte efeitos conclusivos e resumativos 

“Faulkner, de quem já não gosto o que gostava, dizia ter descoberto que escrever é uma muito 

bela coisa: faz os homens caminharem sobre as patas traseiras e projectarem uma enorme 

sombra. Peço-lhes que dêem por ela, compreendam que vos pertence e, além de 

compreenderem que vos pertence, é o que pode, no melhor dos casos, dar nexo à vossa vida.”  
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26. “Já não tenho idade para estas coisas” 

Contemplando os pombos que vislumbra no tempo do discurso, tais pássaros servem-lhe 

de companhia e também de motor de evocação do passado: da sua infância na praia, do 

momento em que a sua primeira filha começou a andar em Angola e da tia. Entretanto, volta 

ao seu tempo de discurso e recupera o que da janela em frente: uma mulher a tratar da sua 

estética e a desentender-se com o marido, enquanto o autor lhe elogia as nádegas. 

E termina dizendo: “Há ocasiões em que um homem se sente tão mal vivido que se não 

fosse por timidez aceitava o abraço da camisa. Pode ser que ainda tenha idade para coisas 

dessas.” 

 

27. “Na volta cá os espero” 

Servindo-se de um certo humor negro que lhe é tão característico, e diverte sempre o 

leitor muito porque se trata de um olhar sapiente sobre a realidade, este texto retrata os 

funerais da Rua Cláudio Nunes, aonde acorriam homens e mulheres respeitáveis, mas cujo 

centro das atenções não era, de todo, o defunto, mas a taberna Na Volta Cá os Espero (depois 

a Tradicional da Volta, para não ferir susceptibilidades, nem alimentar ambiguidades). Nesta 

taberna, e ainda num clima de velório, os homens (laicos e religiosos) embebedavam-se, o que 

feria o pudor das senhoras “respeitáveis”.  

Este episódio, que o autor costumava apreciar, lembra-lhe a “extraordinária legião de 

alcoólicos” que conhecera na infância, e que nunca bebia água, o que, por sua vez, lhe traz à 

memória a resposta de Fields sobre o facto de não beber água “ – Não bebo água porque os 

peixes têm relações lá dentro”. 

Por fim, o “eu” reflecte sobre o impacto que todas essas memórias têm em si, sendo que 

afirma que com todas estas “pequenas” memória e episódios do quotidiano “que mais precisa 

um homem para ser feliz?”. 
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28. “Isto” 

Esta crónica aborda duas grandes temáticas: a primeira, de crítica irónica ao 

analfabetismo dos polícias e guardas que cobram multas ao escritor, que ainda os ajuda a 

preencher os autos; e a segunda, que, inesperada e surpreendentemente, consta do seguinte: 

“E agora desculpem: não posso acabar esta crónica nem corrigi-la porque a minha filha Joana 

acaba de chamar-me a dizer que a mãe morreu.” 

 

29. “Assobiar no escuro” 

Novamente sobre o processo de escrita (desta feita, especificamente sobre o seu início), 

este texto acaba por se tornar momento de auto-reflexão, em que o “eu” confirma o alcance da 

frase que frequentemente lhe diziam na infância “- Deixa-te de fantasias”, pois esse é o 

mundo em que ele está mais à vontade e que lhe dá aquilo de que mais gosta na vida – a 

escrita. 

Finalmente, e considerando a sua escrita como uma viagem que está a fazer como tantos 

outros já fizeram, por exemplo Ulisses (sobre quem se escreveu a Odisseia que, segundo o 

escritor, se pode resumir com a frase “- Tenho a minha mulher à espera”), o autor recupera o 

que dizia querer fazer da vida, quando lhe perguntavam, ou seja, queria “assobiar no escuro”, 

o que remete, entre outras coisas, para a capacidade de criar “música” e Arte com a sua 

escrita, ainda que o futuro se lhe afigurasse “escuro” ou pouco (pre)visível. 

 

30. “Esta noite não estou para ninguém” 

O “eu” desta breve narrativa é uma mulher que recorda a sua infância, nomeadamente o 

fim da vida da avó, mas fá-lo de forma inocente, pois sempre brincou no cemitério e julgava 

que “os jazigos eram casinhas de bonecas”, o que vai justificando a cosmovisão eufemística e 

infantil de toda a crónica. 

 

31. “De Deus como apreciador de jazz” 

No seguimento da linha de orientação instaurada pelo título, esta crónica desenvolver-se-

á tendo como centro o poder inspirador da música (jazz e clássica), o que levará o autor a 
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afirmar: “Beethoven, Brahms e Mahler serviram-me de modelo para A Morte de Carlos 

Gardel e O Manual dos Inquisidores, até me achar capaz de compor por conta própria 

juntando o que aprendi com os saxofonistas de jazz, principalmente Charlie Parker, Lester 

Young e Bem Webster (…) onde se entende mais sobre metáforas directas e retenção de 

informação do que em qualquer breviário de técnica literária.” 

 

32. Ó rosa arredonda a saia” 

“Em pequeno sonhava muitas vezes que voava.” Tal frase serve de veículo de 

transposição do autor para dois tempos. A saber: o tempo da sua infância, designadamente 

para Nelas, donde lhe vem à memória os tempos felizes que passou com o avô, pai da Mãe, 

em Nelas, e que viria a falecer em 1955; e o tempo que passou em Angola, com tudo o que tal 

lhe permite recuperar de horroroso e também de bom. 

No final, e presentificando a frase que os adultos lhe diziam, aquando das refeições, “- 

Esta a sopa na mesa”, António (Lobo Antunes) pergunta-se “onde estarão agora os cubos de 

cimento dos guarda-sóis [debaixo dos quais as senhoras jogavam canasta em Angola].” 

 

33. “Retrato do artista quando jovem – II” 

Paródia do título do romance semi-biográfico de James Joyce (de 1916), “Retrato do 

artista enquanto jovem – II” remete para “uma evidência surpreendente que me cegou: vou ser 

escritor. Eu tinha doze anos”, ou seja, para o percurso literário do autor, desde os seus sonetos 

primórdios adolescentes, que ele mostrou à Mãe e cuja reacção foi “o olhar de dó que se 

concede aos aleijados e aos parvos irremediáveis.” 

Continuando no seu percurso, o autor acrescenta que, sob um pseudónimo cauteloso, ia 

mandando os seus textos para o Diário Popular, momento em que se apercebeu da diferença 

entre “escrever bem “ e “escrever mal” e, mais grave ainda, entre “escrever bem” e a “obra de 

arte”, o que se foi prolongando, ao longo da sua adolescência, até à fase madura em que o 

autor se encontra ciente da dificuldade em verbalizar “as labirínticas complexidades da alma”. 
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34. “Não se desce vivo de uma cruz” 

Esta é uma crónica muito emocionada e laudatória de Ernesto Melo Antunes, cuja frase “ 

– Quero morrer com dignidade” ficou a pairar na cabeça do autor e que lhe lembra uma 

verdadeiro amigo: “Isto em 1970 e desde aí (…) passámos vinte e nove anos de amizade sem 

uma única nuvem. 

 

35. “Agora não, tem paciência” 

Esta é uma descrição de “uma tontura” sentida por um homem, com alguma idade, que 

vivia com a mulher, que se preocupava imenso com ele, tacteando-lhe a testa para averiguar 

da temperatura. Na verdade, esta “tontura” fá-lo lembrar-se das angústias da sua vida, da Mãe 

a lavar a loiça, do pai, um bom pai, mas que morreu de cancro na garganta, e também de si 

próprio, treze anos mais velho do que a mulher, o que o fazia detestar-se, por vezes. 

O título da crónica remete para essa vontade do marido ser deixado sozinho, talvez para 

pensar, talvez para se preparar para a morte, como se pode ler em “Pensava em nada, pensava 

no vazio.” 

 

36. “O acaso é o pseudónimo que Deus utiliza quando não quer assinar” 

De novo, encontramos uma crónica sobre a desconstrução do seu processo de escrita. 

Assim, e motivado pela concentração do olhar do “eu” numa oliveira do parque do hospital, 

nos próprios doentes e seus tiques, entre outros pormenores, o “eu” informa que escrevia, 

considerando-se “o melhor escritor do mundo”. No entanto, e ciente de que muito há ainda 

para sofrer e para escrever, o autor centra a sua atenção no seu presente e apetece-lhe 

distanciar-se de si mesmo, o que, por inerência, significa distanciar-se um pouco da angústia 

de escrever “Chamaram o meu nome. (…) ia jurar que chamaram o meu nome. (…) Voltei-

me e dei comigo mesmo a observar-me. Adeus António, soprou ele. Já não me via há séculos. 

Respondi 

- Adeus António 

E desejei não tornar a encontrá-lo. Para quê?” 
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37. “A compaixão do fogo” 

Nesta crónica, o autor reflecte sobre o “fogo” da (sua) escrita, apresentando algumas 

ideias relativamente seguras sobre a Arte (e a sua Arte Poética em particular): “A minha tarefa 

consiste em desfazer livro a livro os tricots que construí, em desmontar os estados de alma 

que criei, em jogar para o lixo as estátuas que pretendi que admirassem, em ser 

suficientemente corajoso a fim de subverter as leis que tomei como dogmas, em tomar 

balanço a pés juntos, sobre os meus erros, para chegar mais longe, o que me impede a 

satisfação da felicidade mas me reserva a esperança dos prazer dos leitores.” 

38. “No Porto com Egito Gonçalves” 

Este texto surge “in memoriam” do poeta Egito Gonçalves, em que sobressai a amizade 

que o unia a António Lobo Antunes, que não teve a alegria de o ver, uma última vez antes de 

morrer, e por isso escreve o seguinte: “É óbvio que fico 

(não digo mas fico) 

Um pouco magoado contigo. Perdoo-te porque não eras só Poeta. Eras Poesia, e por isso 

te respeito e admiro. Mas caramba, custava-te assim tanto esperares um bocadinho que eu 

chegasse? É a primeira vez que me pregas uma partida, e a primeira vez desculpa-se sempre. 

No entanto previno-te desde já: livra-te de tornares a morrer. E agora, que acabaram as 

ameaças, dá-me daí o abraço do costume e vamos embora.” 

 

39. “Feriado” 

Nesta crónica, “ouvimos” a voz de uma mulher infeliz no seu casamento por ter a noção 

clara de que o marido é adúltero e a trai com outras mulheres, tais como a mulher do sócio e a 

estagiária ova do escritório onde ele trabalha. Tal ideia é corroborada pela recusa deste em ter 

relações sexuais com ela à noite, como se pode verificar em “o meu marido sempre com sono 

à noite 

- Tenho sono Luísa 

(…) O que é idiota porque (…) ninguém tem sono todas as noites durante dois meses 

seguidos”. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

467 
 

40. “Esta maneira de chorar dentro de uma palavra” 

Os adverbiais de tempo e de lugar com que esta crónica é encetada, “Em 1971, em 

Angola”, criam condição para o desenrolar de um “enredo” específico: o desaparecimento e a 

tortura fáceis de pessoas em África, ao longo da colonização e período subsequente de 

descolonização.
24

 

Como tal, o autor cita um caso para comprovação: “Entre eles, o maqueiro com quem dei 

na picada a segurar os intestinos nas mãos e a estendermos numa espécie de oferenda.” A 

crítica a estes horrores é corroborada com a ideia de que, em jantares da Companhia (dos 

antigos militares), os que sobreviveram remexem recordações, olhando os retratos dos antigos 

companheiros, o que leva o autor a reflectir sobre os sorrisos e rostos vazios dos retratados e, 

consequentemente, sobre o vazio da guerra. 

 

41. “Texto para o livro do fotógrafo Eduardo Gageiro” 

Fazendo antever a temática centrífuga de “Eu Hei-de Amar Uma Pedra”, os retratos e o 

seu impacto nos retratados e em quem os vê, esta crónica tem como frase inicial “Tive sempre 

tanto medo dos fotógrafos”. Este medo justifica-se porque a atitude dos fotógrafos e a sua 

máquina fotográfica pareciam ao “eu” sempre aniquiladoras, e, por outro lado, porque o 

resultado, ou seja, as fotografias, lhe revelavam sempre outra pessoa, como comprovava a 

legenda que Nerval colocou numa fotografia sua “Eu sou o Outro”. 

 

42. “Fantasma de uma sombra” 

Tal como a crónica anterior, também versa sobre o efeito que os retratos têm no 

enunciador deste discurso. Porém, a diferença consiste no facto de, neste caso, os retratos 

serem perspectivados como recordações de um passado sem interesse, nem dinamismo para o 

presente dos retratados, designadamente o enunciador, que neste momento vive as angústias 

de “um homem, de caneta hesitante, a acabar esta crónica”. 

 

                                                             
24 Confronte-se esta temática central com as dos romances “Fado Alexandrino”, “O Esplendor de Portugal” e 

“Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo”. 
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43. “Crónica muito antiga que eu julgava perdida” 

Esta crónica é um bom retrato dos tempos que António Lobo Antunes passou na 

companhia dos já desaparecidos José Cardoso Pires e Artur Semedo, regra geral, permeado 

por comparações e analogias que surtem efeitos cómicos e espelham as boas relações entre os 

três amigos. Repare-se como António descreve o amigo José: “Que eu saiba há um único 

homem que se põe de pernas para o ar como as personagens de Chagall (…) o Zé Cardoso 

Pires a flutuar à minha volta como um anjo de óculos, conversando comigo de Antonioni e 

Godard.” 

 

44. “Juro que não estou a mentir” 

Esta é uma crónica que surte efeitos cómicos, uma vez que o “eu” guarda o lenço do tio 

Narciso, pensando a sua mulher que se tratava do pertence de uma amante, o que a faz 

inclusivamente divorciar-se dele. 

 

45. “Hotel Mailberger Hof” 

Trata-se, nesta crónica, das deambulações de um “eu” que se encontra num quarto (de 

hotel?), em Viena - Áustria, e que esconde um cadáver consigo. Este homem afigura-se, aos 

olhos do leitor, uma espécie de assassino ou espião, que, com medo de morrer, se vai 

concentrando nos pormenores do que vê no quarto: retratos, paisagens, objectos triviais, entre 

outros. 

 

46. “Uma sereia de coral no rio” 

Neste texto, surge um enunciador a recordar-se da mãe a chamá-lo e de que como esse 

chamamento lhe paira na memória, uma vez que recorda o momento em que o ouviu e estava 

sentado na mesma cadeira em que o pai tinha morrido. A referência ao pai serve propósitos 

narrativos, pois era dele um alfinete de gravata com uma sereia de coral, que hoje o 

enunciador usa e a quem atribui nomes, como Berenice e Dália. 
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Quanto ao seu quotidiano actual, este “eu” afirma ter cinquenta e um anos e estar a viver 

com a namorada, que não entende e lhe chama “insensível” porque ele não se decide a casar 

com ela. 

 

47. “Como se o orvalho te houvesse beijado” 

Esta é a enunciação de um “eu” que se encontra em casa à espera da mulher que ama, a 

qual lhe dá sinais de que deixou de gostar dele por causa de outro homem “aposto que um 

homem que não sei quem é ou prefiro não saber quem é (…) há quanto tempo deixaste de 

gostar de mim, há quanto tempo isto”.  

Entretanto, a espera (e a certeza de que ela se afastou de si) leva-o a recordar triste e 

ternamente cada um dos seus gestos do quotidiano, desde os relativos à sua higiene pessoal 

até aos que dizem respeito às tarefas domésticas. Neste âmbito, pode ler-se o seguinte: “de 

forma que não sei de que é que estou à espera. Já com as chaves do automóvel na mão fico 

diante da casa de banho a observar a gotas na cortina do chuveiro e a imaginar-te saindo do 

duche com a toalha maior à cintura e a mais pequena na cabeça, escorrendo lagrimazinhas de 

fumo como se o orvalho te houvesse beijado.” 

 

48. “Para José Cardoso Pires, ao ouvido” 

Esta é mais uma crónica dedicada a um amigo, José Cardoso Pires, que começa por 

elogiar, afirmando “e conversavas de literatura na seriedade imensa com que se discutem as 

peripécias vitais de um jogo de berlinde.” 

Em seguida, recupera a imagem mais forte que lhe fica da memória da sua companhia 

quotidiana: “O que surge à minha frente, Zé, somos nós dois separados por uma mesa de 

restaurante, tu a vinho e eu a água ou a cerveja sem álcool (…) ou na tua casa ou na minha, ou 

na rua, ou nas muitas viagens que fizemos juntos ao estrangeiro.” 

Finalmente, e como já se fazia adivinhar, eis que surge a declarativa que surte efeitos 

justificativos do texto e dos sentimentos do autor “Fazes-me muita falta, muito mais do que 

imaginei que farias.” 
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49. “O assassinato da esposa do senhor Sales contado pelo próprio” 

A ideia central que percorre o texto resulta da reflexão do “eu” sobre um presente que 

nada se assemelha ao passado, na casa em que viveu e que agora é uma loja de 

electrodomésticos, numa rua que já não se apresenta da mesma maneira. 

Quanto às “personagens”, também elas mudaram, pois a avó morreu, assim como os pais. 

A primeira referência à esposa surge na parte final do texto, sendo que o senhor Sales, o 

narrador, explica que começou a achar estranho que a esposa passasse muito tempo na igreja e 

que lhe contasse que o sacerdote lhe disse que “o sexo não passa de uma porta para o 

inferno”. Por conseguinte, e já desconfiado, viu a esposa aos beijos com o pároco (“apóstolo 

principal”) da sua paroquia e, quando esta chegou a casa, assassinou-a. 

 

50. “É da tua mão que eu preciso agora” 

Esta é precisamente a frase declarativa que enceta o texto e que inicia uma enunciação 

directamente invectivadora do enunciatário / alocutário, isto é, a filha Joana, que o enunciador 

vê como consubstanciadora de alento, ternura e que tem medo de perder, como aquele amigo 

cuja filha morreu e cujo funeral tanto emocionou o enunciador. 

Entretanto, e corroborando a angústia e teimosia que lhe são típicas, enquanto escritor, 

afirma: “Agora é Novembro, tenho frio, ando às voltas com um romance de que não estou a 

gostar (…) frases puxadas como pedras de um poço que não vejo. (…) Capítulos que me 

fogem, o plano da história dinamitado pelos caprichos da minha mão (…) talvez seja por isso 

que preciso da tua. Ou não por isso: não bebo e no entanto há alturas em que me sinto tão só 

que é quase o mesmo. (…) Ou regresso ao romance na teimosia dos cães. Penso: nem que 

deixe a pele nele hei-de conseguir acabá-lo. (…) Leio a última frase, continuo. Só por um 

bocadinho de nada, antes que continue, importas-te de tirar as batas do carro? Importas-te de 

me dar a tua mão?” 

 

51. “Lembras-te de amanhã?” 

Uma vez mais, encontramos o autor num quarto de hotel em Paris, com a televisão ligada 

e sentindo-se tão nu como o Menino Jesus do presépio, sem as outras figuras sagradas. O 

distanciamento em relação a Portugal permite-lhe aferir da sua relação com ele, o que resulta 
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no seguinte: “eu, que vivo uma relação tão complicada com o meu país, cada vez menos 

concebo viver fora de Portugal.” Como seria de esperar, o autor deambula pelas suas 

memórias, sendo a mais relevante a da filha, Zezinha. Assim, transpondo as suas recordações 

para a sua repetição no futuro, instaura-se uma realidade paradoxal, mas que se percebe 

nascer da vontade do autor em viver tudo novamente: “Onde fomos amanhã, com quem 

estivemos amanhã, o que decidimos das nossas vidas amanhã? Amanhã comecei a esquecer-

me de hoje? (…) Amanhã cresci . E passeio no Jardim Zoológico com uma menina loira pela 

mão. Zezinha. (…) Amanhã passámos uma eternidade, de dedos apertados, diante das girafas, 

e foste o meu bebé outra vez.” 

 

52. “O que este país precisa é de um governo forte” 

Este texto versa sobre o suicídio do protagonista, no seguimento de uma vivência que o 

tio (seu professor e conselheiro da irmã viúva, mãe deste narrador) descrevia como “- Não 

esperas nada de jeito dele, Ofélia”. 

A sua angústia era tal que sucedeu o esperado: “Sei que o chefe da esquadra achou 

estranho eu ter cortado as veias com um gargalo e entupido a boca com uma peúga velha [que 

o tio costumava usar]. Na cadeira de vime estava o caderno da escola com uma cópia que por 

mal dos meus pecados não tive tempo de acabar.” 

 

53. “Uma festa no teu cabelo” 

Esta crónica é uma reflexão clara sobre a morte: “Com os anos a morte vai-se tornando 

familiar. Quero dizer não a ideia da morte, não medo da morte: a realidade dela.” 

Assim, e actualizando uma espécie de heteronímia, o “eu” dirige-se a si próprio, 

recorrendo à segunda pessoa do singular: “Quem se encontra longe és tu: tens nove anos e 

entras na maternidade onde ela [a tia] acabou de ter o primeiro bebé e te faz uma festa no 

cabelo.” Tal transcrição confirma a presença constante, agora que se aproxima da velhice, das 

recordações da infância. 
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54. “O Natalzinho” 

Esta é uma crónica que surte efeitos cómicos advindos da vivência de um “Natalzinho” 

(assim apelidado por ser considerado banal) por um “chofer de táxi”. Veja-se a sua definição 

desta quadra: “O nosso Natal foi ficarmos a gente os dois aqui em casa com um pinheiro a 

piscar lâmpadas a noite inteira. O pinheiro deitámo-lo fora no dia seguinte (…) mas as 

lâmpadas, unidas por um fio eléctrico, numa caixa de cartão, outrora caixa de sapatos”. 

Em seguida, vai mais longe na descrição desta banalidade, como o considera: “a minha 

mulher traz o xaile, eu visto sobretudo, jantamos bacalhau e trocamos prendas com a árvore a 

aparecer e a desaparecer ao ritmo da grinalda e nós a aparecer-mos com ela, como um par de 

fantasmas ora azuis, ora nada (…) proibidos de adormecer por aquele fervor luminoso que 

transforma o quarteirão num ventrículo disforme de sístoles e diástoles eléctricas.”  

 

55. “Souvenir from Lisbon” 

Motivado pela presença na Rua dos Baldaques lhe dá “esta certeza de ausência, esta 

dúvida, este desejo de enfiar as mãos nas algibeiras e revistar-me (…) esta inquietação vaga”, 

o enunciador “deambula” por dentro de si próprio. A conclusão a que chega é a de que lhe 

apetecia mostra a cidade de Lisboa como num postal com a indicação “Souvenir from 

London” (…), no qual se repararia “como Lisboa é pequena, pobre e sem árvores (…) mais 

este cão cego, mais esta lojeca que tanto pode ser um restaurante como uma capelista”.  

Neste contexto depreciativo, surge a referência à sua Mãe, que ele imagina encontrar no 

jardim, jovem, bela e muito requintada, o que motiva a verbalização do medo que este 

enunciador tem de que a Mãe morra “antes que no postal ilustrado 

Souvenir from London 

Não seja o reflexo dos choupos do cemitério a arrepiar as paredes, nem o Tejo, nem os 

anjos de calcário, antes que o reflexo nas paredes da Rua dos Baldaques sejam as lágrimas de 

saudade do fotógrafo.” 

Uma vez mais, repare-se no recurso ao fotógrafo como o elo que liga esta enunciação aos 

retratos, sempre antecâmara ou representação da morte”. 
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56. “Olhos cheios de infância” 

Esta é mais uma reflexão do enunciador sobre o cenário que tem diante dos seus olhos, 

designadamente a Rua Gonçalves Crespo: um manco, um menino a saltar ao pé coxinho, 

travestis e prostitutas nocturnos e um casal de velhotes à procura de comida no lixo. 

Estas personagens levantam o “eu” (que se desdobra num segundo enunciador): Qual 

infância! A infância é um luxo de quem possui tempo para a ter tido, uma saudade 

retrospectiva e enternecida de quando não há fome. Algo que a gente inventa e não houve. 

Houve medos, Natais, adultos dando ordens”. Tal ideia leva-o a hesitar em descrever os olhos 

das personagens supracitadas como “olhos cheios de infância”: “Olhos cheios de infância, 

uma treta: olhos de bicho que medem, recusam, se defendem.” Situação que contrasta com a 

do enunciador, que afirma “ Tive infância, fui feliz, os crescidos tratavam-me bem.” 

 

57. “Marquês de Pombal – Laranjeiras” 

O título remete para o percurso do metro, sendo que o enunciador deste discurso se 

encanta por uma senhora “aqui sentada à minha frente, com essa saia azul, com essa blusa 

branca, os olhos que encontram os meus no vidro da janela e se afastam, surpreendidos 

primeiro, aborrecidos depois, deixando-me órfão”. 

Assim, ao contrário do que pensava, não era feliz ao lado da sua mulher, pois o acaso 

trouxe-lhe a contemplação da suprema felicidade. Porém, o acaso encarregou-se também de a 

fazer desinteressada de si, contrariamente a outra senhora que sorri ao “eu”, mas em cujo 

espírito não desperta o que quer que seja de bom ou apaixonante. 

 

58. “Novo ensaio sobre o entendimento humano” 

De inquestionável pendor cómico, esta crónica assume-se espaço de reflexão sobre “o 

entendimento humano” por parte do enunciador, nomeadamente o do crescimento sexual 

deste homem, a partir do momento em que “contactou” com “certas mulheres em certas 

esquinas onde mais tarde fui deixar a infância como um casaco velho.” 
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Doravante, o “eu” referir-se-á ao castigo aplicado pela mãe e pelo pai por tal atitude e 

dinheiro surripiado e mal gasto, o que será complementado com referências de comicidade 

evidente respeitantes às revistas pornográficas que escondia no “alto do armário do meu 

quarto”, como por exemplo: “uma revista didáctica acerca de volumes peitorais e adjacências 

correlativas que cabeleiras platinadas coroavam, acompanhadas de legendas científicas tais 

como Sou Toda Tua, Lurdes A Desinibida, Coelhas Suecas e Carla a Pirotécnica do Sexo (…) 

Alegrem-se Os Que A Natureza Não Dotou O Tamanho Não É O Mais Importante”.  

 

59. “Para Artur Semedo, perto” 

À semelhança do que anteriormente fizera para Ernesto Melo Antunes, Egito Gonçalves, 

Eugénio de Andrade, José Cardoso Pires, entre outros, Lobo Antunes dedica esta crónica à 

memória de Artur Semedo. 

Deste modo, afirma que “Agora, na tua morte, li coisas que me surpreenderam em relação 

a ti (…)  No teu caso, parecia-me que cada prato [como os que os artistas de circo 

habitualmente gostam de manusear] era uma lágrima. Deus sabe o esforço que fizeste mas 

nunca deixaste cair nenhuma. (…) Como não vão cair agora. Porque diabo haveriam de cair, 

se não há motivo algum para que caiam? [o que é irónico dado que o autor sentiu com muita 

tristeza a morte deste seu amigo] (…) – Morreste? 

E fiquei logo sossegado dado que escutei a tua gargalhada breve, senti as tuas mãos nos 

meus ombros”. 

