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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa discorrer acerca do processo de dilaceramento do sujeito pós-
moderno no romance Que farei quando tudo arde? (2001), do escritor português 
contemporâneo António Lobo Antunes, no seio da anti-família representada por Carlos, Judite 
e Paulo. Partindo dos estudos literários, a discussão do referido tema aborda a Pós-
Modernidade e suas consequências tendo em vista a crise identitária do homem moderno. 
Essa análise toma como suporte as idéias de Foucault, Deleuze, Guattari, entre outros, 
buscando o entendimento desse mal estar da modernidade, resultante do processo de 
fragmentação do eu. A partir da interseção entre Literatura, História, Sociologia, Filosofia e 
Estudos Culturais, esse estudo discute o imaginário de Portugal, como reação a um estar no 
mundo problemático. Essa pesquisa tenta demonstrar também o contraste entre a fluidez 
ideológico-comportamental-sexual da contemporaneidade e as idéias fixas da ordem 
tradicional ocidental, alicerçadas na moralidade cristã. É discutido ainda, nessa obra 
antuniana, dentro do contexto pós-moderno, como se situa essa Moral Cristã no seio da 
sociedade portuguesa, em um tempo “sem moral” e com valores diversos dos antigos. Em 
acréscimo, o perfil narrativo antuniano em Que farei quando tudo arde? é também analisado 
nesse estudo destacando-se a sua escrita irônico-grotesca na crítica tecida à moralidade 
reinante em seu país. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Moralidade Cristã Portuguesa.  Desconstrução Pós-Moderna.  
Dilaceramento do Ser.  Lobo Antunes.  
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RÉSUMÉ 

 

Le present travail de recherche discute le processus de déchirrement du sujet post-moderne 
dans le roman Que farei quando tudo arde ? (2001), de l’écrivant portugais contemporain 
Antônio Lobo Antunes, au sein de la anti-famille répresenté par Carlos, Judite et Paulo. Ayant 
par rapport théorique les études littéraires, la discussion du thème aborde la question de la 
Post-Modernité e ses conséquences qui résulte dans la crise de l’identité. Cette analyse 
prendre comme support les idées de Foucault , Deleuzze, Guattari, entre autres, cherchent la 
compréhension de cette chose qui s’appelle le malaise de la modernité, résultant  de le 
processus  de fragmentation du sujet. À partir des études de Littérature, Histoire, Sociologie, 
Philosophie et L’Études Cuturels, cette étude réalize une discussion de l’imaginaire de 
Portugal, comme réaction d’étre dans le monde problématique.  Cette recherche tente aussi 
démontrer le contraste entre la fluidité idéologique, des comportaments, et de la sexualité a 
l’époque contemporaine  et les idées fixes de l’ordre traditionnel de l’occident, conforme à la 
Moralité Chrétienne. On discute encore, dans cette oeuvre d’Antunes, la Moralité Chrétienne 
au sein de la societé portugaise, dans un temps  « sans morale » qui cultive valeurs divers du 
passé. Par addition, le profil narratif de Lobo Antunes chez Que farei quando tudo arde ? est 
aussi analysé dans cette étude, détachant sa écriture ironique-grotesque qui tisse des critiques 
contre la moralité prédominant a son pays.  

 

MOTS-CLÉS : Moralité Chrétienne Portuguaise. Déconstruction Post-Moderne. 
Déchirrement de l’être.  Lobo Antunes. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to discuss the process of laceration of the postmodern subject at the novel 
Que farei quando tudo arde?  (2001), by the contemporary Portuguese writer Antonio Lobo 
Antunes, within the antifamily represented by Carlos, Judite and Paulo.  Taking in view the 
Literary Studies, the discussion of the theme approaches the postmodern and its consequences 
as result of the identity crisis in the Modern times. This analysis is supported by the ideas of 
Foucault, Deleuze, Guattari , among others, trying to understand the modern malaise, as result 
of the fragmentation process of the self. At the intersection with Literature, History, 
Sociology, Philosophy and Cultural Studies, this study discusses the Portuguese imaginary, as 
a reaction against this problematic living. This research tries also to demonstrate the contrast 
between the flowing ideology, behavior and sexuality, at the contemporary times, and the 
fixed ideas of the occidental traditional order, rooted at the Christian morality.  At Que farei 
quando tudo arde?, Lobo Antunes still discusses how Portuguese society, mediated by the 
Christian Morality, responses to this moral-missing time, with different values from the past. 
In addition, the narrative profile of the author is also analyzed in this study, highlighting his 
ironic-grotesque writing criticizing the morality at his country.  

