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“A menos que modifiquemos a nossa maneira de 

pensar, não seremos capazes de resolver os 

problemas causados pela forma como nos 

acostumamos a ver o mundo”.  

(Albert Einstein) 

RESUMO 

 

 

Objetivamos com este estudo, fazer uma breve análise da memória como desconstrução do imaginário 

social coletivo de Portugal e o uso da mesma como instrumento de resgate de identidade e pertença 

que aflige o indivíduo pós-moderno no romance Os cus de Judas (1979) de António Lobo Antunes. 

Escritor contemporâneo português, Lobo Antunes  aborda em suas obras problemas  que são 

característicos das sociedades atuais e os indivíduos que as compõem. No decorrer do referido 

romance  o narrador relata a experiência  vivida na guerra pela independência de Angola, e dentro 

desta narrativa Lobo Antunes muitas vezes projeta-se a sua infância por meio da memória, fazendo da 

mesma uma ferramenta para criticar aquele  determinado momento, ao mesmo tempo que resgata sua 

identidade e afirma sua existência. Ao utilizar-se da memória no romance,  Lobo Antunes  passa a ser 

um representante crítico do imaginário  coletivo. Embasaremos este estudo com pensamentos de: 

Jaques Legoff, , Ana Paula Arnaut, Tércia Costa Valverde dentre outros. 

 

Palavras-chave: António Lobo Antunes. memória. infância. sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMEN 

 

 

Objetivamos con este estudio hacer un breve analisis de la memória como desconstrucción del 

imaginário coletivo de Portugal y el uso de la misma  mientras instrumento de rescate de la identidad e 

pertenencia que aflige el individuo pós-moderno en el romance Os Cus de Judas (1979) de António 

Lobo Antunes, escritor contemporáneo portugués, Lobo Antunes hace en sus obras un abordaje de los 

problemas que son característicos de las sociedades actuales e de los individuos que las componem. En 

el tayecto narrativo del romance Os Cus de Judas el narrador hace un relato de su experiéncia vivida 

en la guerra por la independéncia de Angola, y adentro de esta narrativa Lobo Antunes muchas veces 

proyectase a su niñez por intermedio de la memória, haciendo de la misma una hierramienta para 

criticar lo pasado en la guerra al mismo tiempo que hace el rescate de su identidad y firma su 

existéncia. Al utilizarse de la memória en el romance Lobo Antunes se convierte en uno representante 

crítco del imaginário colectivo. Este estudio será embasado por pensamentos de:  Jaques Legoff, , Ana 

Paula Arnaut, Tércia Costa Valverde y  otros más. 

 

Palabras-llave: António Lobo Antunes. memória. niñez. sociedad. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho monográfico pretendemos fazer uma análise de como António Lobo 

Antunes escritor português da contemporaneidade apropria-se da memória em sua narrativa 

no romance Os Cús de Judas (1979), fazendo da mesma um instrumento para a 

desconstrução do imaginário social Português, consequentemente, a referida obra irá muitas 

vezes tratar de questões que coadunam com a forma de viver, sentir e agir de indivíduos que 

vivem nas sociedades ocidentais contemporâneas e, porque não dizer universais, uma vez que 

este escritor aborda questões humanas e sociais e dessa sorte, podem vir a ser experimentadas 

por qualquer individuo pertencente ao mundo contemporâneo e, por isso estão sujeitos a 

compartilhar das mesmas problemáticas dentro de um universo globalizado. 

António Lobo Antunes é um escritor contemporâneo nascido em Lisboa - Portugal no 

ano de 1942. Trata-se de um escritor ativo e de grande produção, tendo em vista que lança em 

média um livro a cada ano. Sua primeira experiência como escritor está datada de 1979, sua 

estreia vem muito bem representada pelos romances: "Memória de elefante” (1979), "Os cus 

de Judas" (1979), e "Conhecimento do inferno "(1980). 

O romance Os cus de Judas é considerado autobiográfico, pois foi escrito por Lobo 

Antunes seis anos após sua chegada da guerra civil angolana, guerra esta em que Lobo 

Antunes atuou como tenente e médico do Exército Português entre os anos de (1970-1973). 

No romance, o narrador descreve acontecimentos ocorridos quando se encontrava  na guerra 

e, em meio a descrição dos fatos, traz recortes da sua infância pelo viés da memória. 

Em entrevista a Rodrigues da Silva,(1994), Antunes classifica suas obras em três  

ciclos: O primeiro em que é faz parte nosso objeto de estudo (o Romance “Os Cus de Judas)  

é  considerado como ciclo de aprendizagem e nele estão primeiras obras: "Memoria de 

Elefante"(1979), “Os cus de Judas"(1979), "Conhecimento do inferno" (1980)). Lobo Antunes 

também se destaca como escritor quase interrupto de diversas crônicas. 

O narrador de “Os Cus de Judas” dentro do seu discurso muitas vezes utilizará da sua 

memoria de infância para descontruir o imaginário social português, e o faz muitas vezes 

utilizando-se dos recursos estéticos do grotesco e da ironia, assim crítica e desconcerta a 

sociedade tradicionalista e saudosista, portuguesa que mostra-se com dificuldades de 

desapegar-se do passado de glória fomentado e construído por Camões em “Os Lusíadas” e 
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perpetuado pela Nação portuguesa que custa a entender que os tempos são outros e o passado 

apenas pode ser rememorado, mas nunca revivido pois o novo almeja por mudanças. 

No processo de desconstrução Antunes, não pretende negar o passado Ultramarino de 

Glórias portuguesas, mas tudo indica que o intuito deste escritor e a abertura para uma nova 

visão, que venha apresentar a verdadeira situação de um país que vive uma 

contemporaneidade e não mais pode seguir debruçado sobre o passado, como se o presente e 

as problemáticas e mazelas sociais não existisse. Antunes em sua obra apresenta um sujeito 

em crise existencial e de identidade que vive incomodado com o mundo á sua volta, e com o 

seu interior, um indivíduo caótico vivendo num mundo também caótico, mas que não há um 

entendimento entre sujeito e mundo pois este não consegue encaixa-se ou adequar-se a este 

universo que lhe é oferecido. 

Os Cus de Judas escrito no período pós-guerra por libertação de Angola tem a mesma 

como ambientação para sua narrativa, e numa narrativa imagética o narrador do romance tece 

seu “monólogo” com uma mulher que em momento algum expressa sua fala, apenas gesticula, 

e ainda assim a descrição dos seus gestos pelo narrador não são nada animados e motivadores. 

E assim vai tecendo sua narrativa e contando-nos a barbárie, mas, o romance não trata apenas 

disso, enquanto a personagem narra sua experiência com a guerra vai também contando-os 

sobre suas desilusões amorosas; a  sua infância no bairro Benfica; a forma como sua família 

vivia; a religiosidade e a política portuguesa. 

Os fatos anteriormente citados em Os Cus de Judas não são narrados com linearidade 

como costumamos observar em outras Literaturas onde os fatos são contados na ordem: 

principio, meio e fim, no referido romance os fatos são narrados em recortes o que pode 

tornar a sua leitura um tanto quanto complexa, uma vez que ás obras antunianas já trazem em 

sua característica certa complexidade que pois mesmo que haja linearidade exige do leitor um 

certo  conhecimento cultural, para que haja um entendimento e uma interpretação satisfatória. 

Os Cus de Judas podem ser considerados um livro de Memória uma vez que o 

locutor narra uma experiência do seu passado, o relato da Guerra civil Angolana, mas além de 

relatar este fato o narrador tem lapsos de Memoria do tempo em que era apenas um garotinho, 

e nesses intervalos o homem, já adulto introspectivo no tempo narra sua vivência em família, 

trazendo aspectos culturais e religiosos, estas narrativas já não terão apenas a inocência da 

visão de garoto, mas sim o adulto com seu conhecimento posterior de mundo, então enquanto 

o mesmo narra um fato existe ali uma mescla entre a memória de criança e o conviver de um 

adulto que aproveita-se desta memória para criticar Portugal, a Igreja, e o Estado a guerra e 
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suas consequência questionando também a falta de sentido da mesma. E assim vai 

desvelando, apontando e desconstruindo o imaginário social da Nação Portuguesa. 