 

 

60. “Os Lusíadas contados às crianças” 

O narrador desta crónica é uma menina / mulher, que vive com a mãe, na esperança de 

que o primo do Canadá se decida a regressar e pedi-la em casamento. 

Contudo, e na verdade, esta mulher gosta do Senhor Peres e ele dela, ainda que ela se 

deixe constranger por ser um pouco mais alta do que ele. Assim sendo, vão vivendo um 

namoro interminável, continuando a mãe com uma esperança vaga de um futuro casamento da 
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filha com o sobrinho. A questão central é a dos sentimentos desta menina em relação à sua 

vida, que parece suscitar-lhe alguma tristeza e angústia, como se pode comprovar pela frase 

declarativa de alcance irónico: “Pensando bem não me posso queixar de nada.” 

Quanto ao título, e apesar da paródia, a verdade é que se trata aqui de descrever os 

Lusíadas / Portugueses, vistos de um ponto de vista quase infantil (que pertence à narradora). 

 

61. “Um silêncio refulgente” 

O silêncio de que aqui se trata é o que advém do narrador que está a pensar sobre o seu 

passado, especialmente sobre uma viagem que fez a Itália com o avô e que o leva a tecer 

considerações sobre os monumentos que, ainda criança, não sabia bem entender. “Ao ver o 

Coliseu tive a certeza que o meu irmão Pedro já lá estivera antes. Com um martelo.” 

No final, e recuperando a pergunta do avô sobre se ele era “invertido” (ou seja, 

homossexual), a qual o narrador mostra não ter percebido e “Se na televisão um intelectual 

fala sobre inversão de valores, desligo logo o aparelho. Não vá isso pegar-se e eu acabar pisa-

papéis do marido da costureira.” 

 

62. “Como principiou o meu noivado” 

Esta crónica tem como enunciador um homem que descreve a vida monótona que 

levavam a sua futura noiva e a mãe dela, até que ele chegou. 

A mãe era personagem conservadora e desconfiava sempre acompanhada do seu tercinho. 

A filha, uma rapariga maquinal em suas tarefas diárias, parecia resignada à vida apática que 

tinha. 

A verdade é que este narrador parece encontrar (alguma) felicidade na companhia da 

noiva, ainda que transpareça sempre a sensação de que o “eu” se resigna às contingências da 

sua condição, que o levaram a ligar-se a esta família. 

 

63. “Por conta da casa” 
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“Por conta da casa” é um título que remete para a atribuição de culpas à família. Por 

outras palavras, Lurdes, a enunciadora deste texto, mostra-se uma rapariga egotista, a quem 

irritam o pai e a mãe, que insistentemente a chamam e se preocupam com ela. 

O leitor percebe que ela é preocupante por mostrar sinais evidentes de isolamento e 

recusa de tudo o que seja social, como se pode confirmar na seguinte sequência “magoada 

comigo ou então preocupada, aflita, mas preocupada porquê, aflita porquê, não estou doente, 

não me sinto mal, apenas me apetece que se esqueçam de mim, me ignorem, façam de conta 

que não existo, não existi nunca (…) por enquanto deixem-me estar assim, como a doninha 

empalhada no peitoril do saguão, a fitar o céu vertical sem degraus nem postigos.” 

 

64. “Sábado à noite é a noite mais triste da semana” 

A enunciadora desta crónica é uma mulher que vive sozinha, depois da separação e 

demorará grande parte do discurso até admitir que sente uma grande solidão e saudades do 

marido. Assim, começa por louvar a Deus “Graças a Deus tenho imensos amigos que desde a 

separação se preocupam comigo, me telefonam, me convidam para o cinema, para jantar, para 

concertos, me tocam à porta se me julgam sozinha”.  

Tais agradecimentos são obviamente irónicos e levá-la-ão a admitir a verdade: “meto os 

joelhos na boca e fico aqui à espera que o amigo de um amigo, que o telefone, que a porta, 

com ganas de farejar os pneus dos carros e me sumir numa esquina.” 

 

65. “O som dos meus ossos” 

A temática central deste texto é o suicídio final do protagonista “Nuvens para as bandas 

do rio, cinzentas no céu preto. Inclinar-me para fora da marquise, abrir os braços. Amanhã de 

manhã a senhora que pendurava roupa lerá a notícia no jornal?”. Tal temática vinha sendo 

aflorada em momentos como “Felizmente não me observam agora que destranquei a 

marquise. Daqui até ao passeio sete metros, oito metros no máximo. Trazer o banco da 

cozinha, colocar-me de pé em cima do banco: quase dez metros.” 

No presente da sua enunciação, este rapaz mora sozinho, depois do falecimento do pai e 

da mãe, que, na verdade não lhe deixaram memórias muito positivas “A minha mãe? Não me 
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recordo de a minha mãe cantar, sempre séria diante do fogo, entre suspiros. (…) Ficou-me do 

meu pai ainda menos: somente um guarda-chuva no bengaleiro da entrada”. 

 

66. “Dia de Santo António” 

Retomando as memórias que guarda do avô e da viagem que juntos fizeram a Itália, esta 

crónica dá continuidade a uma anterior, “Silêncio refulgente”. Acresce dizer que, para além 

dos pormenores de ternura descritos, a seguinte transcrição é genericamente caracterizadora 

desta relação avô / neto: “foi quando, já muito doente, me poisou a mão no pescoço 

Nunca ninguém me fez festas assim (…) de modo que hoje, dia de Santo António, ainda 

uma vez tive saudades tuas, saudades de estarmos na Feira Popular, no Coliseu (…) em 

Pádua” 

 

67. “O umbigo do umbigo do umbigo” 

Recorrendo a estratégias de manutenção de referência por anáfora fiel (consubstanciada 

pela retoma literal do escrito anteriormente), o autor reflecte sobre a personalidade de seres 

humanos que se queixam continuamente, mas que o acaso ludibria constantemente. 

 Vejamos um exemplo sintomático: “Passava o tempo a queixar-se que passava o tempo a 

queixar-se. No tempo que não passava a passar o tempo a queixar-se queixava-se de se 

queixar de não ter razão para queixar-se, e o facto de se queixar de não ter razão para queixar-

se levava-o a passar o tempo a queixar-se que passava o tempo a queixar-se.”  

 

68. “Importas-te de me deixar em paz?” 

Retomando a temática do adultério, desta vez, o autor recorre a duas situações 

simultâneas: o narrador trai a sua mulher com a do colega Alfredo (Eunice), seu melhor 

amigo. Por sua vez, Alfredo trai Eunice com uma rapariga ainda muito jovem a quem já 

ofereceu um jipe. Ainda assim, é o narrador que se tenta revestir de escrúpulos, estando 

continuamente a perguntar-lhe se este tem alguma coisa a ver com a rapariga. 
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O título encontra a sua justificação na frase que o narrador está constantemente a dizer a 

Eunice, mas que nunca se concretiza verdadeiramente, e ainda bem para ele, que não o 

admite, mas que gosta que tal continue a acontecer. 

 

69. “Há surpresas assim” 

Esta crónica gira em torno de duas questões centrais, que se vão entrecruzando 

constantemente: a primeira diz respeito à desconstrução do seu processo de escrita, 

designadamente de um romance que o autor afirma ter sido motivo de muito trabalho e igual 

quantidade de angústia (“Boa Tarde às Coisas Aqui Em Baixo”), o qual é sobre a tentativa 

sempre presente de sobrevivência de militares em África, isto é, a segunda das duas questões. 

Vejamos um exemplo da primeira: “anda um homem a sofrer um romance 15 horas por 

dia todos os dias, aflito, raivoso, com ganas de desistir (…) e, no entanto, terminando como 

um boi a lavrar as palavras”. 

Eis agora um da segunda: “Marimba. Marimbanguengo, Mangando (…) e a gente, 

crocodilos também, lentos, opacos, cruéis, olhinhos à deriva nessa água parada. No entanto, 

que estranho, temos saudades.” 

Esta dicotomia temática surge na sequência de uma carta que o autor recebeu de um ex-

furriel com que partilhou vinte e quatro meses de guerra e que vinha acompanhada de um 

retrato da filha de Lobo Antunes: Zezinha. 

 Esta crónica pode surtir efeitos de justificação da presença dos animais
25

 na obra 

antuniana, sobretudo de corroboração da ideia de que os animais são espelho dos humanos, e 

vice-versa, ao ponto de, por vezes, serem confundidos, por meio de sinédoque, metonímia ou 

simples “metáfora”.  

 

70. “Não ligues às minhas picuinhices” 

                                                             
25 Chamamos a atenção para o tratamento dos animais, do ponto de vista lexical – Parte I. 
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De novo, eis uma crónica sobre a infidelidade / adultério, neste caso, trata-se de um 

marido que vê todos os sinais de que Fernanda, a mulher, esteve antes com outro homem: 

“batôn” espalhado pela cara e cheiro a loção de barbear de outro homem.  

Na verdade, e como acontece, de um modo geral, nas crónicas, a consciência da 

infidelidade confere ao sujeito traído sentimentos de tristeza e de oscilação entre a dúvida / a 

certeza de que a infidelidade é consumada. Porém, a crónica termina com a ironia a que o 

autor nos vem habituando: “eu, apesar do teu chupão no braço, a acomodar-me melhor na 

almofada, sentindo-me 

Como direi? 

Satisfeito, Fernanda, satisfeito.” 

 

71. “A saúde de cavalo do meu pai” 

A saúde de cavalo do pai é o assunto a que a mãe deste enunciador está sempre a fazer 

referência, não intentando elogiá-lo, antes desejando que ele morresse para poder ser feliz 

com o senhor Bentes, magrinho e diabético, com que tem uma relação adúltera. 

 De facto, o narrador e a irmã (que não acredita na tese de adultério) apreciam a 

companhia do senhor Bentes, mas, no final da crónica, mostram-se conscientes da tristeza do 

pai, que nós, leitores, pensávamos não saber do “affair” da mulher, sabendo afinal e deixando-

se tristemente a contemplar as estrelas, não compreendendo por que faz ela tal coisa. 

 

72. “Bom dia, Eugénio” 

Sendo os textos laudatórios frequentes na prosa cronística de António Lobo Antunes, este 

é mais um desses casos, por se tratar da verbalização da sua amizade com Eugénio de 

Andrade: “Cocteau dizia que há homens e coração de diamante que apenas reagem ao fogo e 

a outros diamantes e negligenciam o resto. (…) E é de Eugénio de Andrade que falo hoje, 

perpétua varanda de basalto em chamas de frente para o mar. (…) Para além da amizade que 
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nele é dura e nobre, isto lhe devo também: o retrato da minha condição e a certeza de que algo 

para além de mim continuará nos seus versos, seja pássaro
26

, nuvem ou laranja madura.” 

 

73. “Maria Irene” 

Este texto resulta na consubstanciação de uma atitude de auto-negação e resignação em 

relação a um sentimento de amor que o enunciador ainda nutre por Maria Irene (de quem se 

separou há cinco anos), mas que recusa terminantemente (ainda que quanto mais o recuse, 

mais o leitor tenha a noção de a verdade corresponder ao seu contrário). 

 

74. “Qualquer coisa em que me tornei” 

Neste texto, a narradora assume uma atitude, à semelhança do que acontece tantas vezes 

em contextos de crónica, de enfado e cansaço psicológico em relação à rotina diária de sua 

casa. Percebemos que lhe custa suportar o marido, os dois filhos e a ideia de que a irmã a 

possa convidar para um passeio, aos Domingos, na Ericeira. 

Retrato da realidade que “assola2 uma mulher, após doze anos de casamento e de vida em 

comum com a sua família. 

 

 

75. “A gente os dois” 

A utilização do registo de língua popular (e até infantil) desta crónica justifica-se por se 

tratar o respectivo narrador de dois homens num só, ou seja, num contexto de uma certa 

despersonalização, o “eu” inicial é um homem a caminho da velhice, que sente ainda (por se 

lembrar tão claramente) uma criança ou um adolescente e por ser verdade, imagina-se isso 

mesmo: uma criança, logo o segundo “eu”, cujo discurso será central ao texto. 

Vejamos exemplos desta heteronímia: “O problema de envelhecer é que nos tornamos 

novos. Por exemplo: mal acabados de acordar chegamos ao espelho da barba da manhã e 

encontramos no vidro um senhor de meia-idade a anunciar-nos, com uma expressão que não 

víamos há séculos 

                                                             
26 Repare-se na “transfiguração” do humano em animal – pássaro, enformada pela metaforização do que o autor 

espera que ele próprio seja no futuro. 
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- Como tu cresceste”. 

Ou ainda um trecho em que o sujeito enunciativo nega a realidade: “Bem vistas as coisas 

não posso ter envelhecido: sonhei que envelheci e como em qualquer sonho tudo parece 

verdade sem o ser.” 

Finalmente, testemunhamos uma cosmovisão de criança, na qual decididamente o 

enunciador primeiro se “transforma”, sem, no entanto, fazer desaparecer o segundo (que é 

aquele que está a escrever neste momento): “a roupa dos adultos sobeja-me por todos os 

lados, quando lhes calço os sapatos faço um barulho danado nas tábuas 

 permanecer muito caladinho no interior dos seus gestos, relendo isto com ele, 

aborrecidíssimo, impedido de me entusiasmar com o Sandokan Soberano da Malásia” 

 

76. “Uma sensação de para quê” 

A interrogação retórica que enforma o título corresponde à enunciação presente e 

constante que surge na mente deste narrador masculino: um homem casado que adormece em 

festas com casais amigos e é apático, acabando por desinteressar a mulher, que se lhe tornou 

infiel com Carlos, com quem se viria a juntar, abandonando o referido narrador. 

A finalizar, encontramos a mesma resignação do enunciador, que se contenta 

simplesmente em vê-la, mesmo que tal signifique que ela veio a casa pela última vez para 

levar os seus pertences. 

 

77. “Penn” 

Esta crónica desenvolve-se maioritariamente por citação e paródia de uma história 

policial, que o autor foi comprar a um quiosque de praia, quando estava numa pausa entre a 

escrita de livros, o que lhe dava descanso, mas um enorme vazio. Assim, e questionando a 

qualidade da tradução, encontra personagens, tais como Penn, Laura e uma irmã e recorre a 

frases directamente transcritas para demonstrar, de um modo geral, a mediocridade temática e 

estilística deste tipo de literatura de ocasião. Repare-se nesta declaração resumativa e que se 

basta a si mesma, no âmbito da ridicularização destes textos e autores: “Tenho a certeza que 
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não vou ser capaz de ler os Mestres do Suspense.”, utilizando o autor inclusivamente esta 

expressão por meio de parodia, pois ela constituía o título destas histórias policiais. 

 

78. “O anoitecer nas sardinheiras” 

A expressão que dá origem ao título é definida por um enunciador masculino, como o 

momento que gostava imenso de partilhar com o seu “velhote” que morreu antes de completar 

setenta anos e que agora lhe faz tanta falta: “eu ficava mais tempo a conversarmos disto e 

daquilo na cozinha, junto à porta que dá para o quintal, vendo anoitecer nas sardinheiras (…) 

a forma como o escuro principia cá em baixo, vai subindo, paredes acima, até chegar à copa 

da acácia e da copa da acácia dar um pulinho ao céu.” Da poeticidade e sensibilidade da 

memória constante deste momento surge a caracterização inequívoca de um filho que sofre a 

ausência do pai, aliás sempre referido como “o meu velhote”. 

 

18. “Boa Tarde Às Coisas Aqui em Baixo” (2003) 

Provido da epígrafe: “Romance em três livros com prólogo & epílogo”, Lobo Antunes 

selecciona, uma vez mais, um cenário da África colonial, desta vez para a abordar de um 

outro ponto de vista: o lugar privilegiado para tráfico de diamantes / pedras preciosas, facto 

que desencadeará todo um enredo de suspeitos, perseguidores e chefes de um “Serviço” cujo 

interesse não é outro senão o de encontrar diamantes desviados, sobretudo aniquilar os 

brancos / mestiços / pretos que os esconderam da metrópole. 

Consideremos o enredo e suas personagens. 

Tendo um papel protagonista nesta narrativa, Marina morava no Lobito com os pais, 

assassinados pelo Serviço precisamente por suspeição de que eles escondiam os diamantes, 

pelo que esta rapariga foi entregue a uns tios, perpassando pelo texto a ideia de que “dorme 

com o tio” no Dondo. 

Cedo é sujeita, pela Mãe a um ritual estranho: o de lhe retirarem a virgindade com um 

ovo, para que possa servir-se do seu corpo para se prostituir. Tal atitude marcar-lhe-á a 
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personalidade ao ponto de os seus relatos, em primeira pessoa, sempre se mostrarem 

angustiados e repletos de ressonâncias de sofrimentos passados. 

A centralidade desta personagem é confirmada também por ser Marina o cicerone do 

primeiro espião do Serviço, cuja missão será a de procurar, como atrás se referiu, brancos / 

mestiços / pretos que tenham em sua posse os diamantes que o Serviço reclama como seus. 

Uma vez descobertos, estes “ladrões” serão acusados (ainda que falsamente) de crimes 

diversos para que possam ser executados. 

Com a aproximação do final do romance, vamo-nos apercebendo de que Marina mudará 

o seu nome para Palmira, regressará a Lisboa e tornar-se-á prostituta no Beato (seguindo os 

passos da Mãe).
27

 

Acresce dizer que o prólogo é da sua responsabilidade, o qual versa sobre a sua 

permanência em Angola, sobretudo sobre a sua vida com o tio. 

A Mãe de Marina, de seu verdadeiro nome Cândida e de origem beirã, que se apresenta 

ao leitor como Anabela (nome para usar na prostituição, era já prostituta em Angola e 

continuo a sê-lo em Alcântara; fora casada com o pai de Marina, mas traía-o com o cunhado, 

com um Professor de Coimbra e com os homens que lhe pagavam e foi, em certa medida, 

responsável pela sua morte, dado que o assassino deste casal foi precisamente o Professor, seu 

antigo amante. 

O segundo grande grupo de personagens, se é que assim podemos dividir esta categoria 

da narrativa, é o das que pertencem ao “Serviço”, portanto grupo de pessoas a “trabalhar” em 

Angola, mas comandadas, a partir de Lisboa, por portugueses exploradores / ladrões dos 

diamantes africanos. Assim, regra geral, os “detectives” começam sempre com essa mesma 

tarefa, mas acabam sempre por ser os próprios alvos a abater pelo Serviço, pois ao leitor é 

dada a ideia de que, tendo apanhado os diamantes na mão, desaparecem com eles, ludibriando 

o Serviço. Assim acontecerá com Seabra (que sabe que irá morrer no fim da sua missão), 

Miguéis (primeiro, homem cruel, responsável por matar Seabra, mas depois evidenciando 

muita fragilidade, sobretudo quando se apercebe que a mulher o trai com os seus colegas do 

Serviço), Gonçalves (um dos que vai transportar e esquartejar Miguéis), Abel Morais (major, 

                                                             
27 Note-se a influência que o meio tem na construção da personalidade e no destino das personagens, o que já 

acontecera com Paulo, que se tornou travesti como o pai, Carlos, em “Que Farei Quando Tudo Arde”. 
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foi violado por um Padre, seu Professor de Geografia e tornou-se no mesmo, isto é, violador 

da própria mulher, Selma, após o casamento, mas que tem uma prima que se afigurará espécie 

de “mulher-anjo”- Dulce, que se suicidará por afogamento na Ericeira), Mateus (sempre 

referido como “o do mapa”), Mendonça (sempre referido como “o da coronha”), Sampaio e 

Tavares (parceiros de Abel, Mendonça e Mateus) responsáveis por aniquilar os ex-colegas e 

regressar a Lisboa com os diamantes. Todos morrerão em Angola, ficando o leitor com a 

sensação de que foram as mais directas vítimas de uma missão que nunca se chegou a 

completar. 

A última personagem a que devemos fazer menção é a filha do Director do Serviço, que 

surge unicamente para assumir a responsabilidade da narração do epílogo, descrevendo, com 

uma inocência infantil já consagrada nos textos antunianos. 

À semelhança do que acontecera em “O Esplendor de Portugal” a cargo da avó Eunice, 

também neste romance temos definições / caracterizações de “ser-se preto” ou “ser-se 

africano” e tentar “ser independente”, como a que agora transcrevemos: 143. 

Retomando marcas do seu próprio estilo, Lobo Antunes faz surgir, ao longo da narrativa, 

referências ao álbum de fotografias, que atribui “existência” a quem já morreu (vejam-se a 

páginas 288 e 385) ou ao relógio (leiam-se as páginas 233, 234, 255, 293, 323, 375). 

Quanto ao título, a página 304 parece-nos esclarecedora, pois a conotação que 

primeiramente se atribui a esta forma de cumprimento “Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo” 

é negativa porque conotada com intuitos de frieza e distanciamento em relação ao respectivo 

interlocutor: 

“dado que o meu 

-Boa tarde 

Era o ferro na tábua ou a faca a dividir o pão”. 

Tal ideia pode ser confirmada com o constante da página 508 acerca das palavras, que 

são escritas como “palavras com gumes que ferem”, a ecoar “As Palavras”, de Eugénio de 

Andrade”, de resto poeta que o próprio Lobo Antunes cita, como epígrafe, na obra “Não 

Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura”. 
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19. “Eu Hei-de Amar Uma Pedra” (2004) 

Em termos da sua estrutura externa, “Eu Hei-de Amar Uma Pedra” está distribuído em 

quatro grandes capítulos intitulados “Um: As fotografias”, “Dois: As consultas”, “Três: As 

visitas” e “Quatro: As narrativas”, nos quais o leitor vê desenvolver-se a história da família e 

dos conhecidos de “Pimpolho”, o primeiro narrador e personagem sobre que tratarão as 

restantes, ao longo do texto integral. 

De um modo geral, as “fotografias” dizem respeito aos retratos tirados à família de 

“Pimpolho” (pelo Senhor Querubim), no estúdio Photo Royal Ltd, os quais, por inerência lhe 

fazem evocar outras fotografias do seu passado, tais como: 

- fotografia 2: a que o seu Primo Casimiro (personagem odiada pelo “Pimpolho”, a quem 

deve esta “alcunha”) tirou, em África, a uma cena de caçada, a qual será transposta para o que 

acontecerá na vida real, já que Casimiro também será “caçado” por uns rivais de negócios 

duvidosos, atrás de um restaurante italiano, perto do sítio onde morava; 

- fotografia 3: a que ele tirava, quando era soldado e estava com os colegas na tropa, 

durante a Guerra em Bissau. Neste último contexto, permanecer na fotografia significava 

permanecer vivo, como se pode constatar no conteúdo das páginas 59 e 60; 

- fotografia 4: a do seu casamento; 

- fotografia 5: as que retratam a sua infância e o seu crescimento; 

- fotografia 6: tirada a uma das duas filhas do “Pimpolho”, cuja descrição está a cargo do 

homem com quem esta se casou, Engenheiro Pedro, que, verdadeiro D.Juan, tenta seduzir a 

cunhada e todas as outras mulheres com quem se relaciona; 

- fotografia 7: uma das que o “Pimpolho” tirou, ao longo da sua vida de casado, sendo 

que a narração deste capítulo cabe maioritariamente a sua mulher; 

- fotografia 8: remete para um Postal de Seteais (Sintra) a propósito do qual o “Pimpolho” 

se refere à sua filha mais nova, Raquel (ou Raquelinha), a quem Pedro descaradamente se 

atirava; 
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- fotografia 9: aquela que a filha mais velha do “Pimpolho” tirou “à socapa”, quando a 

família passava férias, em Agosto, na praia de Tavira; é a partir desta fotografia que o leitor se 

apercebe que o “Pimpolho” sempre teve uma amante, uma senhora que começou por ser 

prostituta na Hospedaria da Graça, mas que só se “guardava” (e por amor) para este homem e 

que passava os Verões igualmente na mesma praia, mas distanciada da família; 

- fotografia 10: tirada, num restaurante da Baixa, por ocasião do jantar de celebração dos 

cinquenta anos de casados do “Pimpolho” com a mulher. 

Seguem-se as consultas, que se referem genericamente ao tempo do discurso, isto é, 

contemporâneo aos relatos das personagens, agora enquanto adultos e até mesmo velhos. 

Tratam sobretudo das consultas feitas por um médico (que afinal é filho de Pedro com a filha 

mais velha do “Pimpolho”) à “menina da Hospedaria da Graça”, à mulher do “Pimpolho” e 

finalmente, do médico a si próprio, em sentido figurado. 

Quanto às visitas, dizem respeito a idas de personagens a lares ou hospitais para visitar, 

no primeiro caso, “a filha da madrinha” da Mãe do “Pimpolho”, ou seja Mariana (visita feita 

por ele mesmo); a visita de Raquel a Mariana e a “visita” que Mariana faz a si própria, isto é, 

reflexão sobre a sua infância e sobre a sua Mãe, Adélia. Note-se como, para Mariana, o mar é 

uma constante no seu imaginário, dado que ela o conota com ideias de salvação e liberdade, 

tal como acontece com as personagens, regra geral em “Que Cavalos São Aqueles Que Fazem 

Sombra No Mar?”. 

Por fim, no que respeita à narrativas, a primeira está a cargo de uma colega da “menina 

da Hospedaria da Graça”, também invectivada, durante a infância, como “a rapariga das 

tranças”, espécie de “alcunha” que Lobo Antunes retomará em “Ontem Não Te Vi Em 

Babilónia” para nomear a personagem central, que é uma criança inocente e que se suicidará, 

no final. 

A segunda tem como “eu” a dona dessa Hospedaria da Graça, cujo relato vem confirmar 

a relação da “menina” da sua hospedaria com o “Pimpolho”. 

A terceira cabe à filha mais velha do “Pimpolho” que percebemos ter sido frequentadora, 

como prostituta, da Hospedaria da Graça e que, no final, aí acaba por morrer. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

487 
 

A quarta é aquela em que a mulher de “Pimpolho” fala sobre a morte do seu marido “dois 

meses antes”. 

A quinta diz respeito à narração que está a cargo de Mariana, a filha da madrinha da Mãe 

do “Pimpolho”. 

A “penúltima” recupera outra personagem, Pedro, sendo através dela que ficamos a 

conhecer o passado desta personagem por quem dificilmente o leitor nutriria sentimentos 

positivos. Por conseguinte, Pedro assassinou o pai, com um tiro de caçadeira, em Gouveia 

(veja-se a página 579), o que o torna ainda mais parecido com Francisco, a personagem mais 

maquiavélica de “Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?”. 

Finalmente, a “última” narrativa está a cargo da “menina da Hospedaria da Graça” que 

acaba por se suicidar no mar, por nunca ter tido uma relação completa com o “Pimpolho”, 

homem que amava e que não lhe pertencia (e que já havia falecido também). 