 

KEY-WORDS: Portuguese Christian Morality. Deconstruction Post-Modern. Being 
Laceration.  Lobo Antunes. 
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I-  INTRODUÇÃO  

     

A presente pesquisa, intitulada “O dilaceramento do ser em Que farei quando tudo arde?” 

aborda o processo de dilaceramento do sujeito pós-moderno no romance Que farei quando 

tudo arde? (2001), do escritor português contemporâneo António Lobo Antunes. O tema do 

dilaceramento do sujeito pós-moderno, que se apresenta nesta pesquisa, é recorrente na obra 

de Lobo Antunes. Mas, de que forma Lobo Antunes exercita essa tarefa estética? Ele tecendo 

nos diferentes fios narrativos os meandros da condição humana em uma escrita irônica, 

sarcástica e grotesca, que põe em xeque as situações e os personagens descritos em seu 

enredo. Esse escritor caracteriza-se como um desconstrutor da História de Portugal e de seu 

povo. É também considerado niilista, desconcertante e iconoclasta, pela crítica literária. Em 

Que farei quando tudo arde? não poderia ser diferente. Aqui, a carnavalização do homem 

chega ao seu extremo, juntamente com a crítica aos valores e normas ditados pela sociedade 

ocidental e, particularmente, pela cultura portuguesa. No romance ora apresentado, o leitor se 

depara com um quadro de total dilaceramento humano. A narrativa é conduzida por Paulo, um 

jovem viciado em heroína, que acaba sendo internado em um hospital. Tudo o que esse 

protagonista quer é ter uma vida “normal”, pois a sua realidade destoa dos padrões sociais. 

Mas, o que tanto o incomoda? Perguntaríamos a princípio. À medida que o leitor mergulha no 

universo de Paulo percebe que há inúmeros fatores externos que contribuem para a triste sina 

do personagem: o travesti, a que atribui sua paternidade, não é seu pai, mas no final acaba 

sendo; a sua mãe é alcoólatra e se prostitui em troca de pinhas, conchas e quando muito, uma 

moeda; a sua avó materna não o reconhece enquanto neto e os próprios pais vivem um misto 

de aceitação e repulsa em relação a sua pessoa.  

 Em Que farei quando tudo arde?, Lobo Antunes dessacraliza a idéia da sagrada 

família imposta pela moral cristã. Na referida obra, Deus é um velho decadente que 

observa sem habilidade as pessoas do alto de um hotel. Dessa forma, o núcleo da narrativa 

é a tríade Paulo, Carlos e Judite, que representa o aniquilamento daquilo que a sociedade 

ocidental cristã entende por família. Os três personagens principais do romance em estudo 

aparecem como fantasmas sem identidade própria, perambulando sem fim rumo a um 

trágico destino. O vazio existencial é detectado em cada um deles. A degradação e a falta 

de sentido da vida são experimentadas por todos ininterruptamente. Paulo e seus pais não 

sabem quem são. Perdidos entre a multiplicidade e a fragmentação, estão distantes da 

ordem e dos costumes da tradição ética e religiosa do Ocidente. Mas há um alto preço a 

pagar por serem diferentes: Carlos, após sofrer o dilema de ser ou não ser homem, de ser 
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ou não ser pai de Paulo, adoece e morre, em função da AIDS; Judite vive também um 

dilema entre ser a garotinha inocente de outrora e a maliciosa professora primária que não 

consegue conter os seus instintos, e então, é destruída pelo vício do álcool; e Paulo ao 

protagonizar uma vida cheia de rejeições e falta de lógica, torna-se vítima da heroína. Não 

há nenhuma saída para o indivíduo em Que farei quando tudo arde?, restando somente 

abraçar um destino de degradação e dilaceramento identitário.  

O presente estudo aponta a seguinte questão: através do protagonista Paulo e de seus 

pais (Carlos e Judite), o escritor português António Lobo Antunes apresenta o homem pós-

moderno e seu legado de ruptura com as normas sociais, ao mesmo tempo em que rejeita 

essas mudanças culturais, como fica claro no dilema que enfrentam. Como pode a fuga dos 

padrões ditados pela sociedade ser tão árdua e inaceitável, uma vez que, o homem atual vive 

em um mundo fragmentado, e em que as antigas instituições como o Estado, a Escola e a 

Igreja perdem espaço para novas crenças e comportamentos, a exemplo do Consumo? 