O intuito deste trabalho é analisar no romance Os Cus de Judas de que forma António 

Lobo Antunes apoia-se na Memória para fazer despontar os problemas sociais que afligem as 

sociedades portuguesa e ocidental. Em seus escritos de modo geral podemos deparar-nos com 

toda classe de excluídos sociais, desde mendigos, pobres, obesos, loucos enfim, àqueles que a 

sociedade exclui e tenta abortar do convívio social. 

Consideramos a importância do desenvolvimento desta investigação, e de importância 

também a apresentação e divulgação do seu resultado pelo fato de Os Cus de Judas tratar-se 

de uma obra que pode causar no leitor um incômodo no sentido de despertar a sua 

preocupação para a sua forma de ser e estar no mundo, pois o referido romance nos dá uma 

panorâmica, do que pode ser a estadia numa guerra, onde o narrador se descreve como vítima 

de um sistema organizado por outrém, e que o mesmo era obrigado a permanecer fazendo 

vítimas ao mesmo tempo que tentava remenda-las. Fazendo assim parte de um jogo macabro 

qual a morte servia de companhia e desassossego. 

Pretendemos também por meio desta divulgar A obra Os cus de Judas de António 

Lobo Antunes acreditando e defendendo o papel da Literatura e sua utilidade para o 

desenvolvimento crítico e social da humanidade, e tentar levar um pouco do conhecimento 

adquirido na Academia para além das paredes da mesma. 

Nossa proposta de trabalho, terá por suporte teórico Jaques Le Goff, Wolfgang Kayser 

(1986), Stuart Hall (2006), Linda Hutcheon(2000), Ana Paula Arnaut (2009), Tércia Costa 

Valverde(2014),  dentre outros estudiosos, o que caracteriza nossa pesquisa como qualitativa 

por ter caráter bibliográfico para revisão de Literatura. 
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2 ANTÓNIO LOBO ANTUNES E SEU PERFIL NARRATIVO: OS CUS 

DE JUDAS E SUA ESTRÉIA PROBLEMÁTICA PARA PORTUGAL 

 

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa Portugal no ano de 1942, filho de família 

tradicional portuguesa, sempre fomentou o gosto pela leitura e escrita, mas por imposição do 

seu pai formou-se médico psiquiatra. Na posição de tenente no exército português atuou como 

médico na Guerra civil Angolana durante os anos1970 a 1973, de volta a Portugal passou a 

exercer medicina no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda. Durante o exercício da 

profissão aproveitava os intervalos para escrever algumas de suas obras nos bloquinhos do 

receituário. 

Faz parte do perfil narrativo de António Lobo Antunes a descrição dos fatos de forma 

não linear como costuma-se perceber na maioria dos seus romances, em quais os fatos não 

seguem uma ordem: principio, meio, fim e ou fim principio e meio como existem narrativas 

quais os fatos são narrados do final da estória para o tempo em que se conta. Em Lobo 

Antunes os fatos são fragmentados, entrecortados... Algo narrado em um dado momento pode 

ser interrompido por outra ideia que talvez não seja terminada, o que pode transmitir uma 

sensação de desordem. Mas não é, trata-se apenas de uma estratégia, um estilo próprio o que 

exige do leitor uma certa destreza no interpretar e para tanto um certo grau de conhecimento. 

Ana Paula Arnaut em seus estudos sobre as obras antunianas e seu perfil narrativo esclarece 

que: 

 

Apesar de o autor ter há muito reconhecido a necessidade de uma 

aproximação do escritor com o público, que passaria pela utilização de uma 

linguagem mais simples (1) a verdade é que no seu caso, o recurso a esta 

estratégia não permite, por si só, facilitar a entrada nos universos romanescos 

re-criados; e não permite l diluir fronteiras entre diferentes tipos de literatura 

e de leitor. Tal acontece, segundo julgamos em virtude de, em concomitância 

com o exercício do prosaísmo linguístico, os romances apresentarem -de 

forma cada vez mais trabalhada e complexa - uma enorme preocupação com 

a  categoria tempo (2). Esta preocupação não é apenas relativa. Ao fato do 

tempo nos romances sofrer sucessivos. Alargamentos; tais dilatações 

pressupõem o exercício de desvios e de irradiações diversas, podendo 

confundir o leitor habituado a romances lineares. O que não impede que se 

reconheça que aqueles procedimentos consubstanciam um dos mais 

fascinantes atrativos da ficção post-moderna de António Lobo Antunes. 

(ARNAUT, 2009, p. 16). 
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O que concluiu Arnaut nos serve de base para o que foi dito sobre a não linearidade da 

escrita de Lobo Antunes, além disso vem trazendo alguns outros pontos que segundo essa 

estudiosa singularizam o perfil deste escritor e fazem dos seus textos complexos e exigentes 

de uma leitura pormenorizada pois, qualquer distração pode ser crucial para que a leitura não 

seja satisfatória no sentido de que o receptor possa fazer suas inferências ou interpretações. 

As obras de Lobo Antunes são classificadas pelo próprio autor por ciclos que segundo 

Arnaut (2009), acabam por delimitar a complexidade de cada um deles pois, a cada um deste 

conjunto de obras a maturidade e experiência do escritor permite que o mesmo agregue ás 

suas produções estratégias e inovações. Estes recursos usados por Lobo Antunes, podem 

servir de base para afirmar o quanto um ciclo se diferencia do outro, de acordo com os 

recursos linguísticos, gramaticais, temáticos, formais, ortográficos que vão sendo atribuídos a 

obra antuniana e  as fazem parecer mais complexas a cada etapa descrita pelo próprio autor. A 

divisão das obras em ciclos para Arnaut torna mais fácil a categorização e compreensão das 

mesmas. A partir da classificação feita por Lobo Antunes, Arnaut (2009, p.19 ) acrescenta 

que: 

 

[...]Assim em entrevista concedida a Rodrigues da Silva, em 1994, os livros 

que escreveu até aquela data agrupam-se em três ciclos. Um primeiro, de 

aprendizagem, com “Memória de Elefante”[1979], Os Cus de Judas [1979], 

e “Conhecimento do Inferno[1980]; um segundo das epopeias com 

“explicação dos Pássaros”[1981], Fado Alexandrino”[1983], “Auto dos 

danados”[1985], e “As Naus”[1988], em que o país é a personagem 

principal; e agora o terceiro com o tratado das paixões da alma “ [1990], “A 

ordem Natural das Coisas “[1992], e A Morte de Carlos Gardel [1994], uma 

mistura dos dois ciclos anteriores e a que eu chamaria a Trilogia de Benfica. 

 

Lobo Antunes é um escritor em plena atividade, pois desde que se predispôs a publicar 

livros lança um exemplar a cada ano, e no ano de 1985, deixou a carreira de médico psiquiatra 

para dedicar-se apenas a escrita de livros e crônicas. 

Embora os três ciclos citados anteriormente possam se diferenciar segundo o próprio 

Lobo Antunes suas obras podem manter uma dialética entre si, ou seja, uma espécie de 

continuum, pois, o Lobo Antunes confessa que “tenho sensação que estava a fazer várias 

obras sem ter consciência de que era um tecido contínuo que se prolongará até deixar de 

escrever, até minha morte, certamente.” Arnaut, (2009), suas obras mantêm entre si uma 

intertextualidade e uma dialogia porque, embora diferentes, de certa forma se completam 

como se fossem extensões umas das outras. 
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Faz parte do perfil narrativo Lobo Antunes uma critica árdua acompanhada muitas 

vezes (ou quase sempre) de uma ironia que expõe o objeto narrado ao ridículo, ou a situações 

desconcertantes. E dentro desta narrativa irônica o grotesco também, vem complementar o 

cenário narrativo ambientado pelo escritor. Lobo Antunes  faz uso destes recursos estéticos 

para desconstrução de conceitos, convenções e estigmas sociais que estão enraizados e 

mantidos nas sociedades ocidentais como se fossem únicos parâmetros a serem seguidos ou 

verdades absolutas. Durante esse processo de desconstrução vários temas são enfatizados e 

podem possuir caráter: religiosos, políticos, humanísticos e sociais apresentando sujeitos 

fragmentados com crise de identidade e existência. Tudo isso narrado de uma maneira 

inusitada, peculiar e estratégica a moda antuniana. 