No que concerna o título, o autor explica, em epígrafe, que foi retirado de um título de 

uma “Moda Velha de Reguengos”: “Eu hei-de amar uma pedra beijar teu coração.”. Se a 

forma verbal infinitiva “amar” instaura a ideia central da obra (veja-se o amor do “Pimpolho” 

pela “menina da Hospedaria da Graça), a selecção do nome “pedra” poderá remeter para a 

morte, pois é a segunda ideia inequívoca deste romance, dado que o “Pimpolho” dedica quase 

todas as suas enunciações ao constante medo africano que sentiu, enquanto soldado, de 

morrer; por outro lado, e uma vez mais, “pedra” remeterá eventualmente para a recorrente 

incapacidade de comunicação e alguma frieza entre as personagens, designadamente entre 

este narrador, as suas duas filhas e a mulher.   

20. “Terceiro Livro de Crónicas” (2005) 

 

1. “Eles, no jardim” 

Retomando o contexto de análise de retratos / fotografias, esta crónica é igualmente um 

meio discursivo de recuperação do passado e suas respectivas personagens, já conhecidas do 

leitor: a avó, a mãe da avó, os pais e sobretudo o avô “fardado de cadete da Escola de 

Guerra”, personagem muito cara a este enunciador, pelo mistério do seu constante silêncio e 

por estar sempre a ler o jornal e a contemplar a serra. Com ressonâncias inequívocas de “Eu 
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Hei-de Amar Uma Pedra”, esta crónica pode encontrar sistematização na seguinte frase: “E 

qualquer dia eu, por meu turno, deixo de ser também: quando acabar de haver quem se 

interesse por ela a fotografia terminou”, ou seja, a permanência da existência depende, 

segundo o enunciador, da contemplação da respectiva fotografia. 

2. “Tango do imigrante” 

Na sequência dos pressupostos adestrados ao título, este texto surge ao leitor como uma 

melodia triste e quase trágica (“tango”) da vida e objectivos de um imigrante (Nelson) 

defraudados, uma vez que, ao regressar de vinte e nove meses passados na Alemanha, a 

mulher lhe apresentou a mala feita com os seus pertences. Tal facto resulta num relato 

resignado, ainda que esperançoso quanto ao reatar do seu casamento, e numa enunciação 

melancólica. 

 

3. “Uma laranja na mão” 

Este texto surge da atitude de recusa de Luísa em relação ao seu companheiro, o que 

resultará na separação dos dois. Deste modo, este enunciador feminino consubstanciará 

indagações existencialistas sobre si própria, sendo que o leitor se apercebe que tal atitude será 

consequência directa do mau relacionamento com o pai, como se pode depreender do 

segmento “- Nós duas contra o teu pai Luísa, nós duas contra o teu pai”. Finalmente, 

acabamos por concluir Luísa vive abstraída do presente, dado que se sente ainda “eu calada, 

eu pequena no quintal, de tranças, com uma laranja na mão”, o que nos leva a ajuizar do seu 

saudosismo relativamente a tempos idos de uma infância que a marcou. 

 

4. “Chega uma altura” 

“Chega uma altura” em que o enunciador conclui que se vai habituando à ideia / à 

presença da morte na sua vida, a qual assume a forma de senhora idosa, “alguém que está para 

aí, numa cadeira qualquer, sem incomodar a gente, amável, quase simpática, a olhar-nos por 

cima dos óculos com uma revista nos joelhos.” 

Nesta descrição / perspectivação da morte ecoam outras obras em que o autor a apresenta 

da mesma forma, designadamente “Ontem Não Te Vi Em Babilónia” ou “O Arquipélago da 
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Insónia”, na qual inclusivamente lhe dá nome, a “Prima Hortelinda”. Por conseguinte, e 

remetendo as considerações sobre a morte na sua própria direcção, o enunciador afirma 

“chega uma altura em que me chamo António Lobo Antunes e chamar-me António Lobo 

Antunes não tem sentido (…) chega uma altura, minhas senhoras e meus senhores, em que a 

morte não é uma pessoa de família (…) somos nós a tala parente na ponta da toalha, nós que 

nos vamos embora antes dos outros”. 

 

5. “O silêncio da casa” 

O enunciado com que esta crónica é encetada instaura, desde logo, a dicotomia passado / 

presente e suas repercussões na mente do enunciador: “Agora o que me faz impressão é o 

silêncio da casa.” Assim, ele vai descrevendo o que se lembra da infância (por exemplo, 

pessoas, objectos e brincadeiras que agora, enquanto adulto, deixaram de existir), o que se 

revela numa teia de considerações saudosistas e quase angustiadas: “A casa acaba na gente, e 

uma parte da gente continua a jogar à bola no jardim (…) o que falta são os gritos das mães a 

chamarem, os ceguinhos dos fados, a gaita do amolador, e não podemos culpar a casa por 

isso, nem por o leiteiro não vir de carroça.” 

 

6. “Crónica de amor” 

Texto sobre a relação sexual entre marido e mulher (Eunice), este relato acaba por revelar 

a atitude inesperada do homem, no momento do acto sexual, atitude essa que começa por ser 

de medo em relação a esse acto e se transforma em violência, ao que a mulher diz “- 

Magoaste-me estúpido (…) – O que tu és é um camelo, percebes?”. 

Tal como em outros casos, o leitor sente pena do enunciador, pois percebe que este tem 

sentimentos e atitudes inesperados e contraditórios, não fosse a sua natureza humana um 

misto de racional e emotivo. 
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7. “O mecânico” 

Neste texto, o enunciador embrenha-se em desconstruir o processo de escrita, tentando 

explicá-lo no que de mais ínfimo ele possui. Então, fá-lo por paralelismo, isto é, apresentando 

comparações com outros trabalhos de perícia, tais como o de um mecânico de automóveis ou 

o de um médico que retira “pedras dos rins” (litotrícia). Tais paralelismos surtem sempre 

efeitos de caracterização de tarefas complexas e morosas: “Os produtos saem para as livrarias 

sem que os leitores conheçam onde e como são feitos, na confusão de uma bancada de 

arames, parafusos ao acaso de adjectivos pelo chão, capítulos inteiros no balde dos 

desperdícios e cá o rapaz a sair de baixo do romance como o mecânico sob um carro de motor 

aberto”. Quanto à litotrícia, “a escrita é um pouco isso, só que temos e persistir até esmagar as 

pedras todas. Não há compulsão nem inspiração que valha: há ofício e método.”    

 

8. “O osso” 

Novamente encontramos uma crónica enformada por relatos sobre a infância na Beira 

Alta, da qual o enunciador recupera momentos genericamente positivos, ainda que, na época, 

avessos à sua compreensão, como “a grande surpresa de ver as criadas beijarem-se uma à 

outra”. 

Globalmente, a chave de leitura, se é que assim lhe podemos chamar, encontra-se no 

segmento inicial “Há ocasiões em que me pergunto por que motivo, cada vez com mais 

frequência, regresso à Beira Alta, e a única resposta é que me sinto um cão que deixou por 

aqui, não sei bem onde, um osso enterrado (…) que me lembro do osso (…) como se o osso 

fosse, para mim, uma questão vital.” 

 

9. “O noivo de província” 

“O noivo da província” é a forma que o irmão do autor (João) encontra para definir 

António Lobo Antunes, ao que este responde intimamente: “Se por noivo de província se 

entende os que vêem nos mostruários dos fotógrafos ambulantes, diante de um telão com a 

baía do Rio de Janeiro pintada, de sapatos de verniz e uma espécie de smoking, estou de 

acordo”, o que remete para a simplicidade da personalidade do autor, que se mostra, tal como 
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em outras obras, um homem atento à simplicidade do que o rodeia. No seguimento desta 

ideia, e como que respectiva corroboração, o autor descreve os almoços que, todas as quintas-

feiras, partilha com Zé Ribeiro, Zé Francisco e Vitorino, num restaurante simples e nada 

requintado que lhes confere precisamente essa ideia de que se trata de personagens amantes 

dos prazeres mais banais, mas reais do quotidiano. 

 

10. “Da vida das marionetas” 

Esta enunciação está a cargo de uma mulher que se deixou apaixonar por Rui, um homem 

casado e mais velho, que lhe promete constantemente que se irá divorciar, mas, na verdade, 

nunca o fez, nem fará. Deste modo, a enunciadora vai tecendo considerações pejorativas sobre 

ele “és um velho, cheiras a velho, se visses bem a tua cara, a tua barriga, as tuas rugas, o 

cabelinho branco, a careca, não vales nada Rui (…) desonesto, hipócrita, aldrabão, porque não 

disseste logo ao princípio que eras casado”. Todavia, e daí a presença do título “Da vida das 

marionetas”, esta mulher, marioneta do seu próprio coração, não o consegue deixar porque o 

ama, o que a leva a concluir “não hás-de compreender, por dúzias de anos que dures, que o 

fecho do soutien é para o outro lado que abre.”, enunciado que remete para a ideia de que esta 

relação, mesmo assim, durará muito mais tempo. 

 

11. “Qualquer bocadinho acrescenta, disse o rato, e fez chichi no mar” 

Nesta crónica, o autor retoma o contexto de diário de bordo, se tal designação é lícita, 

dado que descreve a sua rotina de viagens. Assim, encontrando-se, no momento, em 

Nuremberga, enceta extrapolações sobre a razão de ser das suas viagens, bem como sobre o 

seu próprio processo de escrita. Por consequência, vem-lhe à memória “um provérbio húngaro 

que afirma: qualquer bocadinho acrescenta, disse o rato, e fez chichi no mar. Julgo que guardo 

alguns chichis cá dentro. Faço esta crónica sem saber onde as palavras me levam, tacteando 

paredes com a bengala da caneta: aqui e ali um degrau, uma esquina, um desnível que me 

estremece a frase.” 
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12. “D.” 

Na sequência de um título inesperado (quiçá remetendo para o “D” maiúsculo na segunda 

sílaba do nome da cadeia de restaurantes americanos de “fast-food” “McDonalds”, esta 

crónica é um retorno ao quotidiano angustiado de um escritor constantemente a recuperar 

momentos familiares temporalmente marcados, ou seja, pertencentes à infância. “Que amarga 

esta Sexta-feira Santa. Fui ao McDonalds e trouxe o almoço, dentro de um cartucho, para 

mesa onde escrevo. Um tempo feio como a merda lá fora, o romance à espera, o telefone 

calado. (…) Ontem fui a casa do João. É engraçado como, ao olhá-lo vejo as suas idades 

todas. E sem palavras inúteis, sem efusões, de longe, cerimoniosos, a pingarmos de ternura.”  

 

13. “E pronto” 

Toda a crónica se desenrola por meio da descrição da rotina de uma saída nocturna que 

uma mulher faz a uma discoteca. No entanto, o verdadeiro alcance desta descrição só se torna 

lógico aos olhos do leitor na sequência final, em que um enunciador masculino afirma: “os 

morros de Almada, uma paz tão grande não é, um sossego lento não é, uma calma não é, a 

tristeza a dissolver-se, fecha os olhos, descansa, e vais ver que daqui a nada já não te lembras 

que acabámos, daqui a nada já nem te lembras de mim.”   

 

14. “Um pé a baloiçar, nu, fora do lençol” 

O título é desconstruído praticamente no início da crónica, pelo que nos é oferecida uma 

outra perspectivação da escrita pelo autor: “Por conseguinte, quando o Zé Francisco morreu 

não veio a padiola nem vieram os dois empregados, veio um apenas com o lençol dos 

defuntos. Embrulhou o Zé Francisco no lençol e transportou-o ao colo pelo corredor adiante. 

Um dos pés do miúdo baloiçava, nu, fora do pano. Um pé minúsculo: continuo a vê-lo, 

desaparecendo ao fundo, na porta. Às vezes ocorre-me pensar que é para esse pé que escrevo. 

Há coisas que se pegam à gente, não nos largam, insistem, sem que compreendamos o 

motivo”. Neste âmbito, seguem-se considerações sobre a profissão que sonhava ter, em 

criança” empregado numa biblioteca, numa livraria”, e sobre o professor pedófilo que lembra 

a escola primária, entre outras. 
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15. “Um terrível, desesperado e feliz silêncio” 

O silêncio descrito por este título pretende, segundo o autor, resumir a felicidade que este 

devia ter ao acabar romance, o que, de facto, não acontece, pois surge posteriormente a 

vontade constante de começar um outro. Ainda assim, a crónica ganha forma pelo desenrolar 

de relatos sobre momentos ou pormenores relativos à sua escrita, como se pode ler em “Sei 

que fiz o melhor que pude, que faço o melhor que posso, que tenho uma confiança cega na 

minha mão e na parte de trevas que é aquela que escreve. Não se escreve com ideias, não se 

escreve com a cabeça: é o livro que tem de ter as ideias, que tem de ter a cabeça. (…) 

Entender é dar fé da unidade sob a diversidade, do que existe de comum entre factos 

contraditórios.” 

   

16. “Ninguém é mais pobre que os mortos” 

Este é um texto que resulta da memória que o enunciador, enquanto médico, tem de um 

doente de trinta e quatro anos (Tó), que tinha cancro e estaria, certamente, perto da morte, da 

última vez que ele o viu. 

 Relato de uma tristeza inegável, esta crónica leva o leitor a reflectir sobre a brevidade da 

vida e da injustiça de esta ser motivada por uma doença incurável, o que assola o enunciador 

“gosto de si, porque me dói vê-lo morrer, Tó, faça-me um jeitinho, não morra, diga-me, com a 

sua cara magríssima, com os seus olhos apagados, com a sua boca sem cor que não vai 

morrer, que com um pingo de sorte o Belenenses há-de ser campeão e precisa de viver para 

assistir a isso, precisa de assistir a isso, Tó, o Belenenses campeão, imagine a alegria que vai 

ser o Belenenses campeão.” 

 

17. “Quem não tem dinheiro não tem alma” 

A propósito da frase que a avó da sua mulher dizia “- Quem não em dinheiro não tem 

alma”, esta crónica resulta numa inquestionável ironia, dado que, precisamente quando este 

casal começou a ter dinheiro, a vida perdeu a alma, uma vez que a esposa saiu da vida deste 

homem, possivelmente porque morreu, como podemos verificar em “Tirando a velha ninguém 

se queixava e o relógio no topo do frigorífico, cujo mostrador imitava uma panela e os 
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ponteiros uma faca e um garfo, ia engolindo as horas. No que lhe respeita engoliu-as todas 

dado que você não está. Foi não vou contar para onde, nem vou falar dos carros, nem do 

padre, nem da gente calados: garanto apenas que não está, a casa é a mesma e em que tudo 

mudou.” 

 

18. “Olhos não transparentes, da cor do musgo nas árvores antigas” 

Os olhos descritos no enunciado que enforma o título pertencem à mãe do enunciador, os 

quais eles contempla numa fotografia e que o fazem “regressar” ao passado da sua infância, 

precisamente com a mãe, o irmão João, quando comiam gelados, enquanto assistiam a jogos 

dos LA Lakers, entre outros episódios da vida passada, ao longo da qual este “eu” se foi 

“fazendo homem” de forma relativamente solitária e fechada. 

 

19. “O coração & outros frutos amargos” 

Este é um texto construído com base num encontro casual entre dois ex-namorados / ex-

companheiros, sendo que, à semelhança do que aconteceu em outras narrativas, o homem 

ainda tem réstias de esperança num possível reatar de laços amorosos, o que, de facto, não 

chega a acontecer, pois a mulher casou e exibe uma aliança no anelar. “- Talvez não acredites 

mas tenho pensado tanto em ti (…) – Apesar de tudo fomos felizes não fomos?” 

 

20. “Uma carta para Sherlock Holmes” 

A menção a esta personagem de Conan Doyle instaura uma dicotomia que será 

transversal a esta crónica: a da realidade e a da ficção / irrealidade. 

Assim, e motivado pela sensação de que os seres humanos vivem acomodados às suas 

tristezas e restrições da vida, o enunciador lembra-se de que, por vezes, lhe apetecia fazer com 

as suas crónicas o que Doyle, um dia quis, isto é, matar Sherlock Holmes para se dedicar a 

livros “mais sérios”, atitude da qual se demoveu, acabando por se acomodar também ele, 

como se pode ler em “«Diminuição da superfície de contacto com a realidade?» Não: a 

realidade mesma. A única em que, com um pouco de sorte, poderemos habitar.” 
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21. “Augusto Abelaira: escritor” 

Este texto laudatório, no caso, dedicado ao escritor Augusto Abelaira, reveste-se de 

considerações que até agora Lobo Antunes não havia tecido: aproveitando o louvor da sua 

escrita provida de “sentido ético da escrita e da vida, um paciente trabalho, uma fidelidade 

total ao seu modo de encarar a literatura.”, a crónica desenvolver-se-á enformada por juízos 

de valor sobre o que é a própria escrita e a (falta de) qualidade desta no que, em Portugal, se 

vem publicando no pós-25 de Abril. Tal levará Lobo Antunes a afirmar “Sinto uma 

consideração quase nula pelo que, em Portugal, se publica. Desgosta-me a infinidade de 

romances desonestos, entendendo por desonestidade não a falta de valor intrínseco óbvio (isso 

existe em toda a parte) mas a sede de lucro rápido através da banalização da vida. Livros reles 

de autores reles. Precisamente o que a obra de Augusto Abelaira nunca é.” 

 

22. “Ratinhos de chocolate” 

O título remete para os presentes que a enunciadora, Carmen, recebia de um tio piloto 

(Gastão), em criança, que faziam simplesmente a sua felicidade. E simples era também a 

existência desta mulher de óbvio baixo estrato social que agora vive sozinha, depois da morte 

da madrinha, para quem costumava engomar. O pendor resignado e a adaptação às 

contingências de um quotidiano banal parecem sobressair, uma vez mais, desta crónica. 

 

23. “Júlio Pomar: pintor” 

Da relação de amizade sobejamente conhecida resultou, entre outras, esta crónica 

antuniana de louvor ao pintor Júlio Pomar. 

No seguimento do que já havia experimentado com o texto sobre Abelaira, também aqui 

Lobo Antunes opta por se referir ao escritor por meio de sinédoque, isto é, recorrendo à sua 

obra que o define não só a ele, mas também ao público dos seus quadros. E o resultado é 

caracterização da obra de Pomar como uma mais-valia para a descoberta do interior recôndito 

e quase freudiano do ser humano. Vejamos: “Júlio pomar pertence a esta espécie de criaturas 

raras: traz a gente à luz do dia, com o camaroeiro da palma. Há alturas em que penso nele 

como um parteiro: está ali, vamos supor, um corpo só corpo, ele enfia o braço, dá vltas e mais 
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voltas com os pincéis, ou o carvão, ou o que lhe der na gana, em grutas muito escuras, e pinta 

diante da pessoa a cartografia completa não apenas de nós mesmos mas daquilo a que 

pertencemos. E o resultado final não é amargurado, não é dorido, não é triste: é uma 

celebração da vida (…) a impiedosa naturalidade dos retratos, que é como quem diz não o que 

somos mas o que devíamos ser se nos observássemos sem complacência nem dó (…) 

exactamente como a vida.” 

 

24. “!” 

A selecção do ponto de exclamação é recuperada da correspondência curtíssima que 

Victor Hugo trocou com os seus editores, sendo que, após o envio de “Os Miseráveis” a que 

se seguiu silêncio dos editores, o escritor lhes mandou, como carta apenas um “?”, ao qual lhe 

responderam com um “!”. Por conseguinte, e dado que Lobo Antunes reflecte, nesta crónica, 

sobre a razão de povoar os seus livros com referências à Praia das Maçãs, que sempre 

detestou, mas à qual sempre voltava com a família e ainda volta, metaforicamente, através da 

sua escrita, chega à conclusão seguinte: “De modo que se me perguntassem – Gostas da Praia 

das Maçã? Estava capaz de responder assim: ! Só que desconheço o som que corresponde a 

um ponto de exclamação.” 

Esta crónica reveste-se de importância igualmente a outro nível, pois nela o autor se 

refere ao facto de, como um leitor atento já se apercebe, estar constantemente a seleccionar 

cenários e cor local para os seus romances retirados de lugares que povoaram a sua infância, 

quer lhe tenham agradado, quer não. “Se me perguntassem – Gostas da Praia das Maçãs? 

Hesitava. E no entanto, reparo, povoa os meus livros. Como Nelas, vila tão amada, a que 

regresso sempre que posso.” 

 

25. “078902630RH+” 

Toda esta crónica se desenrola como um pergaminho onde estão inscritos episódios 

sangrentos da guerra em Angola, pelo que o título reproduz o que cada militar tinha gravado 

na medalha ao pescoço e que devia ser colocado no caixão, em caso de morte, ou seja, a 

combinação do número mecanográfico com o grupo sanguíneo. Neste caso, trata-se, portanto, 

dos dados de António Lobo Antunes. “ Batalhão 3835, divisa Força & Audácia. O sorteio de 
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quem iria conduzir o rebenta-minas. (…) Ninda. Chiúme. Cessa. Mussuma. Éramos tão 

miseráveis, tão desprotegidos, sentíamo-nos tão sós que quase tínhamos inveja dos amputados 

(…) tive sangue dos meus camaradas nas mãos, nos braços, na camisa. Sangue. Sanguezinho. 

Não é bem encarnado, é mais escuro. Não conheci nenhum herói. Conheci pobres homens, 

nem sequer homens (julgávamo-nos homens) garotos”. 

  

26. “Antoninho cravo roxo” 

A partir da frase que a sua professora de piano usava para o designar, Lobo Antunes 

recorda a sua falta de jeito quer para a música, para desgosto dos seus familiares, quer para a 

aula de Português, na qual o professor se dirigia a ele assim: “- Escrever é sujeito, predicado, 

complemento directo, ponto final, acabou-se, sua besta, anda a gozar comigo?”. A tonalidade 

que subjaz à caracterização do perfil de António em criança é corroborada pela afirmação 

irónica da tia Madalena, quando diz “- Eu acho que o menino ainda acaba escritor”.  

 

27. “Uma curva de rio a sorrir para os pombos” 

Na voz desta enunciadora, sobressai o tédio dos domingos, passados em casa com o 

marido, o filho e as recordações angustiantes do passado, designadamente a partir do 

casamento e ainda com a mãe e o pai. É precisamente nesses domingos que ela contempla os 

pombos que vagueiam na rua em frente do rés-do-chão em que mora e é neles que deposita a 

sua vontade incessante de gritar que resulta simplesmente em silêncios (“Tenho uma colecção 

enorme de silêncios. O que aconteceria se fosse pessoa de gritar? Não sou pessoa de gritos, 

graças a Deus que não sou pessoa de gritos.”). Quanto aos rios, consubstanciam imagens de 

fotografias antigas de paisagens que permanecem na sua memória, aumentando o seu tédio e 

angústia, como se pode ler em “A fotografia do casamento no quarto. A cama com esferas de 

cerâmica na cabeceira de metal amarelo. Esferas de cerâmica com a mesma paisagem pintada, 

um açude, um rio. Durmo com mais de vinte açudes e vinte rios junto às sobrancelhas.”. 
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28. “Você” 

O pronome pessoal que dá forma ao título surte efeitos de resumo da relação existente 

entre o enunciador e o seu pai, que se pressupõe moribundo. Deste modo, este enunciador 

começa por descrever essa relação como podemos testemunhar na passagem “Existem séculos 

e séculos de silêncio entre nós e, debaixo dos séculos de silêncio, ocultas lá no fundo, se 

calhar esquecidas, se calhar presentes, se calhar apagadas, se calhar vivas e a doerem-me, 

coisas que prefiro não transformar em palavras (…) dúvidas, esperanças, perguntas, por 

exemplo, de saber o que sentiu quando eu estava em coma com meningite”.  

Tal descrição resulta na consideração final de que “ao descer para a rua dou-me conta de 

que afinal não existe nada debaixo dos tais anos de silêncio. Quero dizer: quase nada: existe 

um filho cheio de coisas que prefere não transformar em palavras enquanto, muito ao longe, 

um saxofone principia a tocar.” Daqui sobressai a óbvia referência implícita ao poder 

comunicativo da música que espelha melhor os sentimentos do que uma eventual transcrição 

em palavras.  

 

29. “O relógio” 

Inevitavelmente, Lobo Antunes dedica uma crónica exclusivamente ao relógio, no que ele 

tem de físico, mas principalmente no que ele tem de simbólico sobretudo no que à 

continuidade da vida diz respeito. “Na mesa de escrever o relógio do meu bisavô. (…) O meu 

bisavô parou. Os ponteiros do relógio não pararam nunca. Depois o meu avô parou. Os 

ponteiros do relógio não pararam nunca. Há-de chegar o momento em que eu pare. Os 

ponteiros do relógio continuarão a mover-se.” 

Posteriormente, o escritor explica a sua própria genealogia, com repercussões a nível da 

heteronímia e do final da sua própria vida: “Sou neto da sua única filha [Eva] e dizem que me 

pareço com ele. Qual de nós escreve isto? (…) Cinquenta e cinco anos [quando se suicidou]: 

praticamente a minha idade agora. Como lhe chamaria se viesse aqui? (…) Nenhum de nós se 

calhar existe mas existe o relógio. (…) À falta de melhor espero que o relógio seja eterno.” 
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30. “A confissão do trapeiro” 

Toda a crónica é enformada por tentativas conscientes várias de desconstrução / definição 

do processo de escrita, sempre conotado com trabalho de perícia e muita persistência na 

descodificação quase freudiana do interior do ser humano, como podemos verificar em “ 

Talvez as pessoas mais próximas de mim (…) sejam as que encontro, à noite, a vasculharem 

os contentores do lixo. Julgo que não tenho feito outra coisa toda a vida (…) Quase sempre os 

meus romances são feitos de materiais assim, palavras assim, sentimentos assim, que a cabeça 

e a mão trabalham numa paciência de ourives. Se olho para dentro encontro um armazém 

anárquico de expressões desbotadas, caixinhas de substantivos, arames de verbos para ligar 

tudo, uma espécie de cesto de costura (de cestos de costura) (…) A sua racionalidade truncada 

é, afinal, a aparente racionalidade truncada da existência, a resposta às nossas acções 

desconexas, a procura de uma verdade tão difícil de distinguir da paixão da mentira, a amarga 

treva interior indispensável à luz, minados que estamos por uma espécie de isolamento 

essencial. (…) De pé e com a cara limpa, enquanto os rios que temos se vão confundindo com 

a sorte, aquela de onde talvez se possa renascer. Peço perdão de não explicar isto de outro 

modo: é que não possuo nenhuma escola literária por mais parentes que me inventem, e pode 

ser que padeça da teimosia de quem, peça a peça, se ergueu a si mesmo. (…) Deixo-vos os 

meus livros à porta como os leitores de eu pequeno as suas garrafas brancas. Estão aí. (…) até 

vos tocar e me tocar por dentro de nós, onde aflitamente moramos, no encantado lugar de 

horror e alegria que é a única parte da vida do homem consciente.” 

 

31. “De como morri às tuas mãos” 

O título remete literalmente para o que acontecerá, no final da crónica, isto é, dado que a 

mulher deste enunciador o viu num jipe com outra mulher, acabará por pegar numa faca de 

cozinha e matá-lo-á impiedosamente. O “corpo” da crónica é consubstanciado pelas 

tentativas, em que o respectivo enunciador se embrenha, de explicação de quem foi a culpa 

deste assassinato, se dele ou dela. 