Veremos que essa mesma sociedade ocidental pós-moderna é fruto de uma tradição cristã, que 

a formou e a educou segundo as suas normas e leis religiosas.  

António Lobo Antunes, ao longo de sua obra, desconstrói o homem ocidental e as suas 

ações, tratadas em um tom sarcástico e irônico. Na narrativa antuniana, o indivíduo sofre 

severamente as consequências de seus atos, que são, na maioria das vezes, caricaturados e 

carnavalizados. Assim, o leitor é colocado diante de um espelho para que possa se enxergar 

melhor, e perceber a sua pequenez diante do universo. No texto literário de Lobo Antunes, o 

sujeito iluminista é grotescamente reduzido a uma larva disforme. O desconcerto de nós 

mesmos é fundamental para que possamos nos analisar de forma mais crítica. Essa é a tarefa 

de António Lobo Antunes. 

Em Que farei quando tudo arde?, o leitor se depara com um enredo muito próximo à 

realidade atual em que vivemos. A Pós-Modernidade não se caracteriza como um elemento 

estético distante do homem do século XXI, mas sim, como a análise do que fazemos, 

pensamos e acreditamos na contemporaneidade. O leitor pode identificar-se facilmente com 

os protagonistas desse romance. Quem hoje não presencia o dilema de Carlos, a fraqueza de 

Judite e a fuga da realidade de Paulo? No fundo, trazemos em nós mesmos um pouco desses 

três personagens.  

A compreensão do processo de fragmentação do sujeito pós-moderno é fundamental 

para os estudos literários e culturais, porque, dessa forma, o homem consegue ter uma 

visualização mais ampla da sua caótica existência. Assim, António Lobo Antunes, através da 

sua obra Que farei quando tudo arde? contribui para a fundamentação da nossa pesquisa e o 
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enriquecimento do tema em questão, ao mostrar a falta de sentido do ser e estar no mundo na 

modernidade, em que o homem se vê como uma marionete guiada por um trágico e 

fantasmagórico destino, onde não há saída ou nada a ser feito. Somos também frutos dos 

discursos sociais e nos situamos no dilema entre ser religioso, agenciado num discurso de 

salvação e ser um sujeito múltiplo e fragmentado, de acordo com a representação pós-

moderna. Mas afinal, quem somos? 

Como objetivo central dessa Tese, procuramos discutir o dilaceramento do sujeito pós-

moderno no romance Que farei quando tudo arde? (2001) do escritor português 

contemporâneo António Lobo Antunes. Como objetivos específicos, buscamos analisar a 

crise de identidade, como consequência da modernidade; compreender o vazio existencial dos 

protagonistas; a cobrança social em torno deles, em um universo pós-moderno aparentemente 

múltiplo, rizomático e democrático, confrontando tal realidade com a possível permanência 

dos valores da moralidade católica da tradição ocidental do passado. Abordamos, ainda, a 

maneira como Portugal lida com a Tradição moralista cristã e com a Pós-Modernidade, 

através da relação entre a crise de identidade do sujeito individual e a da coletividade 

portuguesa. Por último, tentamos contribuir com a ampliação dos estudos antunianos no 

Brasil, local em que tal escritor ainda é pouco conhecido e estudado, principalmente no 

Nordeste do país, apesar de tal realidade vir se modificado recentemente. 

A relevância do presente estudo pode residir no fato de que António Lobo Antunes, em 

Que farei quando tudo arde?, desestabiliza o leitor ao evidenciar a condição humana frente 

aos desafios existenciais. Percebemos que não somos os sujeitos de nossa história, mas 

objetos à deriva, no mar da existência. Quem realmente somos? De onde viemos? Para onde 

iremos? Haverá salvação? Tais preocupações e inquietações metafísicas, ontológicas e 

escatológicas são constantemente trazidas à tona pelo escritor.  

Esta tese está dividida em dois capítulos, que se subdividem em alguns itens. O 

primeiro capítulo denominado “Lobo Antunes percebe Portugal” abarca os seguintes subitens: 

“2.1 Lobo Antunes: Seu eu, sua escrita, seu mundo”, que é fracionado em dois momentos 

(“2.1.1 Seu eu”; “2.1.2 “Sua escrita, seu mundo”), e, em seguida, “2.2 O real como referência: 

A família e a moral religiosa em Portugal”. O segundo capítulo intitulado “Lobo Antunes 

desconstrói Portugal” se subdivide em: “3.1 Cenário Pós-moderno: Fluidez, ruptura, 

incertezas”; “3.2 Há de fato o ser pós-moderno em Portugal?”; “3.3 O olhar antuniano: Que 

farei quando tudo arde?, ruptura da moral católica?” (que se divide em “3.3.1 Carlos”; “3.3.2 