Em Os Cus de Judas muitas vezes o narrador volta a sua infância no bairro de 

Benfica, onde foi criado e nesses flashes de memória descreve suas experiências ou pontos de 

vista “infantil” narrado e reconstruído por um adulto recém-chegado de uma guerra, 

totalmente marcado e fragilizado por essa experiência que considera e caracteriza como 

desnecessária. 

Em alguns fragmentos do Romance é possível observar o narrador visitando o passado 

e por meio da sua memória infantil utilizar-se do Grotesco, da ironia para desconstruir ou 

apontar um possível tema ou objeto humano ou não para provocar um desconforto ou apenas 

causar um abertura para novas possibilidades de pontos de vista ou mesmo para fazer árduas 

críticas. Vejamos este fragmento do romance o que se pode constatar: 

 

Os plátanos entre as jaulas acinzentava-se como nossos cabelos, e afigurava-

se –me que, de certo modo, envelhecíamos juntos: O empregado do ancinho 

que empurrava as folhas para um balde aparentava-se sem dúvida, ao 

cirurgião que me varreria as pedras da vesícula para um frasco coberto de 

adesivos: Uma menopausa Vegetal em que os caroços da próstata e os nós 

dos troncos se aproximavam e se confundiam irmana -nos-ia na mesma 

melancolia sem ilusões; Os queixais tombando da boca como frutos podre, a 

pele pregueava-se de aspereza de casca. Mas não era impossível que um 

hálito cúmplice nos sacudisse as madeixas dos ramos mais altos, e uma tosse 

qualquer rompesse aa custo o nevoeiro da surdez em mugidos de búzio que a 

pouco e pouco adquiriam tonalidade de bronquite conjugal. (ANTUNES, 

2007, p. 08) 

 

No fragmento anterior o narrador descreve cenas do seu passado, nelas as experiências 

vividas pelo garoto e revividas pelo adulto que conta o episódio com uma dose de malícia, 

vivência e experimentações que talvez o impeça de fazer uma descrição fiel do fato ocorrido. 

Tendo a memória como meio para fazer inferências no seu passado em tempo presente, o 
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homem vale-se da memória do menino e de forma irônica vai tentando dizer o não dito, pois a 

ironia nem sempre pega ou, nem sempre é percebida pelo receptor Hutcheon, (2000). 

De forma irônica e grotesca o narrador apresenta um arquivo da sua memória. O 

grotesco aparece na fusão entre pessoas e árvore, estes elementos são descritos como partes 

um dos outros o que pode causar na mente de quem lê uma imagem grotesca de árvore 

homem ou homem árvore, pois faz parte do grotesco percebermos em algo que nos é familiar 

formas que podem ser percebidas como estranhas e  sinistras. Para Kayser (1986), “Faz parte 

do Grotesco que as categorias da nossa orientação no mundo falhem „o que significa dizer que 

no grotesco a ordem‟ natural” das coisas tidas como normais são alteradas. ´ 

Segundo revelou a Maria Luísa Blanco, (2002) Lobo Antunes disse que sempre teve 

uma afinidade com a escrita e desde menino já demonstrava o interesse em escrever, aos 15 

anos já fazia poemas. Mas, sendo filho de família tradicional portuguesa, não pôde levar 

adiante seus dotes de escritor, seu pai que era médico já teria traçado o destino do filho que 

por imposição formou-se em psiquiatria. Fazia parte também do desejo de seus parentes  que 

o escritor servisse ao Exército assim como serviram anteriormente alguns membros da 

família. 

Como desejava sua família Lobo Antunes, atua como Tenente e Médico do Exercito 

Português entre os anos de 1970 á 1973, durante Guerra Civil Angolana. Embora tenha 

confessado escrever durante esse período Lobo Antunes lança seu primeiro livro no ano de 

1979, seis anos após retornar de Angola Ano esse em que escreveu Os Cus de Judas. 

Lobo Antunes confessa a Maria Luísa Blanco (2002), seu objetivo enquanto escritor 

“O quero é mudar a arte do Romance, da forma que creio ser a melhor, essa é a maior 

preocupação”. 

Embora estudiosos tenham notado o aumento de complexidade nas obras de Lobo 

Antunes a partir do segundo ciclo de seus romances decorrente de um maior empirismo do 

autor, já nos primeiros romances do ciclo denominado por ciclo de aprendizagem, Lobo 

Antunes segundo Maria Alzira Seixo (citada por Arnaut) discorre nos seus estudos sobre a 

ficção antuniana que desde os primeiros dois romances publicados por Antunes: Os Cus de 

Judas (1979), Memória de Elefante (1979) integram uma proposta expressiva de um novo 

modo de entender a escrita ficção porque oferece ao leitor uma: 

 

Escrita sacudida, onde a frase longa faz repercutir os ecos de um 

conhecimento amplo e intenso da Literatura e da arte (constantemente 

convocada e integrada na experiência manifestada pelo narrador ), ao mesmo 

tempo impressivamente pormenores avulsos do quotidiano de diferenciados 
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níveis culturais, com recurso constante à metáfora insólita e disfemística e a 

várias outras formas retóricas de analogia, a voz que perspetiva o texto 

desenvolve uma pungente consideração da existência (o exercício 

dececionado da psiquiatria do ponto de vista institucional; o combate a 

contrariado e dramático contra os movimentos de libertação em Angola; as 

reações contraditórias de independência pessoal procurada e de dolorosa 

solidão resultantes de uma separação conjugal) em revisão discursiva de tipo 

predominantemente monologal, onde o tratamento das pessoas narrativas, e 

nomeadamente diálogo, oferece traços de novidade romanesca que irão 

permanecer, num tratamento progressivo de maturação, no restante das 

obras.(ARNAUT, 2009, p. 24, apud, Seixo, 2002, p. 15-16) 

 

Para Seixo (2002), o ciclo de Aprendizagem qual está inserido Os Cus de Judas já 

inaugura uma narrativa inovadora, para a estudiosa: uma nova forma de entender a escrita 

ficcional contemporânea. Lobo Antunes embora execute com sucesso sua forma peculiar de 

narrar não foi o primeiro a confeccionar esse tipo de ficção, segundo discorre Arnaut (2009) 

Lobo Antunes teve como fonte inspiradora os escritores Wiliam Falkner ou a sombra de 

Cardoso Pires e suas influências no que se diz respeito a novidade de formas e conteúdos das 

obras. Para. Arnaut, (2009, p. 24) 

 

Em 1968, José Cardoso Pires, rompe com o tradicional da época e lança.  O 

Delfin”, exercitando os processos de inovação pós-modernista, seu 

rompimento com a tradição na época pode ter servido de mote ou inspiração 

para a criação literária Antuniana no século XXI. 

 

Segundo Arnaut é bem provável que a influência Cardoseana tenha sido a inspiração e 

motivação para a ousadia na escrita de Lobo Antunes e sua constatação refere-se a pontos que 

a escrita de ambos têm em comum, vejamos o que discorre Arnaut (2009.p.25) 

 

Referimo-nos entre outros à poética, metaficcional (ver infra cap.6) a 

apresentação fragmentária da narrativa, facultada não apenas em vários 

blocos mas através de colagem de várias vozes de proveniência diversa ou 

ao consequente aumento de dificuldade de leitura, em concomitância com a 

exigência de maior empenho na decifração dos sentidos. Se tivermos em 

mente como já registramos em outro momento, que a estética pós–

modernista corresponde a dois modos ou dois impulsos essenciais –um mais 

moderado e outro celebrativo -então parece não restar dúvidas sobe o facto 

de que os Romances de Lobo Antunes caminharem no sentido de crescentes 

afinidades com o segundo. Este largamente criativo tenta avaliar o mundo 

sem, contudo, lhe impor uma ordem pré-estabelecida caracterizando-se por 

longas e imbricadas frases , verbalizações delirantes, repetições, montagens, 

colagens,; impulso anterior através de vários exercícios metaficcionai, leva 

que a obra continuamente se exponha como ficção. 
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Arnaut traça uma teoria que descreve as obras antunianas de forma quase que 

completa faz um apanhado geral, pois, das técnicas descritas pela estudiosa se 

acompanharmos a trajetória narrativa de Lobo Antunes se não as encontrarmos todas reunidas 

em uma obra certamente poderão ser encontradas em uma e outra obra do escritor, em Os Cus 

de Judas, obra do escritor tida pelo mesmo como parte do ciclo de aprendizagem e que para 

estudiosos é das suas obras menos complexas, podemos encontrar apenas em um fragmento 

algumas estratégias de narrativa descrita anteriormente por Arnaut analisemos um fragmento 

do Romance Os Cus de Judas em que o narrador nos conta que: 