 

32. “Uma jarra em contraluz, com um galhozito de acácia” 
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“Uma jarra em contraluz, com um galhozito de acácia” é um dos pormenores em que 

Lobo Antunes repara, quando se encontra a contemplar a casa onde viveu, na sua infância. 

E à medida que vai recuperando o seu passado, motivado pela análise de antepassados 

seus familiares representados em álbuns de retratos, o escritor vai-se analisando a si próprio. 

O que sobressai desta atitude é a consciência da diferença que ele sente existir entre si e os 

seus familiares que o consideravam sempre alheado da realidade, quando perguntavam “- 

Nunca cá estás, pois não? eu – O que quererá dizer nunca cá estás? (…) Finjo que não oiço e 

calo-me. De resto não vão estranhar: pouco falo.” 

 

33. “Da morte e outras ninharias” 

De morte trata esta crónica, mas através de uma cosmovisão infantil. Por outras palavras, 

o enunciador, de sessenta anos, assume-se menino novamente, como podemos constatar em 

“permaneço um menino: espanto-me, admiro-me, não piso os riscos que separam as pedras, 

não perdi o dedo para o berlinde (…) mais um pião na algibeira e dois cigarros que roubei à 

minha mãe. Daqui a nada fumo um, todo importante, e espero que as raparigas me admirem. 

(…) aqui entre nós a morte não vale nada (…) Ela sim, com sessenta anos, de manta nos 

joelhos, e eu na rua, a saltar ao eixo, pedindo a Deus que haja salsichas com couve lombarda 

para o jantar. E se a morte me designar com o dedinho – T levanto só a sobrancelha esquerda 

e largo uma argola de fumo tão bonita que ela não há-de ter outro remédio senão aplaudir.”  

 

34. “Dois e dois” 

A propósito da incerteza quanto ao resultado desta dicotomia, se quatro ou vinte e dois, o 

escritor cria condições para retomar a questão da despersonalização e consequente 

heteronímia: “Se me perguntarem o nome hesito: tenho sido tantos diferentes. Qual deles 

acorda a meio da noite? Qual escreve? (…) Por que motivo me torno outro quando o tempo 

muda? Quantas cabeças pensam na minha cabeça? Há um António que quer viver, um 

António que não se importa, um António ainda que espreita a pistola na gaveta do roupeiro 

(…) O que quer ele? (…) e há possibilidades de dois e dois serem um com estes tratamentos 

novos e u pouco de sorte.” 
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35. “Virginia Woolf, os relógios, Claudio & Bessie Smith” 

Acabando por tecer considerações sobre a sua própria escrita, ao ser interrompido pelo 

seu editor espanhol, na verdade, esta crónica reveste-se de reflexão (indubitavelmente cómica 

e com traços pueris) sobre o poder sempre presente que os relógios têm sobre Lobo Antunes. 

Por conseguinte, e encetando o seu desdobrar de recordações servindo-se do efeito que os 

livros de Virginia Woolf têm em si “porque ouvia os passarinhos cantarem em grego, eles que 

normalmente, como toda a gente sabe, usam o egípcio quando em liberdade e o latim nos 

poleiros.”, o escritor usa o verbo “cantar” para remeter imediatamente para os “cânticos” que 

ouvia também dos ponteiros dos relógios. E porque sobre relógios o escritor gosta de 

escrever, vai povoando este seu texto “dissertando” sobre relógios importantes da sua vida: o 

que lhe ofereceram e era “de colete, inglês, antigo, suponho que filho bastardo do relógio de 

parede” (e que viria a ser roubado, no tempo em que exercia medicina) ou “um desses 

relógios de Dalí, pingando um resto de minutos na alcatifa.” 

  

36. “Tratado dos crepúsculos” 

A propósito da vinda inesperada da noite, a enunciadora responsável pela narração desta 

crónica, Idália da Conceição Esteves, reflecte sobre o facto de nada de interessante se passar 

no seu bairro, o que leva o leitor a pensar tratar-se, de facto, de um lugar pacato.  

No entanto, ao longo do desenrolar das suas considerações, o mesmo leitor se vai 

apercebendo de uma espécie de ludíbrio por parte da enunciadora que está afinal a implicar 

que a pacatez é aparente, dado que as pessoas pouco ou nada se importam e rapidamente 

esquecem episódios trágicos que sucedem no bairro, como o da morte por SIDA de um artista 

homossexual ou o suicídio da “menina Germana” devido à angústia de traições eventuais do 

namorado e de uma vida em comum com a madrinha inválida. Assim, trata-se, afinal, da 

caracterização da indiferença típica do ser humano perante a desgraça alheia. 
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37. “Crónica de Natal” 

Partindo da reflexão sobre o quotidiano actual, em que se encontra a ajudar no tratamento 

do pai, que está doente, o autor acrescenta que foi hoje almoçar com as três filhas (na casa de 

uma delas, Joana). Assim, e contemplando fotografias antigas suas com Jorge Amado ou 

Ernesto Sábato, o enunciador, como vem sendo habitual nas crónicas, tece considerações 

sobre si próprio e o que deixará, “quando me for embora”: “Durante a tarde no atelier com o 

romance, pensei no que fiz da minha vida e não fiquei contente com o resultado: não deixarei 

muito quando me for embora, alguma coisa para ler, talvez.” 

Em seguida, e como aconteceu já em outras crónicas também, o leitor depara-se com 

considerações sobre a escrita dos outros romances, por parte de Lobo Antunes: “Se ao menos 

fosse capaz de falar do mais secreto de mim mesmo. Faço-o nos romances: deve ser por isso 

que não os releio, por estar ali despido.” 

Quanto ao título, serve apenas de cor local às reflexões atrás afloradas, o que é 

corroborado por ser a época natalícia propícia a maior introspecção. 

 

38. “28.12.2003” 

Tendo por base simplesmente a coordenada temporal que instancia um tempo presente, 

toda a crónica se assumirá enunciação balizada por deícticos “ad oculos” e “am phantasma”, 

isto é, veículos de reflexão sobre o que o cronista está a ver, naquele momento (transeuntes e 

“personagens de ambiente”, tais como as pessoas que estendem roupa e vivem um dia-a-dia 

mecânico, um rapaz e um cão), e ainda veículos de transposição para tempos passados (um 

doente seu que matou a mulher por suposto adultério e os seus colegas e superiores do tempo 

da sua permanência em Angola. Eis a confirmação de cada um destes casos.  

Vejamos a ancoragem enunciativa em “ad oculos”: “Um dia meio cinzento, com nuvens 

feias, como se o houvéssemos fotografado com o dedo na lente, e eu aqui sentado a começar 

esta crónica [notem-se o pronome pessoal – sujeito, o advérbio de lugar e o determinante 

demonstrativo como consubstanciadores de “ad oculos”] (…) um rapaz passeia um cão, pára 

diante de uma montra, a coçar-se. O cão aproveita para se coçar também”. 

Consideremos agora mecanismos de transposição por meio de “am phantasma”: Conheci 

no hospital, faz muito tempo, um homem que matou a mulher com uma coisa daquelas [um 
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ferro de engomar]. Achava que dormia com outros. (…) O chefe da PIDE, gordo, convidava-

me para jantar. Tratava-me por senhor oficial. (…) Menos nuvens feias, o guindaste 

principiou a mover-se, mas é na terra cor de tijolo de África que estou a pensar. (…) Euá, 

amigo: traz aguardente de palmeira para a gente, que não morremos nunca.”   

 

39. “Explicação aos paisanos” 

Como o próprio título indica, trata esta crónica de explicar aos leitores, “paisanos”, o 

processo de escrita (ou de pintura, pois trata ela também da actividade de Júlio Pomar) 

antuniana, sendo que o autor se vai embrenhando em tentativas de definição do que é “um 

bom livro”, como se pode ler em “- Nunca começo um livro antes de ter a certeza de que não 

sou capaz de o escrever 

E de imediato, sem pausa alguma, vai o Júlio pomar e responde 

- e como é que a gente explica isso aos paisanos?” 

“a obra é autónoma, e não admite intromissões do autor pelo menos durante as duas ou 

três primeiras versões. (…) Sento-me à mesa e fico à espera: é assim que trabalho. A pouco e 

pouco uma espécie de onda ou o que for vai tomando conta de mim. A minha tarefa consiste 

em ficar quietinho, aceitando a tal onda ou o que for. E então chega a primeira palavra. Chega 

a segunda. Uma fúria calma toma conta da gente e a mão principia a mexer-se do tal lado 

invisível. (…) Os capítulos vão-se construindo devagar, numa inevitabilidade cega. (…) 

Agora, Júlio, como é que a gente explica isto aos paisanos? Não explica: hão-de acabar por 

entender isto sozinhos. (…) Quero que o leitor esteja comigo. Que venha comigo. Que seja 

vedor de água também. Por isso recuso antologias, colecções, embaixadas, grupos: prefiro 

estar sozinho, ao acaso no campo, com a minha vara.” 

 

40. “Não há pior cego que o que não quer ver-me” 

Esta é a enunciação de uma mulher que não é compreendida nem amada pelo marido, que 

vive confortavelmente egoísta e egocêntrico, chamando-a para dez minutos de prazer só dele 

“às quartas à noite e aos sábados à tarde – Chega cá”. 
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Tal quotidiano e “cegueira” faz com que esta mulher se envolva com o amigo dele, que 

costumava vir passar algum tempo com eles. Este envolvimento desenvolver-se-á, resultando 

na separação definitiva do casal. 

 

41. “Ohey Silver” 

Aproveitando a recuperação que faz das suas aventuras literárias da infância, 

designadamente o cavalo (Ohey Silver) de Cisco Kid, esta crónica resultará reflexão explícita 

sobre a heteronímia de qualquer (bom) escritor: “Scott Fitzgerald sustentava que não se pode 

fazer a biografia de um escritor porque ele é muitos. Hoje, 16 de Janeiro, qual deles sou? (…) 

E eu de calções 

– Ohey Silver 

`procura. Um outro dos meus eus, o solene, o convencido, acha que fiz figura de parvo (…) E 

ninguém que coloque a mão sobre a minha, coisa a que os outros eus, a maioria crescidos, 

auto-suficientes, não ligam. Há para aí um com dezoito anos que se interessa um bocadinho 

por mim. Pergunta, paternal 

- Então rapaz? 

Convida-me para jogar à bola no corredor da casa (…) O eu de trinta anos, que fez a 

tropa em África, e a quem o de dezoito enternece.” 

Este elenco de heterónimos é concluído com a “recuperação” do “eu solene”, por sua vez 

simultâneo ao “eu” que escreve: De modo que o eu solene fica na sala a mudar os canais de 

televisão e, se calhar, a pensar como eu, nos eléctricos do Calhariz, com ganas que uma velha 

de vinte ou quarenta anos lhe encoste a coxa à cintura.” 

 

42. “Crónica para quem aprecia histórias de caçadas” 

Retomando tantas crónicas anteriores sobre a desconstrução do processo de escrita, nesta 

o autor compara a escrita destes textos mais breves (e inclusivamente dos romances) a um 

momento de caça às pacaças africanas, em que se capta sensorialmente a presa e se tenta caçá-
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la com paciência e precisão: Estou aqui sentado à espera que a crónica venha. (…) É como 

caçar pacaças na margem do rio: a gente encostadinhos a um tronco até que elas cheguem, 

sem fazermos barulho, sem falar. E então um ruidozito que se aproxima: a crónica, 

desconfiada, desconfiada, olhando para todos os lados, avança um tudo-nada a pata de uma 

frase, pronta a escapar-se à menor desatenção, ao menor ruído. (…) As sombras e as trevas do 

António 

(finalmente!) 

Surgem rodeando o papel, param, verificam que ninguém nas redondezas, debruçam-se 

(vamos, vamos, debrucem-se mais) 

A beberem da página e então ergo a caneta, viso, certifico-me que as enquadrei na mira, e 

aperto os cinco gatilhos dos meus cinco dedos: a crónica cai redonda no bloco, agita a cauda 

de um advérbio, imobiliza-se.” 

 

43. “A nossa alegre casinha” 

Este texto versa sobre a consciência, por parte do enunciador, da sua (quase total) 

incapacidade de conseguir uma erecção e satisfazer a esposa. Tal temática é abordada por 

meio de metáforas cujas figuras centrais são Tarzan e Jane, por inerência, os dois órgãos 

genitais envolvidos na relação sexual: “eu Tarzan aos sábados à tarde, depois das compras da 

semana, tu Jane umas vezes, outras vezes 

- Veio-me o período, tem paciência, já sabes que não gosto 

Eu menos Tarzan porque tu nada Jane, outras vezes tu Jane  

(normalmente quando estou com sono) 

(…) – Fofinho 

Eu sem músculos lutando com uma pálpebra empenada 

- Perdão? 

Os teus dedos a brincarem-me com a medalha do peito, o Tarzan que recusa aparecer, que 

começa a alarmar-me porque recusa aparecer, uma espiadela lá para o fundo onde o meu 

corpo ainda dorme 

- O que se passa contigo? 

Não dorme, o meu corpo assustado 
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- o que se passa comigo? (…) tu a desistires, a tirares os brincos, a pegares numa revista, 

a desfazeres o penteado na almofada 

- Quarenta anos em Maio não foi?” 

 

44. “Coisas que descobri ter trazido de Roma ao esvaziar a mala” 

Servindo-se de deixis “am phantasma”, o enunciador recupera momentos e episódios que 

viveu, numa das suas visitas a Itália, o que, por sua vez, lhe traz à memória outros momentos 

e outras personagens passadas e que muito parece admirar. Tais são os casos dos 

“desenhadores da Piazza Nova” (“enquanto eu me sentia grato pela piedade dos artistas e pela 

sinceridade das suas mentiras obrigado desenhadores da Piazza Navona”), do escritor Mário 

Cláudio (“cuja névoa infantil nas pálpebras, imitando lágrimas, sempre me comoveu”), uma 

“alemã sozinha que fumava cigarro após cigarro num desespero lento, toda embrulhada em 

óculos escuros”), Luciana Stegagno Picchio, “professora emérita, que não encontrava desde 

83, no Brasil, pedindo que lhe autografasse um retrato meu”), a filha “Joana que veio de 

comboio, de Pádua, para estar comigo umas horas,: partiu às seis, quando eu dormia, e o 

empregado da recepção, para ela 

- Paga você ou o homem que ficou lá em cima? 

O que apenas soube ao telefone, já em Lisboa, mas o murro nos cornos fica-lhe 

prometido: nem que vá lá de propósito 

(o meu avô faria isso)”; e finalmente, “ a cantina do senhor António” e o “escritor 

siciliano Vicenzo Consolo, que principia a sorrir noutro tempo”. 

 

45. “Epístola de Santo António Lobo Antunes aos Leitoréus” 

Mais uma vez recorrendo à temática da definição da sua própria escrita, Lobo Antunes (e, 

de novo, identificando-se com os seus amigos, Júlio pomar, José Cardoso Pires, Marianne 

Eyre e Christian Bourgois), o autor acaba por resumir assim o seu trabalho: “- O pai nunca 

fala do que escreve 

E ignoro se ela compreende que não é possível fazê-lo. Falar de quê, se trabalho no 

escuro e não vejo. E, se me fosse possível falar de um livro, não seria necessário escrevê-lo. 
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Trabalho no escuro, tacteando, chegam sombras e vão-se, chegam frases e vão-se, chegam 

arquitecturas fragmentárias e que confluem, se unem.”  

Posteriormente, e objectivando destruir quaisquer ambiguidades, pode ler-se “Tudo o que 

aqui afirmei arrisca-se a dar a ideia que a minha vida é um tormento e uma estucha, quando se 

trata, precisamente do contrário: sinto-me como diante de uma mulher nua: o fervor que 

antecede o primeiro beijo e uma vontade pesada de ajoelhar de ternura, sofrendo, como um 

alarme feliz, a veemência do corpo.” 

 

46. “20 de fevereiro, toda a alegria do mundo” 

Só no final da crónica o leitor se apercebe da ironia presente no título, que se reveste 

também de uma espécie de resignação, pois o autor recorda momentos já passados em que foi 

infeliz, sendo que sempre se resignou. De entre esses momentos, destaca, neste texto, o 

tempos em que viveu com a primeira mulher (agora falecida), “na Rua Filipa de Vilhena, em 

frente da Casa da Moeda”, donde partia para o Hospital de Tomar e, mais tarde, donde viria a 

partir para Angola (designadamente para a “sanzala Santo António, enorme. A beleza 

daquilo.” Finalmente, os momentos em que, à noite, via com a mulher (enquanto eram ainda 

namorados) o mesmo filme de sempre “Joselito, o Pequeno Cantor”.  

Na parte final do texto, o enunciador acrescenta: “Hoje, 20 de Fevereiro, apetecia-me 

tornar a assistir ao filme contigo. Acho que é a coisa que mais me apetece: tornar a assistir 

àquele filme contigo. (…) Os enredos lindíssimos, graças a Deus, acabam sempre bem.”  

 

47. “Crónica para não ler à noite” 

O conselho intrínseco a este título justifica-se pelo facto de ser esta uma crónica que trata 

da angústia de um enunciador que acabará por se suicidar do andar do prédio onde mora “com 

vontade de garantir 

- Não é nada 

Ciente que da janela deste apartamento à rua sete andares, nem sequer tempo, ainda que 

com a chuva, de me molhar um bocado.” 
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48. “O meu tio Roby” 

Este texto resulta do relato de um enunciador que se supõe ainda jovem acerca do seu tio 

Artur, mais conhecido por Roby. Este tio afigura-se ao leitor como um homossexual que pinta 

o cabelo de cor-de-laranja, é cabeleireiro (em sociedade com um rapaz muito mais novo do 

que ele e igualmente homossexual) e renegado pela mãe e resto da família do enunciador “Era 

cabeleireiro, tinha trabalhado no teatro, em novo, como bailarino, e a minha mãe nem o 

deixava entrar lá em casa no Natal.” 

A enunciação resulta da morte desta personagem, que motiva todas as considerações da 

parte do enunciador. Assim, e ao longo da crónica, apercebemo-nos de que este homem não é 

um homossexual “gratuito” e trabalha muito para ser quem é; por outro lado, os sinais 

exteriores de extravagância são simplesmente estratégias de marketing e publicidade do seu 

trabalho, até porque (e note-se a inequívoca crítica social) o lucro aumenta quanto maior for a 

sua manifestação da supracitada extravagância, pelo que ele atende a esse pressuposto e 

“mima” as suas clientes. 

No final da sua vida (e da crónica), Artur (Roby) mostra-se cansado e até desiludido com 

a vida e com a família “- A vida é uma grande gaita, rapaz”. 

 

49. “Último domingo de Outubro” 

A presente crónica é construída a partir das recordações do autor sobre outros domingos 

em que se encontrava em hotéis em cidades como Gurlittstrasse ou Hamburgo, quase imóvel e 

a contemplar quer o próprio hotel, quer a paisagem exterior que lhe entra pela janela do 

quarto. 

Tais deambulações pela memória permitir-lhe-ão trazer à superfície do texto personagens, 

como  Frau Mertin e seu marido, vítima de acidente ferroviário (que, num contexto 

surrealista, só se apercebe da sua morte, aquando da respectiva leitura num jornal local), e 

ainda a já consagrada questão da desconstrução do seu processo de escrita, designadamente da 

escrita do seu actual romance “Se cada palavra um prego, eu tac tac tac no papel e as palavras 

bem agarradas à folha de modo a que nenhum leitor as lograsse arrancar. (…) Martela o teu 
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romance, António. Não pares de martelar o teu romance. (…) Se calhar sou feliz. Não 

contente: feliz. Agarro o martelo e prego a felicidade  

(tac tac) 

a mim.”  

 

50. “Uma Via Láctea de galos” 

Este título resume o que este enunciador recorda melhor da sua vida com a avó, na casa 

junto à vinha do Presidente da Câmara, sendo que habitualmente ele via esta mulher a degolar 

e depenar galos, dos muitos de que era proprietária. 

Aparte a sua vida com esta senhora de idade, este enunciador mantinha uma relação com 

uma viúva de gostos de “baixo nível” (tais como pó-de-arroz e perfumes, em garrafões, todos 

comprados na drogaria da esquina) “as mulheres gostam de acompanhar comigo sobretudo a 

viúva do despachante: de quinze em quinze dias encosto-lhe a muleta à cabeceira, resolvo o 

assunto, fumo um cigarrinho e andor. A minha avó 

- Cheiras a drogaria que tresandas”. 

Inesperadamente, e servindo-se da muleta que, por ser deficiente de um joelho, o 

acompanhava, este enunciador acaba por assassinar esta viúva, que viria a falecer um mês 

depois da avó. 

 

51. “A harmonia do mundo” 

À semelhança do que tantas outras vezes fez anteriormente, também esta crónica resulta 

de um relato aparentemente resignado e (quase) feliz de uma voz enunciativa (feminina) sobre 

o seu quotidiano fastidioso, mas, de alguma maneira, aprazível. “ 

Ora, tal suspeição de que se trata de uma narradora resignada cai por terra, quando se lê, 

no final, “quase tão feliz quanto eu, quanto nó, que havemos de ter muitos anos à frente para 

gozar o frigorífico, a máquina de lavar, o chão da sala de tijoleira (…) e a gente os dois no 

sofá, comovidos com o álbum, enquanto o cão ladra mal um vizinho na escada, a prevenir-nos 
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que há pessoas lá fora, no silêncio do meu marido um soluçozinho que nem se nota, no 

soluçozinho 

- Ajudem-me 

E eu satisfeita, é evidente, por lhe fazer companhia, por sorrir de leve a garantir 

- Estou aqui 

Jurando para mi mesma, a limpar os pulmões, que não o deixo sofrer.” 

Como se pode observar, esta mulher acabaria por assassinar o próprio marido, em 

princípio, abafando-o. 

 

52. “O céu está no fundo do mar” 

De novo, reportando-se ao passado, Lobo Antunes faz nascer esta crónica assente em 

recordações que vêm à sua mente “am phantasma”, a partir do que vê “ad oculos” no 

restaurante de pescado em Setúbal, onde está sentado nesse preciso momento. 

Daí que “traga” à superfície do texto personagens como ele mesmo na escola em que 

“desenhava óculos nos reis dos livros de história”, ou em Nelas, na sua infância, um “juiz 

velhote (…) que se gabava de parar o pensamento”, o seu avô, o senhor Marciano e 

inclusivamente recordações de ele mesmo, já adulto, em quartos de hotéis preocupado com a 

escrita de crónicas e romances “as esferográficas trazidas dos hotéis, à espera numa caneca do 

vidro, deixar umas seis crónicas feitas dado que os primeiros capítulos me requerem inteiro na 

mira de acertar com a direcção das palavras”. 

 

53. “O próximo livro” 

Versa este texto inteiramente, e uma vez mais, sobre a desconstrução do processo de 

escrita de Lobo Antunes, como se pode confirmar pela leitura dos seguintes excertos: “O 

próximo livro começa a chegar devagarinho. Por enquanto é uma sombra difusa (…) volto a 

Conrad para assistir ao meter de uma narrativa dentro da narrativa, penso na minha maneira 

de solucionar isso, comparo, meço, experimento mentalmente outro caminho, um jogo de 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

511 
 

xadrez no fundo, que aberturas, que escolhas, que sacrifícios da dama, abandonar a minha 

querida e fora de moda defesa indiana do rei e espalhar as peças a campo aberto (…) hesito, 

grande ou então comprimi-lo por eliminações sucessivas, tenho quase tudo o que diz respeito 

ao livro ou seja não tenho nada, sou um cego de mãos vazias a tropeçar (…) um romance tem 

o seu carácter, a sua fisionomia, o seu temperamento que não são os meus, aceitá-los” 

 

54. “Coração do dia” 

Provavelmente numa tentativa de definição do seu grande amigo, Eugénio de Andrade, 

este título dá mote a uma crónica de pendor laudatório do poeta que “está muito doente. É 

meu amigo e não tenho coragem de o visitar.” 

Manifestações de pura amizade e falta de força para visitar este homem decadente, as 

reflexões de Lobo Antunes vão ao encontro da sua desejada caracterização do bom coração de 

Andrade, pelo que são variados os episódios que o confirmam. 

 Citemos, por questões de ordem espácio-temporal, apenas o que respeita a um livro de 

Jorge de Sena que Andrade escondia de Lobo Antunes, para que este não pensasse mal 

daquele, visto que, nessa época Sena era muito criticado por ter escrito textos pouco 

abonatórios acerca de Césariny e Vitorino Nemésio. “- Tinha-o aqui escondido, sabe, porque 

não queria que pensasse mal do Jorge.” 

 

55. “Só os mortos conhecem Mafra” 

Esta crónica resulta numa arquitectura macrotextual nova, relativamente às crónicas 

anteriores, pois nesta o Lobo Antunes ancorado temporalmente no presente se questiona sobre 

a razão da dureza militar no treino dos cadetes “Eu compreendo que seja necessário treinar 

com dureza os alunos oficiais para a guerra mas custa-me entender a crueldade de alguns 

instrutores. Também compreendo que os ditos instrutores eram tão infelizes quanto nós, mas 

custa-me entender a violência desnecessária, a humilhação estúpida, as condições de vida 

degradantes.” 
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Partindo de tal contexto, o autor opta por parodiar as perguntas e respostas em voz alta 

entre alferes e pelotão, adaptando-as a este sentimento de incompreensão com que finalizará a 

crónica, não sem antes recorrer a caracterização irónica de alferes e cadete: 

 “- A tropa é linda? 

e a gente em coro, jurando-lhe pela mãezinha 

- É 

o alferes a perguntar 

- a tropa é boa? 

e a gente com vontade de esganá-lo 

- É  

(…) 

o cadete L. Antunes 

- Porquê? 

a cara dele também 

- Porquê? 

e claro que não respondo, se respondesse tinha de dizer-lhe 

- Também não sei 

e um oficial, é evidente, não pode dar parte fraca diante de um recruta de merda.” 

 

56. “Crónica que não me rala um chavo como ficou” 

Apesar da declarativa que enforma o título, a verdade é que Lobo Antunes recorre a uma 

estratégia de coesão textual que, de facto, nunca deixará “esta crónica” desconexa ou ilógica. 