Judite” e “3.3.3 Paulo”); “3.4 Carlos no universo travesti: diálogos com Ruth Bryden” 

(fragmentado em “3.4.1 Carlos em busca de si: O conto de fadas às avessas”; “3.4.2 O 



14 
 

 

universo travesti: Quando o Queer ameaça a tradição” (abarca o subitem “3.4.2.1 A confecção 

do travesti: Seu corpo e/é seu mundo”); “3.4.3 Carlos e Ruth Bryden: O homem em luta pelo 

seu ser”. Na primeira parte, analisamos a biografia de Lobo Antunes, o seu perfil narrativo e a 

cultura ao seu redor, fato que o auxiliou em sua formação enquanto sujeito e escritor. Mesmo 

tratando temas universais, Lobo Antunes aborda, ao longo de sua obra, a história de seu país, 

o comportamento de seu povo, lançando sempre um olhar crítico sobre os mesmos e 

propondo aos seus leitores uma releitura ácida e desconcertante daquilo que se propõe a 

narrar. Como referencial teórico de sua biografia, contamos com alguns escritores que o 

entrevistaram, a exemplo de: María Luisa Blanco (Conversas com António Lobo Antunes); 

Tereza Coelho (Fotobiografia); João Céu e Silva (Uma longa viagem com António Lobo 

Antunes), entre outros, que demonstram dados pessoais, familiares, a experiência da guerra, e 

a visão de mundo do escritor de Benfica. 

Para abordar questões relacionadas à escrita e ao mundo do autor, tomamos como 

suporte Maria Alzira Seixo (Os romances de António Lobo Antunes, As flores do inferno), que 

aponta para o fato de que a opção sexual de Carlos determinou todo o enredo de Que farei 

quando tudo arde? e o malogro de uma família supostamente em comunhão. Seixo também 

afirma que, nesse romance, a presença das flores traduz-se na tentativa de busca de uma 

felicidade perdida e depositada no passado dos protagonistas. Não por acaso, Carlos cuidava 

do jardim de sua casa na ocasião em que esteve casado com Judite. Após a separação da 

família, os vegetais aparecem na fala dos três, simbolizando a pretérita união e o conforto 

doméstico de outrora. Já Cristina Robalo Cordeiro (Procura-se leitor, In: A escrita e o mundo 

em António Lobo Antunes- Atas do Colóquio Internacional de Évora) argumenta que a escrita 

de Lobo Antunes provoca um mal-estar nos leitores por ser caracterizada como a “estética do 

desprazer”. Mas, mesmo posto em xeque, esse receptor vê-se também fascinado pelas novas 

possibilidades de se enxergar os fatos e os seres humanos. 

No que se refere ao exercício da escrita, fundamentamos esse trabalho nas idéias de 

Wolfgang Iser (Atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional) ao dizer que a literatura, 

mesmo estando contextualizada, possui uma natureza ficcional e não se esgota, apenas, na 

descrição do real. O texto literário opera no como se, é um fingimento, que transgride os 

limites do factual e tem muito a ver com o imaginário do autor. Seguindo essa linha, Erich 

Auerbach, em Mimesis, argumenta que escrever história é tão difícil que a maioria dos 

historiadores vê-se obrigada a fazer concessões à técnica do lendário. Parece que precisamos 

nos sustentar no imaginário porque a concretude não supre todas as necessidades humanas. 

Jacques Le Goff, em História e memória, se torna um referencial importante nessa discussão 



15 
 

 

acerca da relação ficção/fato. Ele declara que o poeta é um ser possuído pela memória, que 

louva os homens e seus altos feitos, como a história. Homero ajudou a construir os gregos, 

Camões os portugueses, e, na pós-modernidade, Lobo Antunes lança um novo olhar crítico 

sobre Portugal e seu povo, sem, entretanto, negar o seu país e a sua história.  

Ao analisarmos a configuração do romance, são relevantes as idéias de Lukács, em A 

teoria do romance, que diz ser o romance uma expressão da situação social da época 

abordada através da representação crítica e reflexiva. Complementando essa linha de 

pensamento, Michael Hamburger, em A verdade da poesia, afirma que escrever é 

comprometer-se e revelar um compromisso que não poderia limitar-se à ordem estética. 