 

Despi as calças, desabotoei a camisa, o umbigo do buda troçava minha 

magreza pálida e aflita, estendi-me no colchão, envergonhado do tamanho 

do meu pénis murcho que não crescia „reduzido a uma tripa engelhada entre  

os pêlos ruivos lá de baixo, a hospedeira pegou-lhe educadamente com dois 

dedos como num jantar de cerimônia não sei se de surpresa ou com 

desgosto, entesta-te minha  besta, ordenei-me eu dentro de mim minha filha 

suspendeu o bibeirão para arrotar e os olhos dela fitavam para dentro, 

desfocados, toquei a vulva da rapariga e era mole, e morna, e tenra, e 

molhada, encontrei o nervo duro do clitóris e ela soltou um suspirozinho de 

chaleira pelo bico esticado dos beiços, Pela alminha de quem lá tens entesta-

te, supliquei a mirar de viés a minha pila morta, não me deixes ficar mal, 

entesta-te, pela tua saúde entesta-te, entesta-te , foda-se entesta-te, a minha 

mulher mudava fraldas de alfinete de ama na boca, o tenente devia falar da 

criada ao Capelão aterrado que se benzia, os caixões os caixões na 

arrecadação aguardavam que eu me estendesse, obediente, no forro  de 

chumbo, a rapariga parou de me beijar, apoiou-se nos cotovelos como as 

figuras de túmulos etruscos, passou-me a mão na cara e perguntou Oque não 

vai bem olhos azuis? (ANTUNES, 2007, p. 96) 

 

Como podemos conferir neste fragmento do romance existe na narrativa o uso de 

algumas estratégias descritas por Arnaut anteriormente, sendo utilizadas por Lobo Antunes  

como: frases longas, repetições, montagens, colagens que fazem da narrativa de  antuniana 

um verdadeiro emaranhado de ideias que a principio podem dar uma impressão de desordem. 

No fragmento anterior do romance ao mesmo tempo em que descreve intimidades com uma 

rapariga, o autor entrecorta a cena com enxertos onde aparecem: a sua filha e a sua esposa; o 

tenente e o capelão e os caixões... São justamente estes recursos narrativos que tornam a 

escrita e a leitura da obra antuniana complexa, característica que pode complicar a 

interpretação da narrativa por um leitor menos atento, podendo este confundir-se ao tentar 

colocar as cenas descritas no mesmo período de tempo. 

 

2.1 A REJEIÇÃO DE PORTUGAL Á OBRA ANTUNIANA 
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Seis anos após retornar de Angola, ano em que escreveu Os Cus de Judas. Segundo 

Lobo Antunes a princípio o lançamento do romance foi motivo de duras críticas e rejeição por 

parte de Portugal porque o conservadorismo e o tradicionalismo Português não aceitaram de 

bom grado as duras críticas e “verdades” que o escritor estampou na sua narrativa sobre coisas 

macabras que Portugal desejava omitir. Não pareceu fácil para a Nação portuguesa aceitar que 

um filho do seu ventre despisse e desvelasse seus possíveis segredos para o mundo. A Nação 

Imperialista, religiosa não poderia ser vista aos avessos, para Portugal as aparências de Nação 

vitoriosa que inaugurou os mares na corridas pelas Glórias Ultramarinas teria que manter sua 

imagem intacta imaculada. O imaginário de Glórias poetizado por Camões não poderia ser 

desconstruído por um escritor, mas foi... 

Lobo Antunes em Os Cus de Judas desconstrói o imaginário português sem nega-lo, 

mas abrindo possibilidades para uma reconstrução do presente que traz deste passado apenas 

lembranças, mas, que precisa avançar pois, Portugal vive outro momento, não havia 

cabimento manter-se como um Império, já não existiam mais motivações para a apropriação 

de colônias, já não havia o que explorar, quais vantagens teria em manter colônias falidas, 

atreladas a um ex império também em falência ? para manutenção de um status? E a Barbárie 

da Guerra ? Qual a necessidade da mesma ? O seu objetivo? Matar milhares de pessoas? São 

estas e outras questões que este escritor português levanta em Os Cus de Judas. 

Com a publicação de Os Cus de Judas Lobo Antunes disse ter enfrentado sérios 

problemas por parte de Portugal, um deles foi contrariar seu país que queria apagar da 

memória a empresa da Guerra Contra a Independência de Angola. O escritor lembra ainda que 

quando esteve de férias da Guerra visitando sua família em Lisboa nada se ouvia falar da 

Guerra de Angola em Portugal e mesmo depois de terminada a Guerra o comportamento de 

Portugal era o mesmo, totalmente indiferente. Em entrevista a Maria Luísa Blanco, Antunes 

conta que: 

 

Quando publiquei Os Cus de Judas tive muitos problemas porque contava 

algumas coisas como, quando a polícia política chegava onde estávamos 

com os negros e fazia com que os primeiros da fila cavasse a sua fossa e 

metia-se dentro e o polícia atirava sobre ele, o segundo tapava a fossa abria a 

sua metia-se dentro outro disparo e assim por diante. Isso foi um grande 

escândalo aqui em 1979, porque depois da revolução toda gente queria 

esquecer (ARNAUT, apud, BLANCO, 2002) 

 

Sendo Os Cus de Judas um romance autobiográfico pode ser considerado como a 

recuperação da memória individual, mas, tendo como tema principal a Guerra Colonial de 
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África que tratar-se de um fato histórico embora ficcionado por Lobo Antunes, representa 

também a Memória coletiva de Portugal, que apesar de tentar ocultar o acontecido vê 

levantar-se do meio da sua própria nação um escritor destemido que usa sua caneta como 

arma para despir sua nação do véu encrustado do conservadorismo. 

Enquanto Portugal tentava esconder as atrocidades da guerra, as consequências e 

inutilidade da mesma, Lobo Antunes abria para o mundo segredos guardados cuidadosamente. 

O que Nação portuguesa velava Lobo Antunes fez questão de desvelar, enfatizou problemas 

que seu país camuflava. Os Cus de Judas causou um mal estar na sociedade que, tradicional 

e em sua maioria católica agora, viam-se ameaçados pela escrita de alguém que esteve 

combatendo na guerra e isso pode caracterizar a obra antuniana como uma ameaça para 

Portugal, algo para além do ficcional. Uma escrita que desvela bem próxima da realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

3 O MENINO VIVE NO HOMEM 

 

Lobo Antunes nos transporta ao seu passado por meio dos seus lampejos de memória. 

Por diversas vezes, no romance "Os cus de Judas" o narrador relembra fatos que ocorreram 

em sua infância ,como se na narrativa de tais acontecimentos o sujeito perdido nas suas 

angustias, buscasse a afirmação de pertença, a busca por uma identidade e a prova de uma 

existência. Quando o narrador nos transporta ao seu passado não obstante, nos provoca a 

imersão a esta viagem e nos permite não apenas o desenho da sua vida quando era uma 

criança mas nos remete a memória de Portugal e a sua cultura, ou seja, a noção de uma 

memória coletiva. Está afirmação está bem clara a partir de teorias de Jacques Le Goff  

citadas por Araujo (2011.p.37) esclarecendo que: 

 

Le Gooff, citando Pierre Janet, evidencia a ideia de que evocar a memória é 

um comportamento narrativo. A narrativa, então, tanto oral, quanto escrita, 

amplia as possibilidades de armazenamento e reconstituição de informações 

individuais que produzem as memórias coletivas e consequentemente, 

configuram identidades.  