Essa estratégia é a de retoma / reformulação por anáfora fiel, partindo do “incipit” do texto: 

“Hoje vi um senhor de idade a chorar no restaurante”. 
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Reportemo-nos, por isso mesmo, a reprodução deste tipo de anáfora, por meio da 

transcrição fiel de excertos que a consubstanciam: “e depois parei de comer e depois pensei 

- Vou ter com ele 

E não fui, claro que não fui, sou cobarde (…) não me importo, hoje no restaurante vi um 

senhor de idade a chorar (…) hoje no restaurante, dia não sei quantos de Outubro, à uma e tal 

da tarde, quase duas no relógio da parede, vi um senhor de idade, com a fralda da camisa fora 

do cinto, a chorar (…) O hoje no restaurante vi um senhor de idade a chorar abandonado ao 

seu desgosto (…) hoje, no restaurante, dia não sei quantos de Outubro, não reparo nos dias,  

uma e tal no relógio de parede eu que não uso relógio, uma e tal, duas horas no relógio de 

parede, os relógios dos restaurantes em geral mais ou menos certos (…) hoje no restaurante 

(…) hoje não sei quantos de Outubro (…) vinte e tal e um senhor a chorar, um senhor de 

idade a chorar (…) tão mal escrita esta crónica, como fazê-la melhor, mais elegante, mais 

bonita, uma crónica que me não envergonhe, não desiluda os leitores 

- Que porcaria de texto 

A única coisa que interessa, que verdadeiramente interessa é que hoje, dia vinte e tal (…) 

à uma e tal, quase duas (…) a única coisa que interessa é que hoje no restaurante (…) é que 

hoje, exactamente hoje, há bocado, vi um senhor de idade, normal, não era mendigo, não era 

um doente, não era um vagabundo, hoje no restaurante vi um senhor de idade a chorar.” 

 

57. “O bom filiado” 

Este texto é enformado por considerações que o enunciador, já adulto, tece sobre o que 

sentia acerca dos preceitos que a Mocidade Portuguesa e o padre da sua Igreja lhe tentavam 

ensinar sobre Deus e a vida “Rezava assim: o bom filiado educa-se a si próprio por sucessivas 

vitórias da vontade.”, e eu quedava-me a repetir aquilo num esforço de compreensão que me 

esturricava os neurónios, só parecido com o embaraço que o padre da igreja introduzia no 

meu crânio ao pedir 

- Meditemos agora na Paixão do Senhor (…) Vinham sono, aborrecimento, a ideia de 

uma menina de tranças, mas meditações peva. O Senhor lá estava na Cruz, por trás do padre, 

todo sanguezinho, todo coroa de picos, todo sofrimento, todo espetadíssimo em pregos, e 

aquilo que uma pobre alma de seis anos podia partilhar com Deus era a sua incompreensão e o 
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seu tédio. (…) Tinha frio, tinha sono, tinha medo. O Diabo, de garfo e labareda, alarmava-me. 

E ainda por cima devia comer a sopa toda para o Senhor não chorar: que o Senhor derramasse 

lágrimas por um caldo verde excedia o meu entendimento.” 

No âmbito destas prerrogativas, o enunciador tentava “educar-se a si próprio”, mas 

conclui que “não me educo a mim próprio por sucessivas vitórias da vontade”. 

 

58. “Crónica para Tomar” 

Partindo da polissemia inerente ao nome próprio (respeitante à cidade onde o enunciador 

ancora deicticamente a sua enunciação), que pode funcionar também como forma verbal 

infinitiva, inserida em subordinada final elíptica, esta crónica versa sobre um pombo que o 

enunciador viu morrer em Tomar e que motiva comentários sobre a efemeridade da vida 

humana. 

“No sorrizito dela [uma mulher traída pelo seu companheiro coronel] uma pergunta: 

- O que posso fazer? 

E não pode nada, minha senhora, o seu tempo acabou. Não se zangue comigo, não tenho 

culpa, as leis da vida, compreende: o seu tempo acabou. Vai seguir mais um bocado na minha 

prosa e depois acabar igualmente.” 

Está, de novo, instaurado o pendor de desconstrução da escrita antuniana. 

Posteriormente, o enunciador recupera uma espécie de “amor platónico” que nasceu entre 

si e Amélia, que muito foi prejudicado pelo facto de ele ter de partir para Angola, para a 

guerra. 

 

59. “Cor local” 

Esta crónica retrata a vontade do autor em “estar assim, quietinho, nesta cadeira, de 

cotovelos apoiados nesta mesa, a beber este copo de água, a fumar este cigarro. Sem telefone, 

sem cartas, sem livros (…). 

Neste âmbito, e por se tratar de quinta-feira, dia em que almoça com os amigos de 

sempre, o enunciador terá forçosamente de socializar, pelo que se deterá em pormenores da 

conversa dos amigos, que lhe é alheia, e em episódios quotidianos e banais que vai 
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vislumbrando a partir do seu silêncio contemplativo. Tal contemplação transformará, como 

que em moldes surrealistas, aquilo que vê “ad oculos” em imagens que ele constrói 

mentalmente, como é o caso da do Marquês de Pombal (que ele associa, por semelhanças 

físicas, a um bancário numa mesa contígua), a partilhar o “peixezinho” com os demais 

comensais.  

60. “A morte de um sonho não é menos triste que a morte” 

O sonho a que o título se refere prende-se com o de Lobo Antunes em ser escritor, sonho 

de que a sua mãe nunca se orgulhou, como se pode ler na seguinte sequência: 

“- Artistas 

A resignar-se 

- Pelo menos não bebe, vá lá 

Artistas ou seja criaturas inúteis, que fazem eles que preste, só depois de mortos os 

apreciam, nem relógio usa, barcos só se for de papel, não liga a nada, faz livros, qual trabalho, 

até admira que não coma a sopa dos pobres, o que a gente sonha para um filho e, vai na volta, 

prosas, andou a estudar para médico, acabou o curso sabe Deus como e com a mania das 

redacções não faz uso dele, a morte de um sonho não é menos triste do que a morte.” 

 

61. “Dalila” 

Esta enunciadora mostra-se determinada em seguir em frente com a sua vida, após a 

separação do marido (que ficou com a sua melhor amiga) e outros episódios marcantes do seu 

passado, tais como um aborto e uma vida familiar monótona. 

Esta intenção de mudança de vida parece concretizar-se, quando esta se encontra para 

uma entrevista de contratação em Moçambique. A peculiaridade deste encontro tem que ver 

com o facto de o “entrevistador” querer fazer sexo com ela, que se revela uma crítica óbvia à 

corrupção em situações desta natureza. 

No final, percebemos que há ainda uma questão que angustia esta enunciadora: o vazio 

motivado pela ausência de um filho “Posso sempre dobrar os braços às escondidas embalando 

o vazio.” 
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62. “Haverá vida antes da morte?” 

Este é mais um relato feito com base no que o escritor vê, aquando da sua estadia num 

Hotel, desta vez, na Roménia. Deste modo, vemos proliferar pelo texto figuras como os 

padres a benzerem os escritores vivos e a louvarem as almas dos escritores já falecidos, ou a 

casa de Micaela Ghitescu, “homens gordos” e suas mulheres na piscina do mesmo hotel e 

ainda o “escritor Dinu Flamand 

- Durante muitos anos, até ao fim do comunismo, perguntávamo-nos se haveria vida antes 

da morte”, enunciado que surte dois efeitos: justifica o título e reveste-se de intenções críticas 

óbvias. 

 

63. “Bom Natal, Senhor Antunes” 

Nesta crónica, António Lobo Antunes crítica explicitamente os seus leitores intelectuais 

presunçosos, que contrariam a simplicidade e genuinidade do próprio escritor. “Um dos 

intelectuais reconheceu-me, cochichou com os colegas e fitaram-me à uma, sobre dúzias de 

chávenas de café. Apagavam cigarros apressados nas borras como se em cada cigarro um 

argumento definitivo, vital. Horrorizou-me a hipótese de ser lido por camelos assim, 

decididos, tremendos. Homens de barba lúcida, mulheres de anéis tortuosos nos polegares, 

cabelos pintados de cor de laranja que doíam nos olhos. O que desejariam ser quando fossem 

grandes? (…) O que acham, vocês dois, dos valores humanísticos implícitos nas ciências 

exactas? Alguma noçãozinha, alguma revisão crítica, alguma, como dizem os parvos, 

achega?” 

 

64. “Bom Ano Novo, Senhor Antunes” 

Este texto é enformado, uma vez mais, pelo desenrolar de figuras e pequenos episódios 

que povoam a memória do escritor, tendência frequente na prosa cronística antuniana e que se 

consubstancia em conclusões que o mesmo autor retira do seu trabalho “Engraçado: dá ideia 

que em lugar de escrever vou falando à deriva: agarro qualquer sombra ao meu alcance, 

conforme vem, e ponho-a aqui. Agora, por exemplo, veio o poço da casa dos meus pais que 

mandaram tapar com medo que a gente tombasse lá dentro.” 
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Entretanto, o escritor vai recuperando outras memórias de sua última visita a Paris, como, 

por exemplo, a placa de Gide, a editora italiana Inge Feltrinelli, com quem dançou na rua e 

que tirou fotografias “fantásticas” a outras figuras internacionais, tais como Ernest 

Hemingway, Gary Cooper, Moravia, entre outros. 

Finalmente, e conferindo ao texto uma tonalidade de receio relativamente à morte, a 

crónica termina com a seguinte frase “Eu fico aqui a levantar às escondidas, a medo, sem 

elegância nenhuma, a lona da última camioneta [que o escritor tinha explicado antes ser um 

gesto de prenúncio de morte]. 

 

65. “Onde a mulher teve um amor feliz é a sua terra natal” 

Esta crónica é um dos exemplos mais sintomáticos da reflexão sobre o processo de escrita 

e, neste caso, da escrita paralela de romances e crónicas: Estou a escrever um romance, 

comecei-o no dia 15 de Junho, e escrevo às cegas, caminhando numa espécie de nevoeiro: há-

de chegar o momento em que encontrarei de súbito uma clareira iluminada e então 

compreenderei tudo. (…) Quando acabar esta crónica volto ao romance. É-me impossível 

falar dele porque se faz sozinho, andei anos a treinar a mão para escrever sem mim.” 

Para além deste tipo de considerações, o texto torna-se, à semelhança do que vem 

acontecendo até este momento, isto é, espaço propício ao desfiar de cores locais (como as que 

respeitam aos espaços verdes e rurais da Beira Alta, donde o escritor voltou há pouco tempo) 

e episódios de Angola, tão sangrentos como aqueles que vemos, entre outros, em “O 

Esplendor de Portugal”: “Lembro-me, no norte de Angola, de ver uma jiboia e uma cabra 

mortas. A metade da frente da cabra estava dentro da jiboia, a metade de trás, a garupa e as 

patas, de fora, e a jiboia falecera engasgada. Lembro-me de um rapaz de tripas ao léu, atacado 

por uma pacaça, de outro a quem um crocodilo roubou um tornozelo e eu às voltas com o coto 

a sangrar.” 

A referência à mulher, no título, tem que ver com o facto de o escritor recuperar a 

memória de mulheres da Beira, felizes, na sua simplicidade (ainda que ele não se conceba 

nunca mulher “que mais não fosse pelos pés, tão feios, dos homens, aqueles dedos todos a 

mexerem-se no fundo da cama.” 
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Esta é uma crónica em que o escritor experimenta construções de elipse verbal, em 

contexto de subordinada adverbial relativa, como em “Ficou no local onde antigamente [-] as 

minas.” 

66. “Hospital Miguel Bombarda” 

Neste texto, as ressonâncias e as referências explícitas ao romance “Conhecimento do 

Inferno” abundam e confirmam o tom depreciativo com que Lobo Antunes normalmente se 

refere ao Hospital Miguel Bombarda: 

“Durante os anos de internato instauraram-me 

(santo verbo) 

três processos disciplinares por insubordinação. Não: dois por insubordinação, um 

terceiro por me apresentar ao serviço 

(outra bela expressão, apresentar-se ao serviço) 

vestido com o uniforme dos doentes. Porque os doentes eram obrigados a um uniforme, o 

que me revoltava.” 

 

67. “O passado é um país estrangeiro” 

Tendência inevitável da escrita antuniana, a reflexão sobre a sua própria escrita, 

designadamente, a romanesca, assume-se central a mais uma crónica. 

Posto isto, o autor enceta o seu texto através da menção às “caras que saltam do passado e 

vêm, gastas pelo tempo: - Lembras-te de mim?” e, tal como estas caras, o mesmo acontece 

com outras figuras, ambientes e episódios vindos igualmente do passado. Com base neste 

pressuposto de inspiração narrativa, pode ler-se “o exercício saudoso de épocas que deixaram 

de ser, a recapitulação melancólica da memória: 

- Lembras-te de mim? 

e não pessoas, fragmentos de pessoas que me falam de uma altura que já foi como se 

continuasse a ser, que me cercam de defuntos e ruínas, ruínas de emoções, de entusiasmos, de 

alegrias, se aparentavam a Pompeias que a lava do esquecimento afundou. E de súbito estão 

ali e com elas episódios desfocados que regressam, tanta esperança enterrada, tanto defunto 

que me observa de longe numa doçura enternecida: 
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- Lembras-te de mim?” 

Tal referência aos defuntos corrobora a sua presença no espólio antuniano, como se pode 

testemunhar em romances como “O Arquipélago da Insónia” ou “Sôbolos Rios Que Vão”, 

nos quais estas personagens ganham inequívoca centralidade. 

Finalmente, o autor aconselha os seus leitores sobre os livros que escreve: “De que trata o 

seu livro? Pois bem, para começar nem é meu. Andava por ali, apanhei-o. Quer dizer fui-o 

apanhando à medida que escrevia. É um erro lê-los, parece-me. Devem-se farejar como os 

bichos e ir cavando, cavando.” 

 

68. “Deviam chover lágrimas quando o coração pesa muito” 

Esta crónica assume-se espaço de comentário acerca daquilo que o escritor vê, enquanto 

escreve: o fadário das raparigas da vida e dos travestis opulentos (…) pensõezinhas de meia 

hora. Um carrossel de clientes (…) a montra da florista, fechada (…) uma viúva com uma 

orquídea de pano no casaco vai pingando a sopa da colher (…) meu Deus, como as pessoas 

não cessam de espantar-me.” 

Por outro lado, e de novo, Lobo Antunes se refere às suas “indiferenças académicas”, 

desta vez sobre os seus infortúnios nas aulas de Desenho e sobre a imensa desilusão que os 

pais sentiam, quando se aperceberam de que o que o autor queria mesmo era escrever: 

“Perspectivas tenebrosas: 

- Ser escritor é muito bonito para morrer à fome. 

Lamentos: 

- Porque não és tu como os outros?” 

 

69. “Ajuste de contas” 
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Crónica, “post mortem”, sobre o seu pai, que “morreu no dia 10 de Junho, há dois meses 

e meio” e sobre a sua (não) influência no destino que Lobo Antunes escolheu para si: 

escrever. “Não existiram entre nós efusões, confidências, pieguices: não era meu amigo, era 

meu pai. Não era amigo dele, era seu filho. (…) Em que medida foi importante para mim? 

Amava-o? Faz-me falta? Como responder a estas três questões?” 

Posteriormente, o leitor apercebe-se de que existia, apesar da relação pai / filho ser de 

grande comedimento e simplicidade, amor: “Depois da missa disse-lhe um soneto do seu 

amado Antero. (…) Foi graças a si [o pai] que ele [o irmão João] não morreu. Foi graças a si 

que não morri de meningite. Não pense que me esqueço. Não esqueço. Paizinho.” 

 

21. “Ontem Não Te Vi Em Babilónia” (2006) 

O que à superfície deste texto antuniano parece evidente é a ideia de texto fragmentado balizada 

pela proliferação desconexa de vozes aparentemente não assumidas. Todavia, desde logo, o primeiro 

vector de unidade do fragmento28 assenta naquilo que podemos apelidar de ‘estrutura externa / interna 

da narrativa’29. 

Retomando as distinções de Ducrot30, em termos de vozes enunciadoras relevantes nos 

diferentes contextos enunciativos, designadamente as que falam31 na primeira pessoa, o seu número é 

limitado e a sua ‘entrada em cena’ obedece a uma lógica específica. A divisão da obra em seis 

capítulos, orientados segundo coordenadas deícticas temporais (tempo que medeia entre a meia-noite e 

as cinco da manhã) é acrescida de uma divisão em quatro subcapítulos, correspondendo a cada um 

deles uma voz predominante.  

Em termos globais, temos três vozes que se mantêm (Ana Emília, o homem que prometeu 

visitar-me e Alice) e uma voz nova em cada um dos seis capítulos (as quais correspondem ao Pai de 

                                                             
 

29  Veja-se como em “Os Romances de António Lobo Antunes”, Maria Alzira Seixo faz integrar no seu capítulo 

‘Resumos e Guiões de Leitura’ referências explícitas à estrutura externa / interna das obras. 

30  Ducrot: 1980. As suas propostas discursivas sobre os mais directos intervenientes no contexto enunciativo 

desempenham um papel basilar e transversal nesta tese. 

31 Uso aqui o verbo ‘falar’ como usarei ‘escrever’, uma vez que, ao longo do texto, as próprias personagens se 

referem anaforicamente ao seu relato ora como oral, ora como escrito. 
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Alice, a Lurdes, à irmã do polícia de Évora, a um dos colegas desse polícia, ao marido de Ana Emília e 

a a rapariga das tranças). Esta organização é tal que pode ser representada pela seguinte expressão 

numérica: 3 + 1x6 = 9. Ora, se as propriedades matemáticas de adição e multiplicação são 

inquestionáveis, também esta lógica de unidade o é. Dito de outra forma, à expressão numérica 

corresponde o seguinte: nos primeiros três subcapítulos, surgem três personagens, que se mantêm-se 

ao longo dos capítulos seguintes, portanto, temos três vozes fixas (3 + 1x6=9). No último subcapítulo, 

surge sempre uma voz nova, sendo que a personagem por detrás dela se relaciona na narrativa (por 

relações de família, amizade ou profissão) com a da personagem do subcapítulo imediatamente 

anterior. Temos então seis personagens novas ao todo porque são seis os capítulos (3+ 1x6=9). Da 

soma das três personagens fixas com as seis novas resultam as nove (3+1x6=9) . Veja-se o esquema 

global do que fica dito que a seguir apresento: 

 Meia-noite 

1.Ana Emília 

2.O homem que prometeu visitar-me’/polícia de Évora (marido de Alice)
32

 

3.Alice 

4.um homem violento e machista (possível pai de Alice)
33

 

 

Uma hora da manhã 

1.Ana Emília 

2.o homem que prometeu visitar-me/polícia de Évora 

3.Alice 

                                                             
32 Neste como em outros casos se nota que Lobo Antunes opta por não nomear  (ou se o faz com o nome próprio 

é para o usar escassas vezes) as personagens. Tal é  igualmente válido para outros romances que passo a citar. 

“Fado Alexandrino”: ‘soldado’, ‘oficial de transmissões’, ‘alferes’, ‘tenente-coronel’, ‘o libanês’; “Tratado das 

Paixões da Alma”: (sobre o ‘grupo de assalto’) ‘o Homem’, ‘o Bancário’, ‘o Estudante’, ‘o Artista’, ‘a Dona da 

Casa de Repouso’. Esta técnica de não nomeação poderá consubstanciar a intenção de perspectivar as ‘personae’ 

não na sua individualidade, mas naquilo que delas se infere como universal e próprio da condição humana. 

33 Nesta personagem bruta e abjecta ecoam outras como Miguéis (“Boa Tarde Às Coisas Aqui em Baixo”: 

pp.207 a 242) ou alguns dos membros masculinos do grupo extremista que protagoniza “Exortação aos 

Crocodilos”. 
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4.Lurdes (uma enfermeira, colega de Alice) 

 

Duas horas da manhã 

1.Alice 

2.Ana Emília 

3.o homem que prometeu visitar-me/polícia de Évora
34

 

4.irmã do polícia de Évora (refugiada em Estremoz)  

 

Três horas da manhã 

1.Alice 

2.Ana Emília 

3.o homem que prometeu visitar-me/polícia de Évora 

4.um dos polícias incumbido de matar o polícia de Évora (seu colega)
35

 

 

Quatro horas da manhã 

1.o homem que prometeu visitar-me/polícia de Évora 

2.Alice 

3.Ana Emília 

4.marido de Ana Emília 

                                                             
34 A fragilidade feminina, nomeadamente resultante de violações do passado (infância / puberdade) também não 

constitui novidade. Vejam-se os casos de Orquídea Oliveira (“A Ordem Natural das Coisas”) ou Marina (“Boa 

Tarde Às Coisas Aqui em Baixo”), entre outras.  

35 Em “O Meu Nome É Legião”, estas personagens ocupam, tal como aqui, um papel preponderante, o que 

mostra que Lobo Antunes retomará ambientes tipicamente policiais. 
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Cinco horas da manhã 

1.o homem que prometeu visitar-me 

2.Alice 

3.Ana Emília 

4.A rapariga das tranças (que se enforcou na macieira)
36

 

Inerente a uma estrutura externa matematicamente representável, a história37 desenrola-se 

partindo de um suicídio, o da ‘rapariga das tranças’. Este episódio é o condutor de uma linha diegética 

que parece assente numa relação de circularidade entre as personagens e o próprio narrador. Em torno 

de tal episódio, as outras personagens proferem os seus relatos não só sobre o contexto desse suicídio, 

recuperado por uma espécie de ‘memória discursiva’, presente nos tempos verbais maioritariamente 

inscritos no passado38, mas também sobre os seus próprios passados povoados de frustrações, medos, 

relações infrutíferas e trágicas39. Tais relatos agudizam-se por se processarem no decorrer de uma noite 

                                                             
36 Esta ‘rapariga das tranças’ é uma personagem desde há algum tempo pensada pelo autor. Vemo-la referida em 

“Eu Hei-de Amar Uma Pedra” (pp.440, 491, 502). 

37 Refiro-me, como é óbvio, à sucessão dos vários momentos do enredo. 

38 É evidente que os tempos verbais não são os únicos indicadores dessa ‘memória discursiva’, o que provarei no 

decorrer desta tese, designadamente na Parte II. 

39 A temática em torno das reminiscências do Passado (regra geral, perspectivado de forma irreversivelmente 

negativa e infeliz) é transversal aos romances do autor. No âmbito de uma abordagem freudiana, torna-se 

facilmente inferível que esse passado agudiza o pessimismo por detrás das vozes, bem como uma espécie de 

“locus horrendus” intrínseco ao cenário evocado por essas vozes. Eis alguns exemplos. “Memória de Elefante”: 

veja-se a descrição que o locutor / enunciador faz, no primeiro dia de trabalho, do edifício e salas do Hospital 

Miguel Bombarda, especificamente do Serviço de Urgência. Dela emerge um sentimento de abjecção 

indiscutível, sentimento que irá acompanhar negativamente o sujeito ao longo de todo o relato “hic et nunc”. “Os 

Cus de Judas”: no seu relato presente, em que se dirige a um interlocutor – Maria José – o narrador autodiegético 

narra, evocando o seu passado, experiências de guerra que o marcaram indelevelmente. “A Ordem Natural das 

Coisas”: Domingos Oliveira é uma personagem angustiante aos olhos do leitor pois, devido às tormentas físicas 

e psicológicas de um trabalho de escravo nas minas de Joanesburgo, vive uma velhice precoce e demente. Por 

um processo de sobreposição de planos narrativos, assistimos à sua ‘entrada em cena’ quando menos o 

esperamos, o que intensifica a sua presença constante. “Boa Tarde Às Coisas Aqui em Baixo”: na sua infância, 

Marina assiste ao cruel assassinato dos pais por guerrilheiros pretos, episódio que a vai perturbar e que ela 

referirá por diversas vezes neste presente em que ouvimos a sua voz. Finalmente, não posso deixar de citar 

aquele que considero um dos, se não mesmo, o mais cruel e desumano dos capítulos de toda a obra deste autor, o 

capítulo ‘1 de Maio de 1988’, de “O Esplendor de Portugal”. Nele é-nos dado ver a chacina africana do pai da 

protagonista (Isilda), acrescida da devoração do ‘comandante da polícia’ pelas hienas e da devoração de Josélia, 
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de insónias, nesse presente enunciativo em que as personagens falam, noite que evoca 

metaforicamente aquelas em que os interrogatórios da PIDE40 tinham lugar, cenário político de resto 

indelevelmente recorrente na obra antuniana em geral e nesta em particular. 

Os ‘interactantes’ deste círculo ancorado num tempo propício a deambulações psicológicas 

complexas e tortuosas são então (e por ordem de surgimento na obra): 

- Ana Emília (mãe da ‘rapariga das tranças’): personagem sofrida, fragilizada por um marido 

ausente41, pelas promessas não cumpridas do ‘homem que prometeu visitar-me’ (e não visita) e, mais 

recentemente, pelo suicídio da filha; 

 

- o ‘homem que prometeu visitar-me’: polícia de Évora, violento, fragilizado pela morte da mãe e 

deserção da irmã na infância e por uma profissão violenta de torcionário da PIDE; 

 

- Alice: enfermeira e mulher desse polícia que vive obcecada pelas frustrações sexuais42 

(chegando a mostrar-se ao leitor como uma cadela com cio, logo consubstanciando uma relação de 

animalização) motivadas pela ausência do marido. Alice vive ainda a tormenta de um aborto 

espontâneo que a impede de voltar a ser capaz de procriar43; 

 

- O homem violento e machista (possível pai de Alice), que insiste em manifestar o seu 

despotismo (económico e político) nas constantes violações das criadas, nas sovas que aplica aos 

criados e na provocação daqueles que considera seus inimigos. 

 

                                                                                                                                                                                              
uma criada, pelos cães. O pormenor descritivo é tal que estes episódios marcam não só as personagens, como 

também o próprio leitor. 

40
    Inscrita num cenário de domínio fascista (Estado Novo), a obra de Lobo Antunes refere frequentemente 

esses interrogatórios. Recupero todo o capítulo 3 de “Fado Alexandrino” (pp. 221 a 236) em que o ‘oficial de 

transmissões’ chega mesmo a sentir saudades (ironicamente) dos que o têm torturado. Este romance é encarado 

como um épico, o que muito deve também à sua estrutura externa: três partes, ‘Antes da Revolução’, ‘A 

Revolução’ e ‘Após a Revolução’. 

41     Características, de resto, típicas da mulher na ficção antuniana. 
42    Acontece, por vezes, que essas frustrações sexuais (igualmente transversais à obra de Lobo Antunes) 

resultam inclusive na mudança de preferências sexuais (homossexualidade feminina e masculina). Cristiana / 

Graça / Teresinha (“A Morte de Carlos Gardel”) e Carlos - Soraia (“Que Farei Quando Tudo Arde”). 

43 O aborto como solução para experiências sexuais ‘politicamente incorrectas’ é outra das temáticas frequentes 

na obra de Lobo Antunes. Por isso mesmo esta seria uma temática que valeria a pena estudar com detalhe mas, 

por razões de ordem espacial, terá de ser remetida para outro eventual trabalho de investigação. O exemplo que 

se afigura sintomático, por ora, é o de Clarisse (“O Esplendor de Portugal”).  
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- Lurdes: enfermeira e colega de Alice que compartilha de (quase todas) as suas frustrações44; 

 

- irmã do polícia de Évora: ‘exilada’ em Estremoz e frustrada pela perda da mãe e por sucessivas 

violações na infância / puberdade; 

 

- Um dos polícias incumbidos de matar o polícia de Évora: claramente uma personagem-tipo 

inserida na tipologia daqueles que, ao longo dos romances de Lobo Antunes, desempenham a função 

de polícias da PIDE e simultaneamente vítimas dela45; 

 

- marido de Ana Emília e pai da ‘rapariga das tranças’: homem fraco, que é igualmente vítima da 

sua profissão (funcionário da polícia política); 

 

- ‘rapariga das tranças’: adolescente perturbada psiquicamente e psicologicamente por ser filha de 

uma mãe inconstante e de um pai (PIDE)46 ausente e impotente e herdeira de uma geração sempre 

amedrontada pela iminência de violência47 em tempos de governo fascista. 