Quando nem a razão e nem a história conseguem amenizar os anseios metafísicos e 

ontológicos do homem, eis que surge a arte para desempenhar esse papel: coloca-nos diante 

de nós mesmos, sem maiores comprometimentos com a verdade. É esse o caminho adotado 

por Lobo Antunes, e que acaba por tocar  profundamente o leitor, ao abordar a questão 

existencial humana. 

Ao teorizarmos os recursos estéticos predominantes utilizados por Lobo Antunes, 

como ferramenta de desconstrução social e análise do dilaceramento identitário do sujeito, em 

Que farei quando tudo arde?, dialogamos com as idéias de Robert Escarpit e Linda Hutcheon, 

entre outros, ao abordar a ironia. O primeiro reforça a seriedade do riso moderno em seu 

L’humour. Neste estudo, compreendemos que o riso faz parte da “armadura” de nossa vida 

social e permite a entrada no campo do adversário. É necessário uma certa seriedade nada 

inocente para que a desconstrução desempenhe o seu papel dessacralizador. Rir, mas de modo 

sério, do homem e de seus feitos, reiventando a sua história e buscando reajustar a cultura em 

seu tempo e lugar. Essa pode ser a proposta da ironia enquanto ferramenta de desconstrução 

social, que é utilizada por Lobo Antunes. O referido escritor convida os seus patrícios e 

demais leitores a rever a organização cultural ocidental e portuguesa, evidenciando os seus 

paradoxos e equívocos, que conduzem o homem ao dilaceramento existencial. Já Linda 

Hutcheon, em Teoria e política da ironia, nos esclarecerá que a ironia é uma forma estranha 

de discurso, em que se transmite algo que na verdade não quer dizer e espera do receptor o 

entendimento da verdadeira intenção. Por mexer com o imaginário e ideologias, a ironia 

provoca emoções, geralmente ruins, nas pessoas. Assim, desempenha um papel social e 

político através de sua face crítica, que transborda a fronteira do estético. 

Para discutirmos sobre o grotesco, outro recurso estético de crítica cultural utilizado 

por Lobo Antunes no romance aqui estudado, contaremos, principalmente, com o suporte 

teórico de Wolfgang Kayser, em seu estudo O grotesco. Segundo esse teórico, no grotesco, a 
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ordem natural das coisas é aniquilada, sendo alicerçado um outro mundo, paralelo ao 

existente, com as suas próprias leis. Aparecem imagens fantásticas nessa arte “absurda”, tais 

como: Figuras metade humana e metade animal, plantas e seres inanimados personificados, 

desproporcionais no tamanho e na forma. A falta de ordem natural cria as suas vítimas, assim 

como a ironia, sem piedade, zomba de forma cáustica do real. O grotesco é outro convite à 

crítica, à ruptura de referenciais simbólicos ao reler-se o mundo, dando-lhe um sentido às 

avessas, ao representar uma realidade em constante transformação. 

No subitem seguinte (2.2) intitulado “O real como referência: A família e a moral 

religiosa em Portugal”, fazemos uma abordagem da religiosidade nesse país, que teve a sua 

história marcada pelas normas impostas pela Igreja. Observamos que os portugueses 

justificaram, ao longo dos anos, e ainda justificam os seus atos, vitórias políticas e a 

manutenção do imaginário da nação pela fé e prática dos preceitos católicos pautados na 

moral e nos bons costumes. No passado recente, o país passou pela ditadura salazarista (1936- 

1974) que reforçou o ideal católico de educação e formação humanas, além do culto à Fátima, 

considerada a mãe de Portugal. Nesse contexto orientador, a família é um sacramento 

relevante dentro do universo cristão e o seu empreendimento no seio da cultura é levado a 

cabo pelos portugueses fiéis. Dessa forma, a divisão social de papéis é bem definida: A 

prática da paternidade, da maternidade e a função dos filhos reitera a ordem lapidar da família 

una, indivisível, pacífica e exemplar. Não por acaso a Sagrada Família é um ícone do 

catolicismo venerado e tomado como modelo a ser seguido pelos praticantes dessa religião. 

Sabemos que a anti-família antuniana, em Que farei quando tudo arde? representa o revés 

dessa idealização de comunhão doméstica, demonstrando, talvez, a tentativa de Lobo Antunes 

de mostrar aos seus compatriotas a existência das mudanças históricas pós-modernas  no 

Ocidente. Mas, por que então ela não é bem aceita no núcleo cultural de Portugal? Há espaço 

para inovações quando a tradição moralista insiste em permanecer em uma organização 

social? 