 

O narrador de Os cus de Judas começa o capitulo A (assim está demarcado os 

capítulos do romance de A a Z) contando experiências de sua infância e através destas 

lembranças, o adulto projeta-se ao passado e utilizando-se de sua visão enquanto criança  e, 

acaba dando ao leitor informações sobre os costumes e cultura da sua família,  também  de 

suas preferências e sensações. 

 

Do que gostava mais no Jardim Zoológico era do rinque de patinagem sob as 

árvores e do professor preto muito direito a deslizar para trás no cimento em 

elipses vagarosas sem mover um músculo sequer, rodeado de meninas de 

saias curtas e botas brancas, que se falassem possuíam vozes de gazes como 

que as nos aeroportos anunciam a partida dos aviões, sílabas de algodão que 

se dissolvem nos ouvidos a maneira de fios de rebuçado na concha da língua. 

Não sei se lhe parece idiota o que vou dizer, mas aos domingos de manhã, 

quando nos lá íamos com meu pai, os bichos eram mais bichos (ANTUNES, 

2007. p.7) 

 

É possível perceber por meio do resgate e da apropriação da memória de infância pelo 

homem que já na fase adulta, ele traz as suas lembranças para o tempo presente e faz 

interferências sobre as mesmas, quando o narrador diz: “-quando lá íamos com meu pai os 

bichos eram mais bichos” - pode ser interpretado como um desabafo, pois quando passeava no 

jardim Zoológico era apenas um garotinho possivelmente, temia aos animais que via ou 
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mesmo se achava muito pequeno perante a eles por isso, talvez, a expressão “os bichos eram 

mais bichos”, mas quando recorre a sua memória já na fase adulta o narrador que passou por 

uma experiência de guerra, desilusões amorosas e tendo corrido risco de morte, para este 

adulto aqueles bichos que certamente não causava o mesmo pavor de quando ele era apenas 

um menino. Pode-se sugerir que para o narrador do romance em sua fase atual os bichos do 

jardim zoológico em comparação com seus problemas, deixaram de ser grandiosos, e  

assustadores pois, dependendo dos tipos de problemas que um adulto venha enfrentar, estes 

podem assumir formas monstruosas causando: medo, angústia, solidão retratados por várias 

vezes na narrativa do referido romance, ambientado pela barbárie da guerra. O adulto tem na 

recordação do passado um instrumento para denunciar seu desconforto e descontentamento 

com o presente. Tercia Costa Valverde (2014.p.79) infere que: 

 
Sabemos que a memória é efetiva e comprometida com a nossa forma de 

enxergar o mundo. Lembramo-nos de algo que nos marcou profundamente, 

seja pelo lado positivo, ou pela negatividade desse acontecimento. E nos 

esquecemos de fatos, que para nós são banais. “Mas nem sempre o lembrar 

de e o esquecer “são involuntários e inconscientes”“. Existe a memória 

voluntária baseada em interesses individuais ou coletivos, em conexão com 

propostas culturais, ideológicas e com relações sociais de poder. Nesse 

último caso, a memória também é manipulável: escritores e historiadores 

reescrevem a história, revisam os julgamentos sobre sua própria experiência 

e reestruturam os seus pensamentos e os da coletividade.  

 

A princípio, esta busca pela memória acontece de forma sutil. Algo que se percebe 

marcante na infância do narrador é a “presença do professor preto” no rinque de patinagem, 

que aparecerá em vários pontos do romance e sempre descrito como um ser divino. No jogo 

da memória, como afirma Valverde, o autor pode manipular a reestruturar e reescrever. O 

narrador de Os Cus de Judas muitas vezes, no decorrer da narrativa põe o professor preto em 

lugar de figuras sacrossantas. “O professor preto” continuava a deslizar imóvel no rinque de 

patinagem debaixo das árvores com a majestade insólita de um andor às arrecuas, Antunes 

(2007.p.8) 

Tal está marcada as imagens do professor na memória do narrador que o mesmo 

confessa que, alimentava a esperança de rodopiar um dia, aspiram graciosos em torno das 

hipérboles majestáticas do professor preto e os compara com os anjos de Giotto (Pintor 

italiano renascentista de obras religiosas). O narrador confessa de maneira irônica a 

interiorização da imagem do professor preto dentro de si em troca das imagens dos Santos no 

oratório das tias. 
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O professor preto representando o processo de assimilação do africano, pois, com 

aparência ocidental, ali dentre as moças dando aulas em cima de seus patins, transbordando 

um charme e uma elegância que encantou o garoto a tal ponto de estar sempre entre suas 

recordações. O menino tornou-se adulto e por ironia do destino foi parar em Angola como um 

combatente de guerra, com arma em punho juntamente com centenas de homens, levando 

ameaça e morte á uma terra onde havia vários representantes da raça do professor que tanto 

admirava e muitos deles tão inofensivos quanto. 

O incômodo do narrador pode ser caracterizado como uma ironia, pois, alguns homens 

brancos eurocêntricos acreditam que as pessoas de outras raças não são dotadas de civilização 

e inteligência, no entanto, o professor preto está na Europa sem oferecer nenhum perigo 

vivendo de maneira digna e racional e o menino que via aquele professor como um ídolo 

tornou-se adulto e estava bombardeando Angola como um” selvagem irracional “mesmo que 

contra sua vontade”. Tanto o professor pode estar representando uma coletividade de negros 

que tão inofensivos como ele estavam morrendo em Angola, como o narrador pode 

representar o homem branco ocidental “civilizado” que levou a guerra até Angola. 

Tão grande é a admiração do narrador pelo professor que ele o põe na condição de 

anjo e facilmente o substitui os santos do oratório elevando-o á posição de mito. Vejamos: 

 

[..] Este anjo da guarda de gravata desde sempre substituiu dentro de mim a 

pagela virtuosa da Sãozinha e as suas bochechas equívocas de Mae West de 

sacristia, envolvida em amores místicos com um Cristo de bigodinho a 

Fairbanks no cinema mudo do oratório das tias [...] (Antunes 1979,p.11). 

 

Lobo Antunes faz uso da memória de quando criança educada em um país católico e 

conservador, para desconstruir e dessacralizar imagens representativas do universo cristão de 

seus pais, assim desconstrói também o imaginário cristão universal. Antunes não nega a 

religiosidade, que por sua vez está impregnada na cultura e no imaginário da Nação 

Portuguesa e que também faz parte do jogo de memória e poder que se perpetuou nas 

tradições das sociedades cristãs e se manteve viva, por meio das construções de templos, 

imagens de santos, escrituras e o próprio poder político que a Igreja Católica sempre exerceu 

ao longo de toda história de Portugal, e do ocidente esteve lado a lado com a classe dominante 

garantindo o domínio e o controle do corpo e da mente do povo com atos e olhares 

inquisidores e coercitivos. Lobo Antunes desmonta todo um ideário estático cristalizado sem 

negá-lo, mas abre outros caminhos e visões. 

No fragmento acima citado a autor compara Nossa Senhora da Imaculada Conceição a 

Mae West (1893-1980),famosa atriz e escritora norte americana que tornou-se símbolo sexual 
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e alvo da sociedade conservadora da época suas fotos circulavam nos quartéis, sua primeira 

peça teatral depois de fazer muito sucesso a levou a cadeia pois a autoridades e sociedade 

entendiam que o seu conteúdo era má influência para a juventude, a atriz passou oito dias no 

cárcere. O narrador apelida a santa de Sãozinha e acusa seu envolvimento em amores místicos 

com um Cristo (escrito com a inicial minúscula) à Fairbanks – Douglas Fairbanks (1883-

1939), ator do cinema norte americano e considerado o melhor ator do cinema mudo depois 

de Charles Chaplin. Atuou em filmes como: Robin Wood a marca do Zorro e os três 

mosqueteiros. 

A descrição pode nos remeter à ideia de uma frieza e indiferença por parte do Cristo e 

a santa que agiam como astros do cinema mudo qual o enredo já era conhecido por todos, pois 

os dogmas do catolicismo eram memorizados por meio das tias, senhoras tradicionais e 

conservadoras de Portugal que acabavam por dar continuidade ao jogo de domínio e poder 

convencionados, cultivados e mantidos no imaginário social Português. As tias são as 

guardiãs da tradição e responsáveis por manter vivas a religião, os costumes e instituições 

como família e a garantia do cumprimento das regras, ou seja, representantes fiéis do 

tradicionalismo e conservadorismo português. O oratório pode estar representando a igreja, a 

comparação irônica com os atores talvez represente a forma qual a igreja a se comporta frente 

a guerra e o apoio que a mesma dá ao regime ditador salazarista, mantendo-se emudecida e 

neutra a calamidade da guerra e o derramamento de sangue que ocorreu na mesma. 