 

 

22. “O Meu Nome É Legião” (2007) 

Uma vez mais servindo-se de uma epígrafe bíblica, que explica o título por se tratar da 

auto-caracterização que um homem “possuído” por vários demónios faz, “O Meu Nome É 

Legião” leva o leitor a pressupor que se tratará de um livro povoado de personagens repletas 

“demónios” de variada natureza, o que se confirmará pela leitura atenta do romance. 

                                                             
44 Estas duas personagens partilham muitas características psicológicas quer provenientes de um passado infeliz, 

quer de uma personalidade tipicamente frágil. 
45 À semelhança do que vem acontecendo, ao longo dos seus romances, também em “O Meu Nome É Legião” 

encontramos uma personagem com estes traços psicológicos. Trata-se de Gusmão, que trabalhava na Polícia 

‘não como agente de investigação claro, faltavam-lhe miolos, nos Serviços Gerais, copiava minutas, carimbava, 

contava as moscas no estore (...)’ (2008: p. 19) 
46 A figura do ‘Pai’ é nas obras deste escritor, se não ausente, pelo menos distante dos filhos/ filhas e da mulher 

com quem partilha a sua casa. Para além dos casos de Ana Emília e de Alice, lembro os seguintes: “Memória de 

Elefante”: o pai do narrador, homem conservador ainda que pouco violento; “O Manual dos Inquisidores”:  Dr. 

Francisco, pai do Sr. Engenheiro; “Boa Tarde Às Coisas Aqui em Baixo”: o pai de Maria Clara, que sempre 

escondeu a verdade do seu passado, evitando descaradamente a filha. 

47 Independentemente de ser durante o governo fascista ou posteriores a essa época, a verdade é que os 

ambientes de ‘paz armada’ /violência (designadamente levada a cabo por grupos organizados ou gangs) são 

frequentes em António Lobo Antunes. Relembrem-se os casos de “Tratado das Paixões da Alma”, “Exortação 

aos Crocodilos” e, mais recentemente, “O Meu Nome É Legião”. 
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De facto, e sem numeração atribuída aos capítulos, Lobo Antunes desvenda a 

personalidade dos vários narradores em primeira pessoa, que se percebe extremamente 

complexa. 

Posto isto, e retomando o contexto de um “grupo de assalto”
48

 ou de um “grupo 

terrorista”
49

, esta obra apresenta-nos um grupo de jovens (adolescentes) delinquentes pretos 

ou mestiços, membros do “gang”, de resto pessoas com problemas psíquicos evidentes, a 

atingir a psicopatia, e que têm como único propósito o de roubar e aniquilar tudo e todos à sua 

volta. 

Tal como aconteceu em tantas obras anteriores a esta, o autor faz proliferar, em primeira 

pessoa, relatos de personagens que se inter-relacionam por relações de família, contiguidade 

conjugal ou meramente profissionais. Tais relatos são permeados por considerações sobre a 

sua própria anatomia e frustrações de vida. Vejamo-las. 

O primeiro narrador é um agente da polícia, Gusmão, responsável pelo relatório sobre o 

assalto a uma estação de serviço, levado a cabo por este “gang” de pretos. Percebemos que 

tem uma filha, com que quase não estabelece comunicação, e que vivem Ermesinde, e está, no 

momento da narração, a interrogar, nas instalações da Polícia, a companheira do Miúdo
50

, um 

dos membros desse “gang”. Posteriormente, ficamos a saber também que teve uma mulher, a 

qual viria a ser a Mãe do supracitado Miúdo. 

O segundo narrador é uma mulher preta, a qual é irmã de outro dos rapazes do “gang”. 

O seguinte é o marido da mulher narradora anterior. 

O quarto narrador é irmão de outro dos mestiços do grupo. 

O quinto é um dos pretos deste “gang” a “falar” em primeira pessoa que acrescenta dados 

importantes para a sua caracterização, uma vez eu informa que esteve num Colégio interno e 

asfixiou (até à morte, claro) uma sua irmã inválida, que acabou por deitar aos esgotos, o que 

corrobora o que atrás se escreveu sobre a psicopatia destes jovens 

                                                             
48 Como em “Tratado das Paixões da Alma”. 
49 Como em “Exortação aos Crocodilos”. 
50 Tal como em cada uma das obras referidas nas duas notas anteriores, também os membros deste “gang” têm 

nomes fictícios. 
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Em seguida, temos a sexta narradora, uma mulher que vive com outro dos membros deste 

grupo, designadamente um branco 

O sétimo é outro dos agentes da Polícia envolvidos na investigação que se deixa 

apaixonar por uma prostituta mestiça, desviando-se da sua actividade policial.   

O último narrador é o próprio Miúdo, que acaba por morrer, no final da obra, tal como 

todos os outros, o que confere a esta narrativa um carácter fechado, dotado de justiça, uma vez 

que, numa visão maniqueísta que começa a ser instaurada, desde o início, este seria o fim 

esperado por qualquer leitor. 

Na sequência das obras precedentes, “O Meu Nome É Legião” encontra-se repleto de 

referências a animais, como se pode constatar nas páginas 27, 46, 56, 101, 115, 116, 138, 147, 

151, 157, 158, 171, 203, 210, 281, 285, 287, 292, 330, entre outras, com as conotações 

antunianas habituais. 

Outras das referências recorrentes é o relógio, como vemos nas páginas 42, 241, 307 e 

325, sempre o marcador de tempo e de prazos na vida das personagens. 

Como se tornará claro, por se tratarem estas personagens maioritariamente de pessoas 

pretas ou mestiças, a invocação de África é frequente, inclusivamente retomando o autor 

locais como o Lobito (182) e o Congo (189).
51

 

 

23. “O Arquipélago da Insónia” (2008) 

Retomando, como “cor local”, uma herdade, onde vivem os membros de uma família, 

que assumirão, em primeira pessoa, as enunciações principais de cada capítulo, “O 

Arquipélago da Insónia” é inovador, no sentido em que faz preponderar a “voz” de um dos 

familiares, um rapaz autista, logo menosprezado pela generalidade dos seus familiares. 

Vejamos, então, a sua estrutura externa. 

O romance dividido em três grandes partes: I, II e III: 

                                                             
51 Tal como acontecera, por exemplo, em “Boa Tarde Às Coisas Aqui Em Baixo”. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

528 
 

- na parte I, o narrador é o irmão do autista, que percebemos ser apenas irmão por parte 

da Mãe; 

- na parte II, “ouvimos” como primeiro narrador, o próprio autista e, seguidamente, o 

“maquinista do tractor”, que tem um filho da idade deste autista; 

- na parte III, encontramos quatro narradores: Maria Adelaide, que fora antes a “rapariga 

das tranças”
52

, filha da Avó do autista, portanto sua tia, a qual o menino julgava morta, mas 

afinal não está; em seguida, o “ajudante do feitor”, que se revelará ser o verdadeiro pai do 

autista e com quem estabelece uma relação de relativa comunicação e carinho; a prima 

Hortelinda
53

, sempre “a morte [-] uma senhora de chapelinho de véu aborrecida de nos levar 

consigo” (259), a qual, como já se percebeu, é a personificação da morte, por ter em sua posse 

um caderno onde vai apontando os nomes das outras personagens que Deus escolhe para 

morrer; e, por fim, “ouvimos” a voz do pai do autista, mas já bastante velho, bem como a voz 

do seu irmão, retomada do início. 

O título encontra a sua justificação nos seguintes moldes, que consideramos 

relativamente estáveis: o “arquipélago” remete para um grupo de personagens que, tal como 

as ilhas, se sentem parte de um todo (a família), ainda que estejam sempre isoladas do grupo 

e, muitas vezes, serem por ele incompreendidas. 

 Quanto à insónia, esta é encarada como uma espécie de latência e antecâmara da morte, 

dado que cedo percebemos, enquanto leitores, que os mortos / defuntos (cujo nome está já 

escrito no caderno de Hortelinda) voltam à vida, ocupando, em outro formato, mais espiritual, 

os lugares em que sempre viveram. Assim, não “dormem” o seu “sono eterno”, mas 

encontram-se sempre a pairar sobre os vivos. 

                                                             
52 Veja-se a retoma com coesão desta designação / personagem de “Eu Hei-de Amar Uma Pedra” e “Ontem Não 

Te Vi Em Babilónia”, por exemplo.  
53 Esta personagem é uma das mais inovadoras dos romances de António Lobo Antunes, pois tem como função 

directa e explícita a de dar a morte às restantes, sendo que todas elas têm essa certeza. Por outro lado, ao 

seleccionar uma velha mulher, com sinais de doença e cansaço, mas sempre com alguma ternura no modo de ser 

e estar junto das outras, o escritor parece estar, de uma maneira mais ou menos amena e eufemística, a tratar a 

morte, ao contrário do que vinha acontecendo, desde o início da sua obra integral, nomeadamente, desde 

“Explicação dos Pássaros”. 
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Nota-se que, já em outras, mas designadamente nesta obra, o escritor opta por uma “cor 

local” em que a morte é “personagem” vital para o entendimento de todo o enredo e 

simbologias.
54

 

 

24. “Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” (2009) 

Para que percebamos os grandes títulos deste romance, primeiramente teremos que nos 

referir ao cenário que António Lobo Antunes seleccionou: retomando o que já fizera 

maioritariamente em “Auto dos Danados”
55

, o escritor serviu-se de uma tourada e seu léxico 

específico
56

, a qual irá, sem dúvidas ou ambiguidades, espelhar e corroborar as peripécias / os 

episódios da vida desta nova família, cujos membros falarão sobre si e sobre os outros, na sua 

vez ou com discursos entrosados nos dos seus semelhantes, como vem sendo habitual até esta 

data. Consideremos, por conseguinte, a estrutura externa desta narrativa. 

O autor optou, então, por dividir o texto integral em sete grandes partes, das quais 

constam, como referido atrás, itens lexicais do âmbito da tourada. A saber: “Antes da 

Corrida”, “Tércio de Capote”, “Tércio de Varas”, “Tércio de Bandarilhas”, “A Faena”, “A 

Sorte Suprema” e, finalmente, “Depois da Corrida”. 

Quanto aos narradores, estes são vários e assumem a narração à vez dentro de cada uma 

destas sete partes, exceptuando o da primeira e da última, em que surge apenas uma 

personagem a “falar”. Vejamos, pois, cada um desses narradores. 

1.”Antes da Corrida”: Beatriz é a primeira a relatar a sua anatomia e a dos seus familiares 

(que serão retomados, ao longo de todo o texto, surtindo efeitos inequívocos de coesão 

macrotextual) e será também a narradora do último capítulo. Revela-se uma mulher 

angustiada, sendo que se refugia nos cavalos e na sua ideia mágica de os ver a fazer sombra 

no mar.  

                                                             
54 Tal facto poderia suscitar considerações relativamente polémicas sobre a presença do autobiográfico na escrita 

de Lobo Antunes, as quais não nos interessam precisamente por esse motivo e também porque estas incursões 

resumativas de cada uma das obras do autor são meros instrumentos para que percebamos o enquadramento da 

análise que fizemos subjazer aos “corpora” constantes das Partes I, II e III. 
55 Ainda que nesse romance, tal só seja explícito, na parte final e para criar um contexto paralelo ao da intriga 

principal. 
56 Excepção feita ao título do penúltimo capítulo: “A Sorte Suprema”. 
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2.”Tércio de Capote”: são, nesta parte, quatro os narradores: Francisco (um dos filhos, 

sem dúvida, o mais pérfido e maquiavélico de todos, que pretende roubar os irmãos, no que 

toca à herança dos pais, o que lhe é relativamente fácil, uma vez que ele se auto-proclamou, 

pela força, o administrador das contas da família); Ana (uma das filhas, e irmã de Francisco, 

que se droga continuamente e que por isso é menosprezada por todos, incluindo a própria 

Mãe); João (o filho predilecto da Mãe desta família, mas que se assume homossexual, 

prostituindo-se com homens no Parque Eduardo VII); o Pai
57

 (dono da Herdade, com seus 

cavalos, toiros, criados e todos os bens, que se revela prepotente, em sua idade adulta, mas 

decrépito na velhice; o seu comportamento com os animais disto é confirmação, pois ele 

aniquila sem escrúpulos e com muita violência os animais que não servem para o que ele 

quer, espelho, afinal, daquilo que ele gosta de fazer com os humanos e que encontrou o seu 

legado no filho Francisco. 

3.”Tércio de Varas”: nesta parte vemos enunciações a cargo de Francisco (que agora 

encontramos com setenta anos); Ana (sempre despojada de qualquer comunicação com o 

resto da família e com o contínuo sentimento de perdição); João (gradualmente mais 

dependente, do ponto de vista físico e sentimental, dos homens / outros jovens) e Mercília 

(que o autor apelida também de Amélia, que se revela a irmã renegada do dono desta Quinta e 

Pai da respectiva família). 

4.”Tércio de Bandarilhas”: eis os narradores desta parte: Francisco, em simultâneo com 

Beatriz
58

 (sempre insatisfeita com a vida, bem como negligenciada pela Mãe, desde que 

perdeu a virgindade num carro, sem que a Mãe o tenha aprovado e facto do qual se 

envergonha), com a Mãe (de seu nome Maria José, senhora profundamente afastada de todos 

os filhos, à excepção de João e também do marido, por isso se tornando lésbica
59

 e mantendo 

uma relação com a senhora (Arlete) que lhe vai a casa fazer a “manicure” e com que se fecha 

num compartimento da casa), com a irmã Ana e também com a irmã Rita (personagem 

                                                             
57 Nesta personagem ecoam outras, sendo a mais claramente relacionável consigo o dono da Quinta (Sr. Dr. 

Francisco, o mesmo nome do filho mais velho desta família de “Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra 

No Mar?”) que dá o cenário a “O Manual dos Inquisidores”, quer pela sua faceta autoritária com todos, quer pela 

ânsia sexual de violar criadas e de ter amantes. 
58 Note-se que é desta personagem que primeiramente surge a referência e caracterização dos “cavalos que fazem 

sombra no mar”, como uma espécie de escape imaginário em relação à sua realidade tão “cinzenta”. 
59 De novo a retoma da homossexualidade feminina, a fazer lembrar o caso da irmã de Álvaro de “A Morte de 

Carlos Gardel” ou de Inês de “Fado Alexandrino”. 
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debilitada e cancerosa, que se encontra “na gaveta dos mortos” (páginas 174, 175 e 221, 222), 

uma vez que morre jovem. 

5. “A Faena”: novamente, os narradores se repetem, sendo, portanto, Francisco, Beatriz, a 

Mãe, Ana, João e, pela primeira vez, o Avô Tavares; 

6. “A Sorte Suprema”: nesta parte, os narradores voltam a ser Francisco, Ana, a Mãe e, 

pela primeira vez, outro filho do Dono desta Quinta, desta feita, ilegítimo por ter sido fruto da 

relação deste com uma Pastora. 

7.”Depois da Corrida”: como referido atrás, a narradora da primeira parte é igualmente 

aquela que termina o livro: Beatriz, o que, entre outros, se pode justificar com o intento de 

retomar a ideia de esperança advinda de uma personagem que crê nos cavalos que imagina ver 

no mar e que lhe proporcionam uma imagética recriadora de um mundo mais feliz do que o da 

sua realidade. 

A propósito desta última personagem, vejamos pois o título: a interrogativa directa 

(corroborada pela presença do respectivo sinal de pontuação) instaura um pendor retórico que 

leva, consequentemente, o leitor a reflectir sobra esta imagética criada pela associação 

inesperada de cavalos a fazer sombra não em terra, mas no mar. Por outro lado, e se o autor, 

através da voz de Beatriz, constrói tal cenário, isso significa que se tratará eventualmente de 

cavalos alados, de outra forma como poderiam fazer sombra? Quanto à selecção do nome 

“mar”, tal poder-se-á explicar devido à conotação que a este elemento da natureza sempre é 

atribuída, isto é, a de um lugar epifânico e de libertação da mente / do espírito. 

Como se vem tornando uma constante, as referências bíblicas marcam presença neste 

romance, sendo a mais inovadora de todas a que reproduzimos agora: “intenções de Deus que 

não era dado a piadas, mandava gafanhotos e afogava egípcios” (224). Note-se o duplo papel 

deste tipo de segmento textual: por um lado, assume a forma de discurso parodiado da Bíblia, 

por outro instaura uma tonalidade cómica, na medida em que recorre a pretéritos imperfeitos 

do indicativo que regem plurais genéricos (“mandava gafanhotos” e “afogava egípcios”), o 

que generaliza com humoristicamente o comportamento da Providência.  
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Para além disso, e porque de paródia estamos a ratar, veja-se o recurso repetido aos 

“óculos de mica”, através do qual o leitor recupera o “cego dos óculos de mica”, uma das 

personagens de “A História do Hidroavião”. 

 

25. “Sôbolos Rios Que Vão” (2010) 

No romance “Sôbolos Rios Que Vão”, o escritor abandona a utilização de personagens 

como enunciadores múltiplos e polifónicos (em cujos discursos ecoam os de outrem), 

seleccionando para responsável enunciativo praticamente único deste seu romance: a 

personagem António Antunes, com ressonância autobiográfica clarividente. A sobreposição 

de planos enunciativos surge então, não de vários narradores, mas de um só que, 

heteronimicamente se divide em dois: um “eu”, que é Antoninho, portanto criança, e um 

segundo “eu” adulto, o senhor Antunes, médico, com cancro nos intestinos e consequências a 

nível do fígado e rins, que morrerá, no final, na cama de um hospital. À semelhança do que 

acontecia em “O Arquipélago da Insónia”, também em “Sôbolos Rios Que Vão”, é a memória 

discursiva de António Antunes que lhe permite recuperar constantemente cenários e 

personagens do passado, o qual tem como local uma vila na serra, perto do rio Mondego, onde 

morou na infância, e aonde voltará, como aconteceu com os outros defuntos, para aí tentar 

encontrar o seu espaço eterno, como se podemos ler em “é esquisito que se permaneça tanto 

tempo defunto, hão-de desistir de estar quietos e regressarem com o mesmo espanto que eu ao 

lugar que habitaram e no qual se perdem também” (“SRQV”: 176). 

 

Em suma, o título remete para a reflexão (como a contracção da preposição com o artigo 

definido, utilizada no seu formato medieval -“sôbolos”) sobre a ideia central do curso da vida, 

pela selecção do nome “rios”, até à morte, pois estes “rios” “vão” no sentido do mar, por 

inerência libertação da vida angustiante e da doença de António Antunes. Repare-se que, e 

com inequívocas ressonâncias bíblicas ao caminhar de Cristo pelas águas, fazendo parar a 

tempestade e trazendo peixe às barcas dos seus futuros apóstolos, lê-se “e estava óptimo já, 

descia sobre os rios a abandonar a serra e as aldeias (…) a caminho da foz (…) vou com os 

rios mãe (…) sobre os rios a caminho do mar (…) deslizando sobre os rios a fazer parte das 

ondas.” (“SRQV”: 81-84). 

 

 

26. “Quarto Livro de Crónicas” (2011) 

1. “Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra No Mar?” 
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Recuperando o título de um dos seus romances mais recentes, Lobo Antunes explica 

cataforicamente o contexto do qual o retirou – uma letra de “uma moda de Natal” cantada 

pelos seus amigo, Vitorino e Janita Salomé. Desta sequência enunciativa cedo se percebe que 

o autor retira sentimentos que a “sombra” destes “cavalos” lhe proporciona – descanso, calor 

humano, vivência de ambiente diáfano agradável. Caracterização esta que parece comungar 

daquela que atrás referimos, a propósito do romance, e da personagem que parece visualizá-

la, da praia. 

E de amigo se enforma esta crónica, pois a propósito, o autor recorda a morte recente de 

Christian Bourgois, bem como o espírito natalício e o carinho das ondas que, felizmente para 

si, continuam “a fazer sombra em mim”.  

 

2. “Migalhas” 

Crónica a cargo de um enunciador masculino (“João”), um pouco de costas para a vida, 

recorrentemente a constatar que a mulher com que partilha a vida não gosta dele (até o tapete 

parece querer ver-se livre dele. Ao longo da sua auto-caracterização, este enunciador recorda 

a sua inabilidade na escola, que se estende até o momento em que “fala”, pois “Não leio 

jornais, não me distraio com nada”, nem se sente compreendido pelos outros, que lhe parecem 

dedicar alguma pena ou enternecimento. Em suma, a mensagem que parece ser clarividente é 

a de que, tal como as migalhas, ele se sente “pequenino” e insignificante: “Quando não 

estiveres cá e me sentir sozinho como as migalhas que sobrarem. Vou contar-te um segredo: 

há alturas em que as migalhas ajudam.” 

 

3. “Com tão pouca coisa se constrói o mundo” 

Depois de três dias passados no Porto, e numa Segunda-feira, o autor reflecte sobre 

alguns “pequenos nadas” que o fizeram feliz, durante a sua estadia “A claridade vinda não sei 

donde, da pele talvez, transfigurava-se tudo, as almofadas inchavam de luz, cada prega do 

lençol desfazia-se e refazia-se numa cadência de onda. O silêncio da rua que o silêncio da 

chuva, de tempos a tempos, aumentava, acrescentando palavras às vozes. Meu Deus, como 

com tão pouco se constrói o mundo.” 
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Partindo desta reflexão, o autor vê clarearem na sua mente memórias da infância na 

Beira Alta, bem como de memórias mais recentes como as do dono da “merceariazita” onde 

entrou e que lhe agradeceu com um “- Obrigado nós” que, como seria de esperar, despoletou 

nele a indagação sobre a identidade desse “nós”, ou seja, personagens ou pessoas ou figuras 

por detrás desse comerciante, numa espécie de heteronímia que ele, autor, também sente. 

 

4. “Zé” 

Recorrente na escrita cronística de António Lobo Antunes, a recordação do seu 

“camarada” José (com grande probabilidade de ser Cardoso Pires) dá forma a mais uma 

crónica de carácter indubitavelmente laudatório e terno. Neste sentido, recorda a sua valentia, 

o seu companheirismo e a sua fidelidade aos princípios que fazia regerem sua vida, assim 

como o seu “sorriso”, pelo termina, escrevendo: “Tem paciência, Zé: faz lá um sorriso à 

gente.” 

 

5. “Crónica com buganvílias” 

Frequentes na escrita de António Lobo Antunes, as flores assumem-se vectores de “cor 

local”, sendo esta crónica exemplo sintomático de tal facto. Presentes fisicamente ou na sua 

memória (“lá me vêm as buganvílias”), estas flores trazem memórias, designadamente a de 

tempos em que era mais jovem, já com duas filhas e com apetência para o jogo em casinos, 

donde trazia prostitutas para seu entretenimento, no seu “apartamento pequenino”. Esta 

memória fá-lo reiterar a ideia de que o mais importante na sua vida é a escrita, sendo que a 

preferiria mesmo se esta fosse colocada num dos pratos da balança e a potência sexual, no 

outro. De novo, por intermédio das buganvílias, o autor pergunta-se se, com tantas memórias 

que deveria ter retirado da sua mente, “Ainda irei a tempo de começar agora?”. 

 

6. “Os trocos do amor” 

Da responsabilidade de uma mulher, esta crónica mostra o seu lado mais frágil, 

frequentemente a pedir ao seu companheiro de longa data que lhe toque no coração, a ver se 

ele ainda bate. Recorrentemente pedindo-lhe mimos, a crónica chega ao seu final com esta 

mulher a pedir “comigo é como deve ser, com ternura, sou um bebé, uma menina, uma 

coisinha frágil e doce, repete-me ao ouvido que sou uma coisinha frágil e doce”, ao mesmo 
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tempo em que se queixa do facto de se ele desaparecer “já não fica cá ninguém para me 

massajar as costas com creme.” (36) 

 

7. “Agora que já pouco te falta” 

Esta é mais uma crónica em que o autor reflecte e desconstrói o seu processo de escrita, 

sempre permeado por fases: aquelas em que escreve romances, aquelas em que escreve 

crónicas e ainda os espaços relativamente vazios que permeiam e marcam as pausas entre a 

escrita e a não-escrita. No final, e desdobrando-se em dois interlocutores, o autor fala de si 

para si, aconselhando-se “Deixa tudo o que não seja o livro e começa. Se tiveres sorte é o teu 

livro. Se tiveres ainda mais sorte o teu último livro, a razão de teres nascido.” (39) 

 

8. “Ismael” 

Da responsabilidade de uma mulher, esta crónica desenrola-se em torno das 

considerações que esta tece sobre a pacatez e, sobretudo, “o silêncio ao fim de semana”, e um 

modo geral, passado em casa, a qual partilha com a madrinha, o pai e a enorme quantidade de 

bugigangas que povoa essa casa, cuja renda ajuda a pagar. O título da crónica (“Ismael”) 

surge no seio dessas considerações, sendo que se trata de um namorado antigo, de quem se 

lembra e que lhe agudiza esses sentimentos de vazio e silêncio para com a vida. 

 

9. “O precário fio dos dias” 

De novo surge uma crónica construída a partir de factos do quotidiano que despertam a 

atenção do autor e que o levam a deambular por memórias do passado mais distante e de 

passado(s) mais recente(s). Desta feita, trata-se, por um lado, de acontecimentos de tempos 

passados com os seus familiares de gerações anteriores (pais, avós, bisavós), tal como de 

amigos que o acompanharam em momentos de doença, como Júlio Pomar. E, por outro lado, 

trata-se de episódios pontuais que permanecem na sua mente, por aquilo que têm de ensinador 

ou cómico. Leia-se, a propósito, esta sequência: “Que poder de síntese na fórmula 

- Gaja boa 

Que profundidade apreciativa. O primeiro caramelo 

- Gaja boa 

E o segundo a complementar 
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- Do caneco 

Ou seja um par de génio sucintos. Aliás a expressão gaja boa é extraordinária.” (47)  

 

10. “De pardais, santos e manicuras” 

Como o próprio título o indica, esta crónica desenvolve-se em torno de três aspectos 

centrífugos que lhe dão coesão, enquanto macrotexto: 

- a paródia da Bíblia; 

- o recurso a animais;
60

 

- a recorrência a episódios ou figuras do quotidiano; 

Quanto ao primeiro, note-se o conjunto de referências a santos da Igreja Católica: 

“Santa Teresinha do Menino Jesus”, “São Luís Gonzaga” e ainda “Jesus” (e note-se o carácter 

de comicidade relativamente neutra e a ressoar o pueril “Jesus que se percebia usar escova 

porque não havia um único cabelo fora do sítio e mostrava a barba aparada.” 