Sobre o tema da religiosidade em Portugal, utilizamos algumas idéias do livro 

Catolicismo e liberalismo em Portugal, entre outras fontes e autores, onde encontramos a 

afirmação de que a Igreja Católica foi e ainda é uma instituição por excelência em terras 

lusitanas. Isso porque as decisões políticas e econômicas passavam pelo controle religioso. E, 

mesmo no ambiente liberalista do século XIX, o catolicismo se manteve presente na 

sociedade portuguesa. Já em História do cristianismo, sob a organização de Alain Corbin, 

perceberemos que o cristianismo determinou toda a cultura ocidental, da qual fazemos parte. 

Em maior ou menor grau, a depender do país ou do momento histórico, a vida cotidiana, os 
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valores sociais, o moralismo, e até mesmo a arte são definidos e sustentados pela 

religiosidade. Vítor Neto, em O estado, a igreja e a sociedade em Portugal, revela que a 

moral e a religião em Portugal traduziram-se como “as chaves da abóbada social”, e que, até 

mesmo o anti-clericalismo não se associou à crítica à fé dos portugueses, uma vez que eles 

permaneciam fiéis à tradição religiosa do país. Em Léxico da família, o leitor se depara com a 

apresentação do modelo familiar pregado pela Igreja e posto em prática por seus fiéis 

portugueses. Em visita a Portugal em 2010, o Papa Bento XVI teceu o seu discurso louvando 

a verdadeira maneira de se comportar na relação pais e filhos. Disse que o valor da família 

cristã atravessa os séculos, principalmente, em uma terra onde os valores “ainda são como 

manda a tradição”. O Papa elogiou a religiosidade dos filhos de Portugal. 

Já em Vladimir Jankélévitch, no seu estudo intitulado Curso de filosofia moral, 

veremos que a vida moral é permanente e quer dominar todas as atividades do homem. Nesse 

contexto, a vida religiosa possui essas mesmas pretensões da vida moral, porque ambas se 

querem imperialistas. O catolicismo utilizou a moral enquanto dogma, preceito para melhor 

controlar os seus fiéis. Buscando o controle do sujeito, a moral católica portuguesa buscou 

formar uma nação ideal. A moral religiosa também opera com as noções de fracasso e 

sucesso. Para o seu rebanho, todo o sucesso e felicidade eterna, para os que fogem dos 

propósitos celestes, o malogro e a danação final. Tomamos como suporte teórico também as 

idéias de Émile Durkheim, em A educação moral, donde perceberemos que a moral é 

essencialmente uma disciplina, pois, promove uma regularidade na conduta dos indivíduos e 

atribui fins a essa ação humana. Ela é necessária para se conter o instinto do homem. 

Durkheim diz que a moralidade somente pode ser exercida na coletividade. Isso porque o 

estar correto ou não, o ser virtuoso ou não passa pelo aval de um sistema culturalmente 

montado. Um sujeito está sob os olhares de seus semelhantes e sofre ao passar pelo processo 

de pertencimento e aceitação dos demais membros de seu grupo social. Tal dilema é 

experimentado pelos personagens antunianos, em Que farei quando tudo arde?, como 

veremos, detalhadamente, no segundo capítulo da presente Tese. E, para Gilles Lipovetsky, 

em A sociedade pós-moralista, o Ocidente vivencia, desde o século XVI, um moralismo 

enraizado em sua cultura e um conceito de falsa liberdade, mesmo nos períodos marcados por 

revoluções e pela chegada da Pós-Modernidade. O culto ao dever foi desde cedo implantado 

pela Igreja na educação dos seus fiéis, em uma tentativa de salvá-los dos males terrenos. O 

Ocidente também se caracterizou, segundo o referido autor, pela hostilidade em relação à 

sexualidade e por um crescente zelo moralizador, que atacou todas as formas de “cópulas 

anormais”. 
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O segundo capítulo dessa pesquisa, intitulado “Lobo Antunes desconstrói Portugal”, é 

subdividido em quatro itens, a saber: “3.1 Cenário pós-moderno: Fluidez, ruptura, incertezas”, 

momento em que teorizamos acerca desse entendimento da Modernidade no Ocidente, suas 

influências nas sociedades e no comportamento do homem contemporâneo; “3.2 Há de fato o 

ser pós-moderno em Portugal?”, onde discutiremos o grau de aceitação e prática do discurso 

da Pós-Modernidade em Portugal, país reconhecido por sua resistência às mudanças históricas 

ocidentais; “3.3 O olhar antuniano: Que farei quando tudo arde?, ruptura da moral católica?”, 