O menino contido na memória do narrador  é o meio pelo qual estas lembranças são 

resgatadas, embora convivesse com toda essa religiosidade familiar, somente em sua fase 

adulta pôde assumir sua posição anárquica que sempre esteve internalizada, assumindo a 

descrença em tudo aquilo que foi convencido a acreditar. Mas, o adulto não se desprende do 

passado porque ele necessita de uma identificação, então busca na memória, um mito, um 

ícone que afirme sua identidade, sua existência e encontra no professor preto do rinque de 

patinagem, algo real a quem se apegar. Bem contraria a imagem de simulacro que o narrador 

o oratório das tias. Segundo discorre Tércia Costa Valverde(2014.p.74): 

 

Somos seres carentes de sentido. O procuramos em nossas crenças e 

imaginação. A mitologia opera com a imaginação humana, mas não é ficção, 

uma vez que considerada verdade para um determinado grupo social, além 

de transformar, melhorar e salvar o homem do caos e de si mesmo. A 

ciência, apesar de criticar e tentar se afastar do mito, acaba se aproximando 

dele, visando um maior entendimento na solução de dúvidas e incertezas 

acerca da existência. A mitologia foi criada para nos auxiliar a lidar com 

nossas dificuldades. A sua finalidade é real (salvar, guiar o homem).Embora 

opere com elementos ficcionais. 
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. 

Coadunando com as ideias de Valverde, em Os Cus de Judas o narrador cria seu 

próprio mito, o professor preto, mas nos informa que também em sua memória existem traços 

de seu povo e da religiosidade da Nação portuguesa bem marcada pelos costumes e cultura 

familiar, e são nestas lembranças que a memória do autor se coletiviza, pois as tias podem 

representar ás senhoras de Portugal, e as famílias cristãs que tem o costume de ir à igreja e 

mantêm a religiosidade em suas vivências e vão passando esses traços religiosos de geração 

em geração. 

O que Lobo Antunes desconstrói em Os Cus de Judas na verdade é o moralismo 

dogmático da igreja e da sociedade portuguesa que, ao mesmo tempo que querem apropriar-se 

da defesa e sustentação da ética e da moral, compartilham e fomentam  um evento tão bárbaro 

e sangrento que é a guerra, essa ideia é um tanto paradoxal , ao mesmo tempo que se pede 

proteção, empurra inocentes para matar e morrer por motivos de pouca ou nenhuma 

relevância no que se diz respeito a empreender  algo tão extremista como declarar um feito  

brutal que é uma guerra. 

Vemos que por meio da sua memória o narrador nos conta um pouco da sobre sua 

história, a História de sua Nação e o impacto que a guerra lhe causou enquanto pessoa. O 

professor preto parece simbolizar esse contraste entre a sua conduta enquanto colonizado, 

aculturado extraído de suas raízes tendo seus condescendentes atacados por uma guerra. O 

negro não aparece como ameaça a Portugal, e sim como alguém dócil integrado socialmente e 

com a sensibilidade das artes, simbolizado de maneira angelical  na memória do narrador. 

Em contraste a atitude e a imagem do professor preto o narrador que cresceu 

admirando aquela figura simbólica do negro, quando adulto e por imposição da família o 

narrador e protagonista do romance vai para Angola combater na guerra levando terror ao 

povo angolano em sua maioria negros, e talvez por remorso ou encantamento em vários 

momentos a sua memória singelamente sempre trazia a tona imagem desse ser tão admirado e 

considerado como uma figura divina a ponto de torná-lo superior aos ídolos da religião cristã, 

que desde menino tentaram convencê-lo a acreditar. 

Desde a existência da humanidade o homem sempre foi orientado pela memória, 

quando se dispunha a escrever nas paredes das cavernas, quando se valia de pedras para 

contagem dos animais apelava para imagens interiorizadas em sua mente. É claro que a escrita 

facilitou bastante à documentação e o registro dos fatos. Isso não significa dizer que a 

memória tenha sido descartada. 
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Lobo Antunes nos fornece em sua obra embora subjetiva, ficcional, o reflexo da 

coletividade da Nação portuguesa, pois ali estão explícitos os costumes éticos, morais, sociais 

e culturais que fazem parte de determinações ligadas a dominação. Convencionadas por meio 

de discursos ancorados no passado. Discursos estes que defendem “a moral e os bons 

costumes”. O que fazem destas sociedades fechadas às novas tendências e rupturas causadas 

pelo andamento sistemático da pós-modernidade. 

Lobo Antunes revisita o passado e tendo como suporte sua visão de quando criança 

traz às claras não somente a memória individual, mas a ideia do que seria o funcionamento de 

Portugal enquanto a forma de viver, de educar, dentro das tradições desta Nação e das 

imposições nutridas por um conservadorismo qual o indivíduo era criado para dar seguimento 

aos interesses da família e da sociedade, alimentando a manutenção do tradicionalismo. 

O passado de uma Nação embora mereça ser preservado historicamente, e isso não é 

negado em momento algum na narrativa de Lobo Antunes, o que o autor parece nos mostrar é 

que, a dinâmica do mundo contemporâneo ocidental e capitalista exige novas atitudes e 

comportamentos e para isso é necessário uma abertura para as novas tendências deste mundo 

contemporâneo  e as problemáticas apresentadas e vivenciadas na atualidade. 

Segundo narra o protagonista e narrador do romance, a maneira de conservação de 

um passado estático e o apego à posição de perpetuar-se como eterna colônia não estava 

apenas na forma vigente de governo da época, mas, a sociedade e as instituições como família 

e igreja também contribuíam para que esse passado continuasse intacto, como por exemplo, as 

atitudes de suas tias que viviam a preparar- lhe para a guerra, fato que pode ser constatado na 

frase que sempre expressavam, Vejamos o fragmento: 

 

Felizmente que a tropa te há - de tornar um homem_Esta profecia vigorosa, 

transmitida ao longo da infância e adolescência por dentaduras postiças de 

indiscutível autoridade, prolongava-se em estridentes nas mesas de canastra, 

onde as fêmeas do clã forneciam a missa dos domingos um contrapeso pagão 

a dois centavos o ponto, quantia nominal que lhes servia de pretexto para 

expelirem, a propósito de um beste ódios antigos pacientemente segregados. 

(ANTNES, 2007, p.13). 

 

Como podemos perceber a família do narrador não fazia nenhuma objeção a guerra 

antes preparava o indivíduo para tal, com o intuito de manter uma tradição familiar, pois já 

haviam outros parentes que atuaram no Exército e compartilhando com o apego a o passado 

de “glória” de Portugal, que não queria deixar o  posto de país colonizador. 
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Ainda no fragmento acima, podemos perceber um forte teor de ironia na forma que o 

narrador descreve as mulheres da sua família embora saibamos que nas sociedades, mesmo as 

ocidentais as mulheres são tidas como “subordinadas”. O fragmento mostra que elas é quem 

influenciavam nas decisões familiares, ou seja elas é quem fomentavam. Segundo Hutcheon 

(2000) ,” a ironia é a transmissão intencional tanto da informação quanto da atitude avaliadora 

além do que é apresentado explicitamente.” 

O jogo da ironia faz parte da narrativa de Lobo Antunes inclusive de forma bastante 

ácida. Este recurso é usado pelo autor como forma de crítica para uma desconstrução, embora 

a maneira de descrever algo ou alguém ironicamente possa remeter ao riso, esse riso pode até 

causar graça, mas também ridiculariza o que pode provocar em quem recebe a ironia e a 

entende um canal para desconstruir o que está posto e tido como verdade absoluta, 

incontestável e irrevogável. Em Os Cus de Judas, Lobo Antunes constrói sua narrativa E não 

faz questão de economizar em ser irônico. O narrador do romance, durante seus flashes de 

memória, tem a ironia como aliada para suas críticas ácidas. Tendo muitas vezes a memória 

como coadjuvante na inserção destas críticas. 