Quanto ao segundo, a presença, neste caso, da sequência seguinte confirma o que atrás 

(Parte I) fizemos ver: “Teria oferecido a minha colecção inteira de bichos da seda para me 

pegarem assim nas falanges” (51). 

Quanto ao terceiro aspecto, note-se a referência às vizinhas manicuras que a mãe do 

autor queria ver casadas com ele (“- Até que enfim o garoto fez alguma coisa de jeito, vai 

casar-se com a manicura.” Curiosamente, uma delas tem o nome da personagem central a um 

episódio cómico do romance “Conhecimento do Inferno”, o qual relata o seu quase-casamento 

com o Cabé (que viria a ficar apenas em projecto, por ser ele (inesperadamente e para revolta 

dos convidados que o esperavam, na igreja do Castelo de São Jorge) já casado. 

 

11. “Dois vezes dois quatro é uma parede” 

Aproveitando-se desta sequência discursiva de Dostoievski, António Lobo Antunes 

reflecte, uma vez mais sobre o seu processo de escrita. Vejamos como o faz, desta vez. 

Encetando o seu discurso por meio da verbalização do momento em que vê o seu 

reflexo no espelho no qual o vidro da janela à sua frente se transforma, o autor pergunta-se 

“Quantos serei?” Para além da ressonância heteronímica óbvia, esta crónica avança, 

paulatinamente, à medida que a escrita antuniana avança também – “Daqui a nada acabo isto 

[a crónica], junto as folhas, levanto-me. Bato com elas na mesa para as acertar, O António 

                                                             
60 Chamamos a atenção para o tratamento que destas características fizemos, ao longo da Parte I desta 

Dissertação, designadamente em “Fauna antuniana” e “Paródia / Citação da Bíblia”. 
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Lobo Antunes do reflexo bate as suas no vidro para as acertar. Ao publicarem a crónica qual 

das nossas duas sairá?. Meia noite e dezanove no relógio redondo.”
61

 

A partir deste momento, o texto versará sobre aquilo que o autor se encontra a 

visualizar, fisicamente, à sua frente: um “mendigo velhote e uma cigana com o filho ao colo”, 

“condutores de automóveis”, o “sabonete”, “a banheira”, “na bacada da cozinha, laranjas, 

frascos transparentes que brilham”, “o gato”, “o algeroz” e, de novo, “o homem do reflexo”. 

 

12. “O Grande Borges” 

Com tamanho epíteto a servir de título, esta crónica trata, afinal, de um “velhote 

bêbedo” que acompanha o quotidiano do escritor e que o vai fazendo sorrir, mas o comove 

pela sua presença companheira e carinhosa, bem como pelas suas palavras, em sequências 

aconselhadoras como estas: 

 - “- Não se aproxime daquele gajo que tem piolhos” 

- “- Levas um pão nos cromados que ficas oito dias a cuspir solarine 

afasta-se com pompa a puxar-me o cotovelo 

- Estes caramelos ainda o deseducam doutor” (59). 

 

13. “A espuma contra as rochas a aumentar e a esmagar-se” 

Esta crónica trata, fundamentalmente da angústia e do medo de um homem que, 

jogando o seu xadrez, vê a sua mulher aproximar-se para lhe dizer: “- Estou grávida”. Tais 

sentimentos vão-se agudizando, dentro da mente e do coração deste homem, que, no final 

acaba por ouvir da sua boca “- Estou feito”, o que despoleta choro e desgosto na mulher. 

 

14. “AcácioAntónioAcácioAntónioAcácioAntónioAcácioAntónio” 

Esta é mais uma crónica de cariz laudatório, “post mortem”, desta vez, versando sobre 

um falecido amigo e dermatologista de António Lobo Antunes. Com carinho se desenha este 

texto, sobretudo carregada de emoção e lágrimas contidas. Note-se como a inseparabilidade 

                                                             
61 Remetemos, a propósito, para o tratamento do papel do relógio (Parte I) no esforço de ancoragem enunciativa 

do autor, assim como para as citações de António Lobo Antunes constantes da Conclusão Geral desta 

Dissertação. 
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destes dois amigos se nota pela sequência em contínuo discursivo do título da crónica (Acácio 

era o seu nome). 

 

15. “Dulcinha” 

O diminutivo presente no nome próprio que dá forma ao título corresponde 

integralmente ao tom transversal a este texto. Trata-se de uma longa enunciação de um 

homem enamorado ainda pela sua mulher, mas cuja timidez o impede de verbalizar o seu 

amor. Nota-se claramente um pedido de perdão pela incomunicação não deliberada, cujo 

resultado desconhecemos pelo facto de se tratar de uma espécie de monólogo. 

 

16. “Se eu fosse Deus parava o sol sobre Lisboa” 

Talvez pela circunstância emotiva de se encontrar no seu mês de aniversário (setembro), 

o escritor olha para dentro de si, reiterando o que parece evidente: “sou apenas um homem, 

diante do seu espelho interior, que não gosta do que vê.” 

Aproveitando-se (e por citação directa) das palavras de Fernando Assis Pacheco “Se eu 

fosse Deus parava o sol sobre Lisboa”, Lobo Antunes relembra como a permanência do sol o 

faz sentir-se melhor e aguentar esta angústia existencial. 

Como é comum à sua prosa, cedo transpõe fictivamente as suas considerações e se 

lembra de palavras de Júlio Pomar e de situações caricatas por que passou, em África, 

designadamente a de um dentista “que era um soldado a quem ensinaram a arrancar dentes” e 

que, com bastante comicidade a um olhar distanciado no tempo e no espaço, arrancava dentes 

a colegas e superiores hierárquicos.
62

 

 

17. “O que são as mulheres” 

Depois de comparar as mulheres aos telefones porque “de vez em quando avariam sem 

que se perceba porquê”, e pensando o leitor tratar-se de um enunciador machista, a verdade é 

que o desenrolar desta narrativa nos mostra o contrário. 

                                                             
62 Sobre dentistas e seu trabalho perspectivado comicamente, leia-se a crónica “A cadeira do dentista”, que 

numerámos como 66. 
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O homem que dizia aos amigos “rédea curta, ordens simples, distância antes que lhes 

venha a tendência de nos calarem que se a gente lhes fornece corda é certo que calcam, está 

na natureza delas.” Tornar-se-ia, afinal, aquele que é trocado por um outro “de bigode” de 

quem, inclusivamente, os filhos gostam mais.  

No final do texto, vemos esse enunciador a usar constantemente a aliança e a esperar 

agradar àquela a quem pensava trazer “pela rédea”. 

 

18. “O esquimó” 

Talvez por serem os esquimós pessoas que aparentam ser pequenas e apenas no seu iglo 

se sentirem bem, perante o frio agreste glacial, este título seja tão adequado ao desenho que o 

autor faz de si mesmo: “um inepto, não sirvo para nada, não me entendo com aparelhos” que 

dizia nunca “ser crescido”, sê-lo significava “ter óculos, tosse, autoridade. Ler o jornal. Fumar 

também, mas isso fazia eu às escondidas, depois de roubar na copa uma caixa de fósforos das 

grandes.” 

Na verdade, e por (aparentemente) não ter aptidão para coisa nenhuma, António Lobo 

Antunes fez o que a seguir se transcreve: “Depois, de repente, comecei a achar lindo também 

[ler livros como fazia o pai], mas estava seguro que podia fazer melhor. Então começou o 

meu fadário com as prosas. (…) Agarrei no bloco e as palavras começaram a sair sozinhas.” 

 

19. “O meu noivado” 

O noivado que é central a este texto é aquele que este enunciador de treze anos de idade 

(e mais novo onze anos do que irmã) imagina com uma das meninas que vê retratada numa 

das fotografias que a irmã guarda no seu quarto (quando decide bisbilhotar as suas coisas). 

A razão por que decide ir ao quarto da irmã (Elsa) justifica-se por para ele ser um 

mistério a apatia e maneira de ser estranha da irmã, quando a visita no hospital. Depois de 

apresentado este pormenor, o leitor começa a perceber que talvez se trate de um hospital ou 

clínica de Psiquiatria. Seguidamente, são listados (por meio de uma cosmovisão pueril) factos 

sobre o seu passado recente: um “affair” com um dono de loja contígua à sua casa, uma 

gravidez, um aborto e repressão constante por parte da família. 
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De qualquer forma, é no seio da desgraça da irmã que ele descobre uma paixão por uma 

das suas antigas colegas (Suzy), a supracitada menina da fotografia. 

Este é mais um exemplo em que a escrita antuniana deixa transparecer a perspectivação 

da realidade crua por meio do olhar de uma criança / adolescente, o que acaba por se tornar 

num retrato eufemístico do exterior. 

 

20. “Crónica escrita pelo filho de Calamity Jane” 

A nomeação da figura que enforma o título desta crónica surge apenas no final, 

momento em que o escritor revela sempre ter sonhado em ser o filho de Calamity Jane. 

Até aí a crónica vai-se desenvolvendo através de apontamentos que o escritor vai 

fazendo a propósito do seu quotidiano na zona de Lisboa, povoada de pessoas cujos 

comportamentos são, de um modo geral, desviantes, isto é, carteiristas, arrumadores de carro 

(de dia) e “donos” de prostitutas (à noite), assim como uma variedade de delinquentes e 

ladrões. Na verdade, e curiosamente, Lobo Antunes revela ter uma boa relação com todos e 

elogia, por exemplo, o comportamento dos “donos” das prostitutas pela sua atitude e dose “de 

correctivo”, batendo nas mulheres, por um qualquer motivo. A seguinte formulação é disso 

exemplificativa: “Se mandassem nas escolas acabava a rebaldaria (…) e não se alcança o 

motivo de os partidos não colocarem estes educadores não apenas das escolas mas das 

diversas repartições do Estado.” Apesar da ressonância sarcástica evidente, a verdade é que o 

pendor cómico é inegável, em mais um texto cronístico. 

 

21. “Já escrevi isto amanhã” 

Paródia de uma frase do saxofonista Charlie Parker, “- Já toquei isto amanhã”, esta 

crónica desenvolve-se a partir de algumas frustrações que acompanharam o escritor, desde o 

momento em que, por não saber identificar o “nome predicativo do sujeito”, o professor lhe 

disse “- Nunca hás-de ser ninguém na vida”. De facto, aquilo que esse professor queria que 

ele fosse, não foi, foi algo melhor: escrever, ainda que tal constitua “um trabalho difícil, quase 

tão difícil como viver.” Mais: encontra a sua motivação na força de Parker, que parece ouvir 

dizer “Vá, António, levanta-te do papel com as palavras. Fecha os olhos e elas saem 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

541 
 

sozinhas.” E quando saem, mostram que o autor está a “olhar para ontem”: “Neste preciso 

momento, senhor professor, só me apetece olhar para ontem.” 

 

22. “Aquele ali atrás sou eu” 

Num casamento infeliz e cansado, de treze anos, Fernando, o enunciador desta crónica, 

contempla-se a si mesmo, numa fotografia antiga, a partir da qual vai relatando, a infância 

com uma madrasta típica, o encontro com a actual mulher, bem como o casamento e a sua 

vida de tédio e tristeza. 

 

23. “Cuidado com o degrau” 

Abordagem pouco frequente, nas crónicas antunianas, a velhice (e não o 

envelhecimento como processo gradual e visualizado pelo escritor) assume-se realidade, facto 

constatado nesta crónica. Assim, damos conta de pormenores específicos da parte um pouco 

mais decadente e, porventura, ridícula ao olhar dos outros, da vida humana. A imagem que é 

transversalmente manuseada é a da relação dos idosos com os pombos
63

, que gostam de 

alimentar com sobras de bolos ou outros alimentos. 

 

24. “O António é esquisitíssimo” 

Servindo-se desta frase da autoria das suas ticas (de classe social e rendimentos 

elevados, António Lobo Antunes embrenha-se em considerações motivadas pela sua 

indiferença ao carácter chique e caro de um “restaurante caro” a que, no dia anterior, tinha ido 

jantar. 

Este texto é um exemplo sintomático do desprendimento do autor, relativamente a luxos 

e ao dinheiro, o que é corroborado pela sua característica de desprendimento e quase 

alheamento a pormenores práticos da vida, dado concentra-se (ainda que com angústias e 

sofrimentos típicos do processo) no acto de escrever. 

 

                                                             
63 Sobre a presença e suas repercussões nos textos, releia-se o conteúdo da Parte I. 
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25. “O já e o ainda” 

Esta crónica constrói-se a partir do impacto semântico da dicotomia “já” / “ainda”, 

palavras que espelham a realidade que envolve o primo do pai do enunciador e seu tio: o “já” 

remete para situações em que um e outro se encontram antes do tempo e, como é óbvio, o 

“ainda” remete para situações em que, dada a avançada idade, um deles persiste viver. 

Tomemos como exemplo, a frequência de uma espécie de bar de alterne: “- O menino já por 

aqui? 

e o primo do meu pai respondeu com outra pergunta 

- E o tio ainda?” 

 

26. “Crónica antiga que achei numa gaveta” 

Semelhante a tantas outras (já publicadas ou posteriores), esta crónica é mais uma 

tentativa de auto-definição do escritor, que olha retratos seus e reflecte sobre quem é. Depois 

das deambulações por memórias (no caso, do “tio Eloy” que “jogava cartas aos domingos”), 

volta à questão dos retratos, concluindo “Mal dê por mim sou um sorriso numa fotografia que 

se não dirige a ninguém”.
64

  

 

27. “”Quem salta do inferno cai no tecto do céu” 

Em mais um texto sobre a felicidade e a inocência da infância, o escritor reitera a sua 

relação saudável e feliz com heróis de quem gostava mais do que amigos (como os que o avô 

tinha). Assim, refere, por exemplo, Tintim, Batman, Tarzan, Clark Kent, entre outros. 

Por outro lado, encontramos igualmente outros símbolos das preocupações, enquanto 

menino de oito anos: a sopa, o arroz doce, o leite creme e a mousse de chocolate, que 

povoavam a sua mente. Este era, porventura, o seu céu, por oposição ao “inferno” em que a 

sua idade adulta se tornou. 

                                                             
64Retomamos a questão da perspectivação dos retratos e do seu papel na continuidade dos mortos ou na 

apresentação de pessoas de quem já ninguém conhece a identidade. Faça-se, neste momento, o confronto com o 

papel dos retratos no romance “Eu Hei-de Amar Uma Pedra”, onde eles assumem centralidade, espelhada, 

inclusivamente, na sua inclusão na nomeação dos capítulos / partes do macrotexto. 
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28. “Mishkenot Sha’Ananim” 

À semelhança do que vem sendo característica típica das suas crónicas, também nesta o 

escritor “olha para fora” antes de “olhar para dentro”
65

. E de fora surge-lhe “a primeira casa 

construída fora das muralhas de Jerusalém, onde estou desde há dias”. Para além dela, as 

montanhas, as encostas tão bíblicas, onde ecoam figuras dos fundamentos do Cristianismo, 

bem como outras imagens, despoletam considerações sobre a escrita, designadamente a sua e 

a de outros escritores, tais como Arthur Miller. 

 

29. “Eugénio” 

Com incursões veladas sobre o suicídio, esta crónica versa sobre um homem, Eugénio, 

desiludido com a vida, de quem, desde a infância, as raparigas (sobretudo, Liliana) faziam 

troça. Apesar de ter vindo a adiar tal atitude, a crónica parece terminar-se, como é habitual, 

nestes contextos discursivos, com a indicação de que Eugénio acabaria por fazê-lo. 

 

30. “Foguete de lágrimas” 

“Foguete de lágrimas” é o que o enunciador sente ao vislumbrar uma mulher, com 

alguma idade, a quem veio à superfície um olhar, um sorriso que lhe realçaram a beleza 

natural. Depois de perceber que o seu marido não estava à altura de tão linda mulher, o 

enunciador atreve-se e consegue iniciar uma relação, discreta, numa hospedaria (“Flor do 

Mar”), que parece fazer os dois, pelo menos, mais felizes do que eram antes de se terem 

conhecido. 

 

31. “Jaime” 

Em mais uma reflexão sobre o “absurdo” e a “indignidade” da “morte”, esta crónica é 

directamente dedicada por António Lobo Antunes ao “senhor Jaime” que sofre e espera pelo 

seu momento final: “Esta crónica é para si, senhor Jaime. Não lhe chego aos calcanhares. Não 

                                                             
65 Esta formulação é da nossa responsabilidade. 
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tenho a sua coragem nem o seu pudor (…) Trinta anos passados continuo a respeitá-lo e a 

sentir-me grato pela sua lição de elegância. (…) Tínhamos a mesma idade, mais coisa menos 

coisa. A diferença é que você era um homem e eu um palerma de bata. Não tenho bata há 

muito.” 

 

32. “Uma feridinha de cacaracá no joelho direito” 

Como se percebe pelo recurso a diminutivos e registo de língua familiar, esta crónica 

versa sobre um episódio da infância do enunciador, em que se magoou no joelho. A partir 

desse ponto centrífugo, ganha forma a reflexão sobre uma outra situação que lhe causava um 

sentimento de incompreensão e tristeza: “o meu pai com filhos de outra senhora” e, por 

contraste, “a minha mãe, sem mais filhos, a trabalhar num hotel” que o visitava, com pouca 

frequência e parecia ignorá-lo. Tentando buscar conforto no amor da avó, que lhe assegurava: 

“- Um dia hás-de entender”, o texto termina com uma formulação que mostra a persistência 

do sentimento de incompreensão “e passaram quarenta anos e não entendo nada.”. 

 

33. “A Serra da Estrela é o lugar mais bonito do mundo” 

Hino indiscutível a esse lugar diáfano de uma infância feliz, vivida com pessoas felizes, 

esta crónica consubstancia uma outra característica tão cara à prosa antuniana: a paródia e 

citação directa da Bíblia,
66

 com suas repercussões inevitáveis a nível da tentativa de demanda 

de respostas para questões dogmáticas. 

 

34. “Eu, às vezes” 

Motivado por um estado “melancólico ao crepúsculo”, mais uma vez, o escritor 

contempla o que a realidade lhe oferece: “janelas iluminadas”, “vidas atrás das cortinas”, “um 

relógio”, “uma pagela”, “um lustre que me assusta”, o “senhor João” “com um bicho”. 

                                                             
66 A este propósito, veja-se o constante da Parte I, relativamente à paródia / citação do texto bíblico. 
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Neste âmbito lhe vêm à memória lugares onde esteve (“devo ter sido muito feliz na 

barriga da minha mãe”) e por onde viajou (“lembro-me de Bucareste, da estrada para 

Constança, do Mar Negro, dos corvos”), o que confirma a sua tendência deambulista e 

reflexiva, tão típica das suas crónicas que o levam a considerar “Sou tanta gente às vezes.”. 

 

35. “Crónica da estação dos correios” 

Esta crónica está intitulada de modo esclarecedor, na medida em que o localizador 

espacial corresponde ao lugar de que o escritor vai tratar: a Estação dos Correios, onde se 

desloca para ir buscar livros vindos do estrangeiro, e acaba por ou conversas, como a de “uma 

senhora de papelinho para outra de papelinho”. Durante tais conversas, fica a saber 

pormenores (inúteis) sobre as vidas de cada uma (preenchidas por sofrimentos, falta de saúde 

e problemas) e sobre as vidas dos outros (ou das outras) que a maledicência não consegue 

evitar (no caso, dizendo respeito a uma menina, Suzete Mendonça, que o namorado queria 

“sensual”, “como as actrizes porno”). 

36. “Crónica para aqueles que vão escrever” 

Esta crónica é antes para “aqueles que vão ler”, dado que Lobo Antunes enceta um 

diálogo esclarecedor (e reiterador) com o leitor, afirmando peremptoriamente: “por estranho 

que pareça tenho a certeza absoluta que nasci hoje e o que vejo nas fotografias ou nos 

espelhos intriga-me (…) E se de longe em longe
67

, nas crónicas, me refiro a isto é na ideia de 

me esclarecer a mim mesmo e às pessoas a quem aquilo que lhes dou interessa (…) Eu peço 

perdão de em lugar das historinhas que costumo contar nas crónicas, tão diferentes dos livros 

em que não há historinhas, vos ter maçado com este discurso.” 

 

37. “Desde que não estás comigo” 

A enunciação, neste texto, está a cargo de um enunciador masculino, abandonado pela 

mulher, que vive numa solidão tal (há “oito meses, onze dias e dezoito horas”) que o leva, ao 

                                                             
67 “Insistentemente”, diríamos nós, o que encontra sua justificação no conteúdo por nós recuperado, relativo a 

cada crónica, nesta Parte IV. 
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que tudo indica, a suicidar-se por falta de alegria em viver, sozinho ou com a mãe que lhe 

arruma a casa de quando em vez e o tenta casar com uma vizinha solteira. 

 

38. “Retratos” 

Nesta crónica, encontramos dois tipos de eco: o da paródia da Bíblia, com o necessário 

estado de dúvida quanto a “- Que raio fazia Deus antes da Criação?” ou a factos da sua vida 

(onde surge o capelão Honório, um pouco impotente nas suas respostas), e o dos retratos, 

transversais à obra antuniana, testemunhos permanentes da presença dos mortos.
68

 

 

39. “Tom” 

Esta é a enunciação de uma enunciadora, enfadada e resignada com a vida que tem, 

preenchida (ou esvaziada) por uma filha desobediente e irritadiça e por um marido ausente, 

esta mulher recebe, um dia, inesperadamente, uma carta de amor de um homem cujo 

pseudónimo é “Solitário Orgulhoso”. Sem nunca perceber de quem se trata, esta mulher 

esconde a carta e imagina (quase visualizando) a sua relação com esse desconhecido. 

 

40. “A melhor maneira é a única boa” 

De novo recorrendo à temática da desconstrução do seu longo percurso de escrita, Lobo 

Antunes reitera a ideia de que, apesar de angústias e dúvidas, sempre soube que escrever era o 

seu destino, afirmando que “não sou escritor porque aquilo que faço não é escrever, é ouvir 

com mais força. Sento-me e espero até as vozes começarem. Andam à minha roda, mais 

fortes, mais ténues, mais distantes, mais próximas, falando sem som e no entanto dizendo, 

dizendo.” 

                                                             
68 Note o paralelismo entre esta crónica e dois romances: “Eu Hei-de Amar Uma Pedra” e “Comissão das 

Lágrimas”. No primeiro caso, por se desenrolar a narrativa em torno de “fotografias” e, no segundo caso, por ser 

constante a dicotomia dúvidas / (ausência de) respostas da personagem masculina central, pai de Cristina 

(António). 
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Mais: afirma caber ao leitor o mais importante papel na construção de um texto “os 

livros deveriam trazer o nome do leitor, não do autor, na capa, é o leitor que lhe dá sentido à 

medida que lê”. 

 

41. “O reencontro” 

Este texto versa sobre o reencontro entre um homem envelhecido e sua ex-mulher, 

quarenta e sete anos depois de se terem separado. A separação deveu-se ao facto de ele a ter 

traído com a própria irmã, o que o levou a ser sovado conjuntamente por ela e pelo sogro. 

Após esse acontecimento, ele tronou-se um homem desgostoso e doente, nunca mais sendo 

feliz, enquanto que ele se manteve feliz e, bonita e atraente. 

 

42. “Os meus livros” 

Como o próprio título o indica, esta crónica trata dos livros que Lobo Antunes leu na 

sua infância e que procura em alfarrabistas, aquando das Feiras do livro em que participa. De 

entre eles destacam-se, por exemplo, Sandokan, Erich Kastner, Corín Tellado, romances de 

Joaquim Paço d’Arcos, entre outros. 

 

43. “Este vento de giz” 

Depois de desperto pelos “sons” que “começam a mudar de tonalidade”, o enunciador 

tem “a impressão que estou em casa dos meus avós mas como se foi vendida há tantos anos?”. 

Desse lugar, dessa casa e dessa avó, Eva, trata o resto da crónica, com menções 

explícitas à admiração que o enunciador nutre por ela. 

 

44. “Cavalos amarelos a galoparem junto ao mar” 

Nova paródia do romance e da crónica que se desenrolam em volta deste título, 

“Cavalos amarelos a galoparem junto ao mar” resumem-se, desta vez, a uma “gravura feia” 
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que o “senhor engenheiro”, a quem o médico diagnosticou um problema grave, vislumbra e 

que despoleta considerações / reflexões sobre a vida que tem levado até esse momento: a 

mulher, os filhos, a mulher do médico (“mais bonita”), entre outras.  

Nesta altura, doente, em casa, a receber visitas orientadas pela mulher, este homem 

sente-se obviamente infeliz, o que é corroborado pela indiferença que o médico insiste em ter 

para consigo. 

 

 

45. “Assim como assim” 

Nova viagem pelo seu interior, esta crónica é plena de sequências discursivas 

elucidativas quer da perspectivação que o escritor tem da vida, quer da que tem sobre os seus 

livros e sua escrita. Consideremo-las: “Tanto ruído no interior deste silêncio: são as vozes  

dos outros a falarem em mim, pessoas de quem gostei, pessoas que perdi, gente que tenho 

ainda. (…) O resto, quase tudo, fiz sempre sozinho (…) aquilo que, destilado, aparece nos 

livros, que são o itinerário da aprendizagem da dor, a certeza da vida redimir a morte, da 

necessidade da alegria, da serenidade conquistada a pulso. (…) Tem de passar-se as passas do 

Algarve para dar prazer ao leitor. Espero que Deus me conceda acabar três ou quatro textos. 

(…) Se alguma dignidade de homem tenho deu-me a Arte.” 

 

46. “Juro que nunca vou esquecer” 

Aquilo que o escritor jura “nunca esquecer” é “o olhar da rapariga que espera o 

tratamento de radioterapia” no hospital que ele próprio frequenta simplesmente para “um 

tratamento preventivo”, depois da cura do cancro nos intestinos. Por essa razão, a crónica 

desenvolve-se em torno de reflexões sobre a injustiça do sofrimento sobretudo em se tratando 

de uma menina sobre a qual ele escreve “somos transparentes para ela, toda no interior do seu 

tormento”. 
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47. “Crónica do pescador da marginal” 

Guedes é o nome deste “pescador da marginal” que insiste na vida solitária, dado que já 

sofreu perdas familiares suficientes para perceber que não deve criar relações de amizade ou 

amor com ninguém por poder vir a perdê-las. Repare-se nesta filosofia estóica a lembrar 

poemas do heterónimo pessoano Ricardo Reis. 

 

48. “Eu, em Agosto” 

Como nos vem habituando, nas crónicas, nesta o escritor, ancorado temporalmente, no 

mês de Agosto, visualiza as pequenas rotinas do seu dia-a-dia, no bairro de Lisboa onde mora, 

singelas e, por vezes, angustiantes. Ainda assim, o bastante para lhe fazer lembrar (por 

contraste) a sua infância, em Benfica ou em Nelas. “Não me lembro se era feliz nessa época.”, 

mas, de facto, devia ter sido, certamente, pois hoje tais memórias vêm-lhe à mente, sobretudo 

em meses como o de Agosto “passado em casa, a escrever”. 