instante em que fazemos a análise detalhada do referido romance, visando discutir o processo 

de dilaceramento identitário dos protagonistas. Abordamos as causas do dilema existencial, e 

a marginalização social da qual são vítimas. Essa anti-família não consegue a aprovação das 

demais pessoas inseridas no seio da cultura portuguesa. Esse item é subdividido em três 

subitens que demonstrarão o perfil, o comportamento e os anseios de cada um deles, para um 

melhor entendimento da crise de identidade experimentada pelos mesmos e de suas dores 

compartilhadas (“3.3.1 Carlos”; “3.3.2 Judite”; “3.3.3 Paulo”); “3.4 Carlos no universo 

travesti: Diálogos com Ruth Bryden”, quando sugerimos a relação entre a ficção antuniana e a 

biografia sobre o famoso travesti português Ruth Bryden, intitulada Ruth Bryden, rainha da 

noite, escrita pelo jornalista Carlos Castro. Veremos que há um intertexto entre os fatos e a 

ficção de Lobo Antunes. Esse último item da tese é subdividido em: “3.4.1 Carlos em busca 

de si: O conto de fadas às avessas”, em que fazemos uma reflexão da desconstrução pós-

moderna dos clássicos infantis, tomando como exemplo a história da Branca de Neve, alvo de 

crítica escolhido por Lobo Antunes, em um contexto que aborda o malogro familiar fruto da 

transformação sexual de seu chefe, mas, ao mesmo tempo, observamos a relutância 

portuguesa em abandonar a tradição, personificada pela figura do “Anão da Branca de Neve”, 

que vigia com “olhar reprovador”, as atitudes da anti-família protagonista do romance 

antuniano em questão; “3.4.2 O universo travesti: Quando o queer ameaça a tradição”, 

momento em que mergulhamos em alguns estudos sociológicos existentes que abordam as 

atitudes transgressoras (ações queer) das normas sexuais realizadas pelos travestis, visando 

um maior entendimento desse mundo homossexual tão desconhecido e, ao mesmo tempo, 

julgado por aqueles que estão inseridos no seio das sociedades ocidentais, que ainda são 

heterossexistas.  

Esse subitem se divide em: “3.4.2.1 A confecção do travesti: Seu corpo e/é seu 

mundo”, quando mostramos o processo de montagem do visual travesti, a importância que 

dão à estética, bem como o culto à beleza e à eterna juventude exercidos pelos travestis, ao 

entenderem o corpo como mercadoria, prazer no sexo e elevação da auto-estima, quando 
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afirmam superar as mulheres em beleza e desempenho sexual; “3.4.3 Carlos e Ruth Bryden: O 

homem em luta pelo seu ser”, momento em que visualizamos o diálogo entre Carlos e Ruth 

Bryden, o processo de entendimento de sua sexualidade e dilaceramento identitário, o 

rompimento familiar, o enfrentamento social, a montagem do corpo, a prostituição, a doença e 

a consequente morte, experimentados por ambos, guardadas as divergências, entre fato e 

ficção. 

Como fundamentação teórica do subitem “3.1 Cenário pós-moderno: Fluidez, ruptura, 

incertezas”, contamos com o auxílio, entre outros autores, de Jean-François Lyotard, em A 

condição pós-moderna, que argumenta que a palavra pós-moderna designa o estado da cultura 

após as transformações que afetaram as regras do jogo da ciência, da literatura e das artes a 

partir do final do século XIX. Nesse contexto, a escrita toma uma nova roupagem, mais 

crítica, descritiva e instável, acompanhando, segundo ele, o saber pós-moderno que aguça 

nossa sensibilidade para as diferenças e reforça nossa capacidade de suportar o 

incomensurável. Toda a organização social na pós-modernidade sofre uma reavaliação e uma 

reestruturação. Com tanta fragmentação ao seu redor, o sujeito, na contemporaneidade, torna-

se também fragmentado, diluindo-se em meio ao caos instalado pelas modificações histórico-

sociais. Já Beatriz Sarlo, em Cenas da vida pós-moderna, afirma que o Ocidente vive em uma 

crescente homogeneização cultural (consumo, símbolos midiáticos) em que, paradoxalmente, 

a pluralidade e a multiplicidade conduzem o indivíduo ao extremo individualismo e à 

liberdade absoluta de escolha. Na pós-modernidade, o que interessa é a velocidade e o 

“descontínuo”. A cultura da mídia, nela instalada, converte todos os humanos em membros de 

uma sociedade de iguais, causando uma crise de identidade, devido à desestabilização de 

certezas e o apagamento da memória, deixando essa identidade em crise em um estado de 

fragilidade e deslocamento.  