A ativação da memória dá-se muitas vezes de maneira voluntária, uma imagem, uma 

frase um fato familiar, ou cotidiano muitas vezes noz faz relembrar situações que nos 

marcaram quando criança e que podem aparecer refletidas no presente independente de que 

estas lembranças sejam ou não agradáveis. O ambiente da guerra levou o narrador muitas 

vezes ao seu local de infância, a sua memória de família e vivências como uma vontade, 

talvez, de reviver aquele momento passado superprotegido e não admitir esse presente de 

ambiente obscuro de guerra e solidão. A imagem que se desenha no fragmento narrado a 

seguir pode ser interpretada de várias maneiras, citando duas delas pode-se perceber uma 

superproteção, pois várias pessoas se ocupam em fazer com que a criança coma, e a outra 

interpretação é de que desde muito pequeno a família tentava forçar o menino a fazer coisas 

contra sua vontade, é como se as lembranças servissem para justificar o presente. Então 

vejamos: 

 

[...] A orquestra do navio resfolegava boleros para os oficiais melancólicos 

como corujas na aurora, e do porão onde os soldados se comprimiam subia 

um bafo espesso de vomitado, odor para mim esquecido desde os meios-dias 

remotos da infância, quando na cozinha, a hora das refeições, se agitavam a 

volta da minha sopa relutante as caretas alternadamente persuasivas e 

ameaçadoras da família, sublinhando cada colher com uma salva de palmas 

festiva, até que alguém mais atento gritava:- Cantem o Papagaio Loiro que o 

miúdo está a puxar vômito. (ANTUNES, 1979, p. 19). 
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Logo após este aviso, inúmeros eram os esforços para que o miúdo não vomitasse. 

Desde os familiares até os criados tinham sua atenção voltada para o pequeno que acabou por 

vomitar e seria obrigado a engolir o próprio vômito. Embora seja uma lembrança nada 

agradável ao menos não havia a solidão mesmo que desde ali, a família já o obrigasse a 

engolir algo que não queria, o consolo é que se era obrigado a fazer algo para a sobrevivência 

e não para o encontro com a possível morte. Estes lapsos de memória servem para reativar o 

desejo e a própria constatação de que se está vivo de que se existe. Valverde (2014. p.102) 

afirma que: 

 

O senso comum proclama que “recordar é viver". Realmente a memória nos 

oferta sentido e significado para a nossa existência.Os fatos marcam a todos 

nós, herdamos rastros em nossas mentes. Uma cor, um cheiro, uma voz. Não 

importa o elemento invocado, mas a sua significação e influência para a vida 

humana. O homem se sente mais vivo verdadeiro e presente quando busca 

em seu passado as possíveis chaves de seus mistérios e lacunas existenciais.  

 

A partir da contribuição de Valverde com seus estudos chegamos a conclusão que é 

assim que os narrador se mantêm vivo buscando na recordação marcas de suas vivências que 

o afirmam enquanto sujeito pertencente a um lugar reforçando a certeza de sua existência por 

meio da sua memória pois esta nos momentos de adversidade transforma-se em um 

instrumento valioso qual o individuo se apropria como também como refúgio. 

Enclausurado em uma guerra qual não fez, sentindo-se solitário; lutando contra 

pessoas que sequer conhecia; por motivos quais não aprovava e obrigado estar em uma briga 

que não comprou. Sem nenhum vínculo com aquela terra, passando por momentos de aflição 

e violência um jovem de apenas 24 anos encontra dentro de si a possibilidade de escape 

daquele cenário terrível de mutilados e mortos de uma guerra qual não havia sentido, movida 

apenas pelo interesse de Portugal em continuar mantendo o controle sobre Angola, uma 

colônia empobrecida e explorada que mais lucro seria deixa-la livre. O jovem tenente 

refugiava-se em seu passado e revisitava sua infância na tentativa de fugir de si mesmo a 

memória o tempo todo lhe servia de companhia ou refugio em tempos maus. A recordação de 

situações agradáveis e pessoas queridas servem de consolo e quem sabe de esperança 

vejamos: 

 

Agora percebe, estendido no convés numa cadeira de repouso, a sentir no 

progressivo suor do colarinho a implacável metamorfose do inverno de 

Lisboa no verão gelatinoso do Equador, mole e quente como as mãos do 

senhor Melo, barbeiro do meu avô, no meu pescoço, na loja da Rua 1° de 

Dezembro, onde a humildade multiplicava o cromado das tesouras nos 
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espelhos canhotos, o que com mais veemência me apetecia era que, tal como 

esses tempos recuados, a Gija me viesse coçar as costas  estreitas de menino 

num vagar feito de paciência e ternura, até eu adormecer de sonhos lavrados 

pelo ancinho dos seus dedos apaziguadores, capazes de expulsarem do corpo 

fantasmas desesperados ou aflitos que o habitam. (ANTUNES, 2007. p.19). 

 

No fragmento acima citado percebe-se a evocação da memória enquanto criança para 

consolar o homem adulto carente e solitário. Homem que se agarra a esta memória e com ela 

desliga-se por um dado momento das suas aflições e angústias. Uma  busca constante por um 

sentido uma evocação para uma fuga que não poderia ser física mas sim mental , uma maneira 

de escapar do horror e da angústia, um apego a ideia de não estar totalmente só ou indigente, 

aquela pessoa atirada ao solo tinha uma história, um passado. 
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4 A IRONIA E GROTESCO: ALIADOS DA MEMÓRIA EM OS CUS DE JUDAS 

 

 

O Romance Os Cus de Judas trata-se de uma narrativa que a memória é bem presente 

pois por ser um livro que conta um relato de uma Guerra passada a seis anos onde o narrador 

e principal personagem discorre sobre sua vivência e experiência enquanto esteve combatendo 

ali na figura de Medico e Tenente do Exército Português. 

Em vários momentos da narrativa a personagem principal revisita seu passado e por 

meio da memória faz críticas que tem a interferência direta do sujeito que busca a memória e 

traz a tona partes do passado que usa como instrumento para uma reconfiguração do mesmo 

pois a experiência vivida nem sempre pode ser ou é reconstruída com a mesma fidelidade que 

aconteceu, muitas vezes partes dos fatos são esquecidos por outras não querem ser lembrados 

e ainda podem ser reinventados ao molde de quem os quer contar, [...]a memória também é 

manipulável: escritores e historiadores reescrevem a história, revisam os julgamentos sobre sua 

própria experiência e reestruturam os seus pensamentos e os da coletividade. Valverde (2014, p. 84). 

Ou seja, a memória pode ser manipulada se ela não ocorre de maneira voluntária a mesma se 

pode acrescentar o que para quem a quer externar seja conveniente, sendo assim pode-se 

acrescentar ou omitir partes na memória com a intencionalidade de expressar algo, como 

enfatiza Valverde a memória escrita pode ser revisada ou reestruturada de acordo com a 

própria experiência de quem escreve reestruturam seus pensamentos e os da coletividade ou 

seja história e memória são frutos da subjetividade podem ser alteradas e mesmo pensada e 

reinventada por um podem representar o todo. 

A memória no romance Os Cus de Judas se enquadra por tratar-se de literatura e por 

isso tem caráter ficcional, mas existe nela a possibilidade de encontrarmos aspectos que 

definem traços da cultura portuguesa. Muitas vezes a memoria em Os Cus de Judas tem 

como aliadas a ironia e o grotesco que dão a obra deste escritor um tom, de sarcasmo. 