 

49. “O senhor Biscaia” 

Nesta crónica, surge aos olhos do leitor a enunciação, resignada, de uma rapariga que 

agradece, quotidianamente, ao senhor Biscaia a estabilidade económica da sua vida e da da 

mãe. A verdade é que o retorno que lhe deve a deixa frustrada (passando o texto a nega-lo, 

claro), ou seja, encontros (quase) sexuais que não se consumam pela idade avançada e pela 

impotência natural do senhor Biscaia. Para além da resignação óbvia, sobressai o cómico em 

excertos como o que a seguir transcrevemos: “ ao cabo de meia hora de lingerie e trabalho o 

senhor Biscaia uma reacçãozinha que sempre é melhor que nada, eu quase a bater palmas 

- Tão homem 

e a reacçãozinha some-se, há-de haver comprimidos para desmaios destes”. 

50. “Crónica descosida porque me comovi” 

A comoção referida no título diz respeito àquilo que Lobo Antunes sente ao recordar 

(ou conviver com) os antigos camaradas de guerra, com quem almoça e a quem dedica uma 
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profunda admiração. Neste caso, trata-se de Zé Luís e Pontinha, sendo que o segundo, 

vivendo com algumas dificuldades financeiras, lhe lembra a injustiça e a indiferença de que os 

antigos heróis de guerra são vítima no nosso país. 

 

51. “Meu menino, ino, ino” 

Depois de se referir a pormenores do seu quotidiano (que incluem um “senhor de idade” 

de um restaurante a distribuir os seus versos deprimentes), Lobo Antunes termina esta crónica 

com indiscutível demonstração de amor: “Suspendo esta crónica, poiso a cabeça nos 

cotovelos dobrados e vejo a minha mãe (…) Sei que nunca nos demos bem mas não quer 

pegar-me ao colo outra vez nem que seja um bocadinho só?” 

 

52. “Balada do 7ºA” 

O “7ºA” é o número do andar e da porta onde vive este enunciador masculino, solitário 

e de olhos postos numa vizinha que recebe um senhor mais ou menos da sua idade. Apesar de 

afirmar “Se reflectir um bocadinho não tenho razões de queixa da vida”, a verdade é que tem 

todas: está sozinho, não tem projectos de relacionamentos ou interesses e encontra refúgio nos 

momentos em que se deita, na cama, vestido e calçado a lutar contra esse silêncio que é “tão 

insuportavelmente ruidoso”. 

 

53. “Fernando” 

Nesta crónica, a enunciadora, Idália, tenta refazer (a muito custo) a sua vida, depois de 

uma relação acabada com Fernando Novais, a quem já viu, mudado o emprego e a 

companheira, de carro, enquanto esperava na paragem “do 41”. Uma vez mais, o escritor se 

serve de uma voz feminina para retratar o sofrimento e a solidão advindas de uma vida 

frustrada, finda uma relação. 
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54. “Onde o pobre escritor começa” 

Esta crónica é mais uma incursão sobre o seu processo de escrita, cujo desenvolvimento 

Lobo Antunes formula assim: “Vou começar a escrever o meu livro no dia 25 de fevereiro 

(…) e entretanto armo um esboço de plano para o destruir, nomes, inícios de frases, uma 

estrutura que não seguirei mas de que necessito como ponto de apoio para depois rasgar á 

medida que o texto se faz, ou eu o faço, ou nos fazemos um ao outro. (…) Obrigada, vida, por 

me teres dado tempo de os construir. (…) E, dito isto, posso começar.” 

 

55. “Adelaide” 

Provavelmente sendo a verbalização do nome da enunciadora, “Adelaide”, esta é uma 

narrativa sobre uma mulher que vive sozinha, depois de “um casamento falhado, uma relação 

falhada com um sujeito casado e que se arrastou anos” e que, apesar de achar as tentativas de 

relação de um vizinho de “sessenta e seis anos” inicialmente desinteressantes, parece agora 

preparar-se para o aceitar. 

 

56. “Tenham piedade de nós” 

Povoada de referências intertextuais relativamente a outros grandes escritores e obras (a 

propósito de escrita de qualidade e respectiva vida de sofrimento (“É necessário roermos as 

passas do Algarve para que o leitor tenha prazer.”), nesta crónica lemos nomes como 

Faulkner, Tolstoi, Gogol, Thcecov, Scott Fitzgerald ou Graham Greene ou ainda títulos de 

obras (Literatura / Pintura / Música) do agrado do escritor, tais como “Monte dos Vendavais” 

ou “As Meninas” (Velásquez) ou ainda “Danúbio Azul”. 

O pronome pessoal “nós”, constante do título desta crónica, remete para todos os 

artistas (incluindo o próprio Lobo Antunes) com seu sofrimento, o qual parece ser condição 

inevitável para o sucesso e qualidade dos seus trabalhos artísticos. 
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57. “A vida humana é um mistério” 

 

Este é o relato, em primeira pessoa, de um enunciador feminino, Anita, que, falecidos os 

pais, a mãe mais recentemente, demonstra uma solidão (apesar da presença da gata, 

Cleópatra) tal que a leva a comprar uma “loção para a barba”, por esta lhe fazer lembrar o 

perfume do médico que tratava o seu pai e que não lhe dava atenção, remetendo as suas 

afirmações a “- A vida humana é um mistério” 

 

58. “Os passos” 

A fazer lembrar “O Arquipélago da Insónia”, por exemplo, com sua conhecida 

personagem “prima Hortelinda”, personificação da morte, com seu caderninho “fatal” a 

apontar os nomes dos próximos “escolhidos” para morrer, esta crónica mostra a aproximação 

paulatina da morte para junto de Jaime, personagem centrífuga, em constantes indagações 

existencialistas. 

 

59. “Crónica ao espelho” 

Outra vez Lobo Antunes reflecte sobre a rotina das suas viagens, com respectivos 

quartos de hotel, sessões de autógrafo, conversas com os seus leitores, sempre com o amigo 

Zé Francisco a seu lado. Assim, e tratando-se de um bom exemplo disso, num fim-de-semana 

no Porto, podemos ler: “Guardo olhos, sorrisos, vozes, dedos que apertam os meus, uma 

comunhão indizível. São eu e eu sou elas, falando para elas, por elas. (…) Ponho os nomes 

das pessoas nos livros, ponho o meu, palavras entre os dois nomes e ficamos unidos. É bom 

conhecer quem me lê, afinal existem leitores, os livros não saem sozinhos das livrarias, sinto-

me grato. (…) Será a sede do amor uma doença grave?” 

60. “O capitão da areia” 

Parodiando o título de um dos seus romances, “Capitães de Areia” é um exemplo 

reiterado de verbalização de memórias de amigos do escritor, no caso, outro escritor (que 

admirava) – Jorge Amado. 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

553 
 

A propósito dessa memória, outras se lhe seguiram, por exemplo a da fotógrafa francesa 

que os retratou, Gisèle Freund, bem como um crítico, Jean Clementin, em contextos vários de 

um passado recordado com ternura por Lobo Antunes. 

Ao longo da crónica, registam-se ainda referências directas ou implícitas a pormenores 

da vida e da obra (personagens da ficção narrativa) de Amado. 

 

61. “O começo do mundo” 

Com incursões autobiográficas evidentes, esta crónica é mais uma viagem à infância do 

escritor, a qual vai ser complementada com pormenores que testemunham o avanço da sua 

vida: “os meus pais, os meus irmãos, a minha família, o poço, a figueira” e, em seguida, “e 

depois o mundo, sempre instável, escolheu outros poisos. (…) a bata da faculdade (…) 

Angola, uma filha, uma segunda filha (…) Outra filha, o Alentejo (…) O Fado Alexandrino 

começado mil vezes, recusado mil vezes”.  

Até que, por fim, e como nos vem habituando, o escritor (re)vê-se da seguinte forma “e 

eu, com catorze anos e sem um tostão no bolso, pobre de mim, a obedecer-lhe [referindo-se a 

uma prostituta], reflectido em mil espelhos baratos.” 

62. “Entrevistas” 

Em mais um texto sobre o (enfadonho) e rotineiro mundo das entrevistas que o autor se 

vê “obrigado” a dar, “Entrevistas” desenrola-se sempre assente num carácter cómico, muito 

porque cómica (e bem conseguida) a sobreposição de DD’s (do jornalista, do fotógrafo, dos 

professores do liceu e de uma senhora sua “vizinha” no metropolitano). 

 Note-se que cada um destes enunciados surge contiguamente ou até sobreposto a um 

outro pertencente a um espaço e tempo diferentes dos daqueles em que Lobo Antunes está a 

ser entrevistado. Consideremos um exemplo: “ – Os prémios literários são importantes para 

si? 

- Confere com os tradutores a fidelidade ao original? 

os professores preveniam-me ao afastarem-se  

- Não acredito que vás acabar bem (…) 
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- Loirinho 

a segunda cassete do gravador a estalar por seu turno 

- Não fale agora, um momento”. 

63. “No cheiro da terra em África” 

Novamente reiterando a “sensação de pertencer a outro lugar” e de estranhar “as 

palavras com que me falavam”, o autor constrói uma crónica com dois planos discursivos 

simultâneos (contíguos ou sobrepostos): o das suas memórias e tentativas de definição interior 

(povoados de uma recorrência insistente ao “cheiro da terra em África”) e o da senhora que 

sacode a toalha num andar vizinho, plano que terminará com o homicídio de um desses 

vizinhos, em constante afronta com os seus semelhantes.  

Assim, a crónica dirige-se para o final com a citação directa do que aparecerá no jornal 

do dia seguinte: “Escritor testemunha homicídio entre vizinhos.” 

 

64. “Variações sobre o silêncio” 

 

A crónica é encetada de uma forma esclarecedora e habitual aos olhos do leitor das 

crónicas antunianas: “De vez em quando [nós diríamos amiúde] faço umas revisões interiores 

e lembro-me mal dos anos que passaram”. Perguntando-se “O que fiz hoje?” ou “Que 

imagens?”, o escritor acaba por recuperar tempos da sua infância, a fazer lembrar vinhetas e 

pranchas de banda desenhada, junto da mãe, o que o leva a concluir: “Desculpe, mãe, não 

tenho tempo para o sofá agora: no próximo quadradinho da banda desenhada estou a chegar à 

aldeia dos bandidos. Prometo que assim que puser o mundo nos eixos volto aqui.” 

Estas “variações sobre o silêncio” corroboram a diversidade de deambulações que o 

escritor enceta, enquanto pensa ou vislumbra a realidade que o rodeia. 

 

 

65. “Juan Marsé” 

Mais um texto laudatório, neste caso, relativo a Juan Marsé, escritor que conheceu em 

Barcelona e de quem ficou a gostar, por ser este “um homem duro”, com “um institinto 
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literário agudo” e cheio de “generosidade escondida” e da “capacidade de entender o por 

dentro das obras.” 

A propósito das suas capacidades literárias, entre outras, Lobo Antunes envereda, de 

novo, por considerações sobre a escrita, que assemelha a um “combate de boxe”. 

 

 

66. “A cadeira do dentista” 

Como já referimos, a relação do autor com os dentistas resulta, de um modo geral, em 

textos cómicos. Esta crónica disso é mais um bom exemplo. Neste caso, trata-se de uma ida a 

casa de um enfermeiro seu amigo, cujo método, pouco vulgar, parece ser eficaz: embebedam-

se os dois para surtir efeitos anestésicos e depois vão arrancando os dentes até não sobrar 

qualquer exemplar. No dia seguinte, acordava “a explorar com a língua mais buracos do que 

um campo de golfe.” 

 

67. “O tamanho do mundo” 

“O tamanho do mundo” cria um contexto narrativo de deambulação pela infância do 

escritor, contexto esse motivado pela habitual atenção que ele dedica a pormenores do 

quotidiano que o rodeiam, por exemplo, “tardes de chuva” que lhe dão “uma melancolia vaga, 

saudades nem eu sei de quê”, momento propício à recordação de pessoas do seu passado, 

sobretudo as que já morreram. Assim, temos o “senhor Januário”, “o fotógrafo ambulante que 

tirava retratos escuridíssimos”, “senhor Hermes”, “senhor Norberto” e a irmã. 

 

68. “Junho, há séculos” 

Ancorado temporalmente num mês de Junho, esta é uma narrativa sobre o passado do 

autor, o qual partilhava com o filho do caseiro
69

 da sua casa, o Tóino, os dois deitados “na 

erva dos canteiros”. Nesses momentos de pura inocência, enquanto fumavam cigarros às 

escondidas dos adultos, as duas crianças reflectiam sobre assuntos de variada índole: o 

“mistério das crianças” (o que implicava tentativas de compreensão sobre se os pais faziam o 

mesmo que as galinhas e o galo), bem como uma “quantidade de mistérios que nos rodeava”. 

                                                             
69 Há, nesta crónica, ressonâncias clarividentes do romance “Tratado das Paixões da Alma”, em que nos são 

dadas duas personagens semelhantes: o “Juiz” e o “filho do caseiro” (que se tornará terrorista). 
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O que sobressai deste relato é indiscutivelmente o tom pueril com que descreve os 

longos momentos da sua infância, bem como a honestidade de sentimentos que tem para com 

esse rapaz seu amigo, quando o vê. 

 

69. “O António a dar corda à esperança” 

Esta crónica consubstancia dois momentos de intertextualidade: um deles implícito e o 

outro explícito. 

Quanto ao primeiro, trata-se da reflexão que Lobo Antunes faz sobre a pausa forçada 

que teve de fazer na escrita de um romance, por causa do cancro nos intestinos e seu 

necessário tratamento – “O Arquipélago da Insónia”. 

No que diz respeito ao segundo, prende-se com “Auto dos Danados”. 

Entre considerações sobre a dureza do seu sofrimento, no hospital, durante o 

internamento e, agora, durante as visitas regulares para controlo, surgem detalhes sobre o seu 

“mundo interior” que se alterou ao ponto de afirmar “sou um homem diferente (…) Preciso de 

completar primeiro (…) o que doravante sou e faltam-me pedaços”, aos leitores Lobo 

Antunes oferece aquilo a que estamos habituados: detalhes fotográficos de memórias desse 

seu passado tão feliz: “Agora de repente, perdoem a interrupção, veio-me à ideia, ignoro 

porquê o sabor das pêras verdes apanhadas da árvore em Nelas e enchi-me de saudades de eu 

pequeno diante da serra da Estrela, o único sítio onde fui sempre feliz” 

 

70. “Desculpem mas vou falar de futebol” 

O pedido de “desculpa” instaura um conhecimento prévio do conteúdo da crónica, uma 

vez que, “a priori”, esta versará exclusivamente de futebol. Esta pressuposição não podia estar 

mais acertada, pois a propósito deste tema nascerão considerações sobre o brilho de jogadores 

de outros tempos e a falta dele no que toca aos da actualidade. Mas o referente “futebol” não é 

tomado genericamente, antes especificado na figura do clube “Benfica”, designadamente num 

jogador sobre quem Cardoso pires havia dito, “mil vezes, em conversa”: “Eu não sou do 

Benfica, sou do Nené.” 
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71. “Noite de Sexta-feira Santa” 

Ancorada temporalmente na “noite de Sexta-feira Santa”, esta crónica (des)constrói-se 

em dois mecanismos distintos: aquilo que tinha preparada previamente para ser verbalizado e 

aquilo em que, efectivamente, se tornou. 

A propósito do primeiro aspecto, a superfície textual revela pormenores reveladores de 

coesão em profundidade, pois “Ia começar isto de outra maneira mas o vento e a chuva 

mudaram-me a direcção da esferográfica.” – sequência confirmada pelos detalhes desse outro 

texto: “um mendigo que vi hoje a pedir esmola no semáforo”, “um velhote de barba branca”, 

“com um roupão a servir de gabardine”, “o barrete de papel (…) enfiado até às orelhas”, 

“depois o semáforo virava do encarnado para o verde e o roupão no meio da estrada”. Note-se 

como, mais tarde, o autor retoma, por anáfora resumativa, tudo isto, quando afirma “Ia 

começar isto de outra maneira, o mendigo e tal e coisa, as mãos postas: o problema é a 

esferográfica que se escapa”. 

Quanto ao segundo dos dois aspectos, prende-se com o que, repentinamente, surgiu: “o 

que me aparece são as palmeiras de Luanda dobradas sobre a água e os pássaros da baía ao 

longo dos telhados na esperança do regresso das traineiras de pesca, coisas que a gente vai 

amontoando, sem dar conta, em gavetas que julgava esquecidas.” 

A verdade é , em paralelo, estas duas crónicas (se é lícito que ponhamos a situação 

nestes termos) se vão desenvolvendo e, ora uma, ora outra, vão espelhando mecanismos de 

coesão textual por recurso a retomas e reformulações que dão corpo ao macrotexto.   

 

72. “O meu irmão João” 

Porventura a crónica mais carinhosa que António Lobo Antunes escreveu e escreverá, 

“O meu irmão João” é espaço de reflexão sobre o passado e a vida partilhados ternamente 

com o seu irmão, João Lobo Antunes, sendo a sua admiração e louvor para com o irmão 

“vinte meses” mais novo inequívocas manifestações de amor fraterno. Permeada de 

comentários sobre o pai, a mãe, a avó e o irmão Pedro Lobo Antunes, esta crónica cristaliza o 

sentimento que está plasmado em sequências como: “Se assim à má fila me ordenassem que 

dissesse duas características tuas, respondia logo a valentia e o pudor, formas supremas de 
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elegância. E isto desde que te conheço” ou ainda “E depois claro que te foi dada uma 

inteligência superior (…) E com que alegria repito isto dentro de mim: o meu irmão João. O 

meu irmão João para sempre.” 

 

73. “O homem que se sentia losango” 

Epicentro da crónica, a indefinição interior que o escritor sente leva-o a tecer 

considerações como as que a seguir transcrevemos: “- Como estás? 

É uma bela questão. Normalmente respondo 

- Sei lá 

Porque não gosto de mentir. E sei lá de facto. Umas vezes estou redondo, outras 

quadrado, outras cheio de picos, outras liquefeito, outras não estou sequer: deslizo por aí 

armado em nuvem (…) neste momento acho-me mais uma espécie de losango 

- Estou losango”. 

 

74. “Rezem pela minha alma pecadora” 

Despoletando outras memória de si, médico, no hospital, durante a sua juventude, esta 

crónica é tecida a partir da recordação de velórios onde jaziam amigos ou familiares seus. 

Nesse tempo e no momento da escrita, António Lobo Antunes afirma, verbalizando aquilo 

que, nos romances, se torna ideia oblíqua e resolvida com um retorno feliz à vida terrena “ 

Não compreendia, não compreendo e o facto de não compreender desesperava-me. Não 

queria compreender só com a cabeça, queria compreender com os sentidos e nem a cabeça 

nem os sentidos me ajudavam. Um sentimento de solidão muito grande, de desamparo.” 

Tal noção leva-o a imitar “um escritor inglês” e a dizer “Rezem pela minha alma 

pecadora.” 
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75. “Crónica escrita sem querer” 

Novamente reflectindo sobre o passado em que recebia explicações de um senhor que 

vivia num apartamento no Jardim das Amoreiras e que tinha por vizinha uma menina que 

aprendia a tocar piano e soava feliz, esta crónica é um hino à pureza, sobretudo feminina, de 

uma vida anterior a casamentos angustiantes e entediantes que fazem com que “as raparigas” 

deixem de “brincar depois de casarem, cai-lhes o mundo inteiro na cabeça, com um marido a 

ler o jornal lá dentro.” 

Em torno desta ideia a crónica vai fluindo até o escritor verbalizar aquilo que um leitor 

atento já havia percebido: “Não me sinto bem nem mal. (…) Esta crónica saiu sem uma 

emenda, sem querer, comigo atrás da esferográfica, na mecha.” 

 

76. “Miguel Torga” 

Laudatória em estilo semelhante ao que manuseou em homenagem a José Cardoso 

Pires, Ernesto Melo Antunes ou Juan Marsé, esta é mais uma crónica que corrobora a amizade 

e a estima de Lobo Antunes por um dos maiores escritores do seculo XXI. Leia-se o seguinte 

trecho: “A sua doença tocou-me, a sua morte tocou-me, a sua morte tocou-me, as últimas 

páginas que compôs para o Diário são de uma desgarradora aflição, a desgarradora aflição de 

um homem vertical e corajoso, que tanto de si mesmo nos entregou a todos. Sei bem o que é o 

cancro, sei bem, matando-o, não o venceu. Ninguém vence uma fraga. Ninguém vence um 

negrilho. E ninguém derruba um homem que, desde o início, fez corpo com a terra, e lançou 

tão fortes raízes no interior de nós.” 

 

77. “Crónica da pomba branca” 

A “pomba branca” é aquela que, como num cenário de magia de circo, sai das mãos de 

António Lobo Antunes “se as juntar”. Com esta inequívoca incursão reiterada por tudo o que 

de diáfano, inocente e feliz teve a sua infância se desenvolve uma crónica sobre o correr dos 

anos da vida do autor, sempre em demanda da sua verdadeira identidade, tal como em busca 

do sentido das situações que viveu e das pessoas que amou sem saber, como o pai, que, 



«Para uma abordagem linguística 
da obra narrativa de António Lobo Antunes publicada entre 1979 e 2012» 
__________________________________________________________________________________ 

560 
 

segundo a sequência, “de certeza, se foi embora do cemitério para a companhia dos seus 

cachimbos, dos seus livros”.
70

 

 

78. “Lição de estética” 

De carácter humorístico, este é mais um texto em que o escritor, recuperando a sua 

infância, narra o episódio da sua desmesurada ânsia de possuir um anel de feira com o 

emblema do Benfica. Assim, e depois da intercessão da avó junto do pai, o anel acabaria por 

vir parar ao seu polegar. Dias mais tarde, durante as vindimas, perdê-lo-ia para gáudio dos 

familiares e já nem se importava em demasia por aquilo que lhe parecera antes “aquela 

maravilha da ourivesaria nacional”. 

 

79. “O grande escritor” 

Epíteto de si próprio, “O Grande Escritor” apresenta ao leitor o conjunto de actividades 

rotineiras da vida de Lobo Antunes “Amanhã tomo um avião para o triângulo do costume, 

paleio-autógrafos-entrevistas, devidamente escoltado pelo orgulhoso editor, quartos de hotel, 

almoços e jantares com pessoas que esperam de mim ideias inteligentes e confissões que 

iluminam, o inevitável fotógrafo a exigir que me encoste à parede assim, exemplifica ele 

mesmo”. 

Permeadas por senhoras, com decote e maridos desconfiados e inseguros pela idolatria 

que estas têm para com o escrito, e ainda por memórias (como a da infância, com seu “sino 

com horas medievais” e a do bondoso senhor Casimiro) e escrita de novos textos, esta crónica 

espelha, uma vez mais, o pormenor cómico e o olhar fotográfico e atento da escrita deste 

romancista. 

 

 

                                                             
70 Nota-se aqui o tratamento insistente que Lobo Antunes faz dos mortos, a quem dá aquela vida que levavam 

antes do seu falecimento. Releia-se “O Arquipélago da Insónia”, por exemplo, em contexto de análise 

contrastiva. 
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27. “Comissão das Lágrimas” (2011) 

Manuseando, uma vez mais, temáticas e referentes angolanos, “Comissão das 

Lágrimas” oferece-nos uma perspectivação de uma família que viveu a realidade da pertença 

a essa organização anti-governamental verdadeira (e aqui tomada ficticiamente porque 

fictícias são as personagens e o enredo dela decorrentes). 

 Tal perspectivação está a cargo de Cristina, personagem centrífuga, a partir de cujas 

memórias de infância surgem as restantes personagens. Note-se que, agora adulta, Cristina 

está internada numa Clínica de Psiquiatria, em Portugal, pelo facto de “ouvir vozes”. De 

novo, o escritor consubstancia mecanismos de polifonia ao fazer, por meio da noção de 

“vozes” ouvidas por ela, incrustar discursos de personagens no discurso de Cristina e no de 

outras personagens deste romance.
71

 Vejamo-las. 

Esta mulher é filha de Alice, uma portuguesa que rumou a Luanda à procura de trabalho 

e acabou bailarina num clube nocturno de categoria duvidosa, o “Girls”, cujo proprietário, 

também português, vindo de Penafiel, Senhor Figueiredo, acabaria por se tornar o pai 

biológico de Cristina. Não obstante, não sendo esta filiação publicamente assumida, Alice 

casa-se com António, um preto entregue, por questões de sobrevivência, a um colégio de 

jesuítas italianos (onde era vítima de pedofilia), considerando-o e referindo-se a ele como seu 

pai. 

Naturalmente, e à semelhança do que tem feito até aqui, depois de “apresentadas” ao 

leitor por Cristina, estas três personagens (Alice, António e o Senhor Figueiredo) assumirão, à 

vez ou em simultâneo, a responsabilidade de enunciações onde fazem incluir novas 

personagens que com elas se relacionaram na infância, adolescência ou na idade adulta 

passadas em África. 

Natural é igualmente a inclusão de pormenores de “cor local”, a cargo da utilização de 

itens lexicais, semânticos e discursivos que clarificam o visualismo e instauram 

verosimilhança na caracterização de Angola (espaço onde todas se movimentam). Tal 

visualismo e verosimilhança carreia pormenores de alguma violência sexual, física e 

psicológica, bem como atrocidades humanas e animais. 

                                                             
71 Recordamos a noção de transgressão antuniana de conceitos como personagens / narrador / autor, bem como 

suas relações, pelo que remetemos para a leitura do constante da Parte III (Do Texto / Discurso). 
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Em suma, e do ponto de vista crítico e simbólico, ao leitor é dado ver uma constante 

tentativa de auto-definição e auto-entendimento por parte de Cristina e também das outras 

personagens, em conjunto com a incompreensão recorrente do que significou realmente a 

guerra civil em Angola, para além de toda a destruição física e humana. 

Não trazendo novidade no que respeita o âmbito do estudo desta Dissertação (Léxico, 

Sintaxe, Discurso)
72

, “Comissão das Lágrimas” consolida a mestria no manuseamento de 

técnicas lexicais, sintácticas e discursivas de ilusão de fragmentaridade por recurso a polifonia 

e elipses predicativas várias. 

                                                             
72 Note-se que este romance enriqueceu os “corpora” que trabalhámos, substancialmente os lexicais. Estamos a 

falar da consolidação de léxico sobre fauna angolana, sobre registos de língua e topónimos essenciais à 

delimitação geográfica / espacial do respectivo enredo narrativo, o que viria a ser de reconhecida utilidade na 

identificação de lugares do mapa (Mapa 2) que apresentamos na Parte I. 


	Capa  - 1
	Agradecimentos  - 2
	Resumo e Abstract  - 3
	Índice  - 4
	Citação inicial  - 5
	Introdução (Geral) - 6
	Parte I  - 7
	Parte II  - 8
	Parte III  - 9
	Conclusão (Geral)  - 10
	Bibliografia  - 11
	Anexos  - 12