 

O espectro de Salazar pairava sobre as calvas pias labaredazinhas de Espirito 

Santo Corporativo, salvando-nos da ideia tenebrosa e deletéria do 
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socialismo, A pide prosseguia corajosamente a sua valorosa cruzada contra a 

noção sinistra de democracia, primeiro passo para o desaparecimento, nos 

bolsos ávidos de ardinas e marçanos, do faqueiro de cristofle. (p. 17) 

 

Nesse fragmento do conto além do escritor apresentar a memória individual e coletiva 

pois divide pensamentos que remetem a situações vividas por toda uma nação, como por 

exemplo o regime salazarista, também Lobo Antunes faz uso da Ironia para descrever essa 

memória põe Salazar na condição de espectro que seria talvez uma forma de tornar implícito 

que mesmo não estando na guerra a ditadura, o espirito Salazarista estava ali, como um 

fantasma observando com o olhar inquisidor, o escritor ironiza também ao dizer que a pide 

combatem o socialismo e a democracia. Para Linda Hutcheon a ironia acontece quando: 

 

A pessoa geralmente chamada de “ironista”, no entanto é aquela que 

pretende estabelecer uma relação irônica entre o dito e o não dito, mas pode 

nem sempre ter sucesso em comunicar aquela intenção (ou reação). As 

razões complexas porque isso pode acontecer formam um dos assuntos deste 

livro. A ironia então significará coisas diferentes para diferentes jogadores. 

Do ponto de vista do interpretador, a ironia é uma jogada interpretativa e 

intencional: é a criação ou inferência de significado em acréscimo ao que se 

afirma – e diferente do que se afirma – com uma atitude para o dito e o não 

dito. A jogada é geralmente disparada(e então, direcionada) por alguma 

evidência textual ou contextual ou por marcadores sob os quais há 

concordância social. Entretanto do ponto de vista do que eu também (com 

reservas) chamarei de ironista, a ironia é a transmissão intencional tanto da 

informação quanto da atitude avaliadora além do que é apresentado 

explicitamente. (HUTCHEON, 2000, p. 28). 

 

Para Hutcheon a ironia é tipo de jogo que para acontecer depende da interpretação de 

quem recebe no caso do fragmento anterior do romance o autor evidencia a ironia por meio da 

evidência contextual, pois a guerra e o regime salazarista são os contexto e tudo isso é 

ironizado a partir da ideia de que todos temem a imagem de Salazar, mas ao mesmo tempo 

perseguem a democracia. Oque pode ser mais tenebroso que um regime fascista ou uma 

guerra. 

Em grande parte da narrativa antuniana a ironia está presente como maneira para 

crítica e/ou provocação. O tom irônico chama atenção em suas obra, pois, os termos usados 

em sua narrativa chocam muitas vezes por serem considerados para muitos como absurdo, 

num país de gente em sua maioria católica que vive sobre regência dos dogmas da igreja, 

certamente parte da sociedade sentirá algum incômodo ao ver a imagem do Espirito Santo ser 

relacionada a personalidade de Salazar. Lobo Antunes dessacraliza os mitos da religião para 

uma crítica construtiva, Salazar seria tão respeitado e temido pelo povo português que poderia 
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assumir a posição de Espirito Santo, sua figura também foi apresentada como onipresente 

pelo narrador quando o ditador assume posição de espectro. 

Em outro fragmento do romance novamente Salazar aparece junto a figuras religiosas, 

e novamente a ironia entra em cena e desta vez acompanhada do Grotesco. 

 

As senhoras do Movimento Nacional Feminino vinham por vezes distrair os 

visons da menor pausa distribuindo medalhas de Nossa Senhora de Fátima e 

porta-chaves com esfinge de Salazar acompanhadas de Padres Nossos 

nacionalistas e ameaças de infernos bíblicos de Peniche, onde os agentes da 

pide superavam em eficácia os inocentes diabos de garfo em punho do 

catecismo. Sempre imaginei que os pelos do seu pubis fossem estola de 

raposa, e que das vaginas lhe escorressem quando exitadas gotas de Ma 

Griffe e baba de caniche, que abandonavam a murchidão das coxas. 

(ANTUNES, 2007, p.17) 

 

A figura religiosa é desacralizada e ironizada pelo narrador, a figura de Salazar 

aparece lado a lado com a imagem de Nossa senhora de Fátima, o Padre nosso personalizado 

como nacionalista, perfil político usado na época salazarista, pois é uma característica de 

alguns governos ditadores de forma quase geral, uma tendência ao ufanismo e ao 

nacionalismo exacerbado que propagava a ideia de um grande amor pela pátria e a 

supervalorização da mesma, ainda que sua condição não fosse condizente ao que o Estado 

propagava. Como Igreja e Estado uniam-se mesmo que o assunto fosse uma guerra que 

levaria a matança de pessoas, talvez por isso Lobo Antunes ironize, quando santifica a 

imagem de Salazar ou dessacraliza a imagem de nossa Senhora. A partir do jogo da ironia 

Antunes parece dar a entender que para as religiosas o ditador e a Santa podem ter para as 

fiéis a mesma escala de valor e respeito. 

Ainda no referido fragmento o grotesco aparece configurando a Pide, dando aos 

agentes a aparência de diabos que com garfos em punho certamente teriam a autoridade de 

espetar “os pecadores”. As religiosas com os pelos pubianos comparados a estola de raposa 

(Estola é um paramento litúrgico cristão, peça de vestuário parecido a uma enxarpe, ou faixa 

que os religiosos usam no pescoço), mais uma vez, a dessacralização dos elementos que 

fazem parte do mundo cristão, e ridiculariza o comportamento das senhorasreligiosas que 

como todas as “pecadoras comuns” também se excitam, no entanto de forma exagerada fora 

do normal. Lobo Antunes apropria-se de uma cena cotidiana ou comum e por meio  da ironia 

e grotesco tece sua crítica, satiriza, ridiculariza ,  causa estranheza, e estes elementos que o 

autor insere em sua narrativa provoca  no leitor uma abertura para uma nova forma de leitura 

na qual os adereços acabam por dar forma e significação ao todo. 
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No romance Os Cus de Judas a Guerra serve de menu ou pano de fundo, porque 

embora a narrativa do livro seja permeada pelo cenário de Guerra e as atrocidades que a 

compõem. Ao que parece a proposta do narrador tem como finalidade demonstrar as 

fragilidades do sujeito e as problemáticas que este enfrenta enquanto ser humano e indivíduo 

participante do mundo contemporâneo com suas diversas crises, de identidade, existência, e 

fragmentação do ser. Especificamente neste romance a memória é um dos caminhos por 

quais, o autor percorre durante quase toda a narrativa. 

É comum na narrativa de Lobo Antunes a ironia e o grotesco serem usados como 

recurso para a crítica, a desconstrução e a provocação de um desconforto, pois ambos recursos 

estéticos ironia, para Hutcheon (2000) e grotesco para Kayser (1986) assumem um tom que 

podem levar ao riso e esse pode ter caráter obscuro ou satírico, ridicularizando ou causando 

hipérbole nas cenas narradas, porque tanto um quanto outro alterará a forma de descrever algo 

, sendo que a Ironia assume ás vezes um caráter sutil e pode passar despercebida, 

(HUTCHEON, 2000) enquanto o Grotesco pode ser percebido mais facilmente pois causa 

estranhamento por não ser algo comum ao nosso universo cotidiano.(Kayser,1986) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No romance Os Cus de Judas António Lobo Antunes visita o seu passado por meio 

da memória para fazer interferências no presente, que são rupturas para a introdução de uma 

crítica ou uma desconstrução do imaginário português e de pensamentos e atitudes que levam 

a sociedade a manter-se neutra aos problemas morais e sociais, que levaram Portugal a travar 

uma guerra ainda preso a ideia de colonialismo, desejando manter vivo o passado glorioso 

ultramarino que se perpetuou na mente da sociedade portuguesa. Mas, está longe de ser a 

única preocupação de o autor descrever apenas a experiência da guerra, Antunes, no seu 

romance questiona a natureza humana o pensamento fechado e individualista de uma nação 

que a “ferro e fogo” quer se manter no domínio colonial mesmo que para isso mande os seus 

para o encontro com a morte. O amor a um título vale mais que milhares de vidas ceifadas. 

Por meio da memória Antunes vai desvelando e apontando problemas que afligem sua 

nação, e acaba por perpassar esse âmbito, pois apresenta em sua narrativa um sujeito em crise 

de identidade e de existência, indivíduos e nações individualistas  em busca do poder a todo 

custo, e a falta de sentido de uma Guerra, Antunes acaba por desenhar o perfil de grande parte 

do homem e do mundo na contemporaneidade: Indivíduos presos aos erros do passado. 
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