Dando seguimento a essa linha de raciocínio sobre a pós-modernidade e suas 

consequencias, dialogamos com Fredric Jameson, em Pós-modernismo, que considera ser esse 

período marcado por uma profunda transformação coletiva e uma reescritura de um sistema 

do passado. O discurso pós-moderno avalia as entrelinhas e as incoerências do discurso 

tradicionalista, que a história e as narrativas fizeram questão de ocultar ou desconsiderar. 

Terry Eagleton, em As ilusões do pós-modernismo, defende que o pensamento pós-moderno 

enxerga o mundo como algo instável e imprevisível, um aglomerado de interpretações 

desarmônicas que geram um ceticismo em relação às certezas e dogmas, formando uma cena 

babélica, em que todos falam todas as línguas e nenhuma delas. A literatura pós-modernista, a 

exemplo da obra de António Lobo Antunes, desempenha o papel de refletir a respeito do novo 
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rumo que o mundo toma, além de convidar o leitor à crítica e à análise dos fatos, lançando um 

olhar questionador sobre os mesmos.  

Por seu turno, Deleuze e Guattari, em Mil platôs, descrevem a sociedade 

contemporânea como um rizoma, conceito inspirado no sistema radicular dos manguezais, 

formado pelo entrelaçamento de raízes em que cada ponto se conecta com todos os outros, 

diferentemente do sistema arborícola de aprofundamento vertical de raízes isoladas e 

competidoras com os outros indivíduos da floresta. Tal conceito revela o contexto múltiplo e 

caótico da pós-modernidade, onde o mundo perde o seu pivô, e até mesmo os pares 

dicotômicos: Verdade/mentira; certo/errado; bem/mal; vida/morte. A ordem (a árvore com a 

sua raiz principal) cede o seu espaço para a conexão e a heterogeneidade (o rizoma). Por sua 

vez, Matei Calinescu, em As 5 faces da modernidade, revela-nos que a Pós-Modernidade é 

também conhecida pelo momento histórico em que há ausência de positividade e a presença 

do desconforto social, das mudanças bruscas de paradigmas, guerras, revoluções e anarquia. 

Chega o tempo dos oprimidos e das minorias sociais ocuparem um local de destaque no seio 

da sociedade. Embora saibamos que esse processo de ruptura da tradição seja, por vezes, lento 

e doloroso, como veremos, no romance antuniano em questão. 

Para fundamentar teoricamente o subitem “3.2 Há de fato o ser pós-moderno em 

Portugal?”, aqui comparece, entre outros, Eduardo Lourenço que, em A nau de Ícaro, afirma 

ser Portugal uma nação predisposta a melancolias. Os sentimentos de tristeza e saudade dos 

portugueses podem estar associados à manutenção da memória do passado colonizador. 

Enquanto os outros países europeus, no final do século XIX e início do XX, investiram nos 

avanços tecnológicos, científicos e sociais, a pátria lusitana permanecia imersa em seus mitos 

e ideologias do pretérito. Para Lourenço, a religiosidade também auxiliou no gosto pelos 

sentimentos do ser português, uma vez que Portugal sofreu forte influência do Cristianismo, 

sem ter tido autonomia para questioná-lo. Antes do período cristão, já havia no país certo 

conflito entre o sagrado e o profano. Não houve em Portugal o fenômeno de paganização 

voluntária a que chamamos Renascimento, mas a espontânea defesa da ortodoxia, ressalta o 

referido autor. 

Já, Boaventura de Sousa Santos, em Pela mão de Alice, diz que o português é 

sonhador, empreendedor, sentimentalista e humano. A saudade é um estado de alma sui 

generis entre eles. Portugal também é uma nação paternalista e caridosa com o seu 

semelhante, solidária e humana, possuidora de um destino teológico que ainda não se 

cumpriu. Manuel Clemente, em Portugal e os portugueses, afirma que os lusitanos 

personificam Portugal dentro de uma ótica religiosa. O país construiu a sua história dentro de 
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uma ideologia que fundamentou a sua predisposição à religiosidade e ao fortalecimento do 

espírito de seus fiéis. 

Acerca do questionamento referente ao grau de existência e importância do movimento 

estético pós-modernista em Portugal, Ana Paula Arnaut, em seu estudo Post-Modernismo no 

romance português contemporâneo, frisa a lenta imersão do referido país no processo de 

ruptura com os valores da tradição, mas, reitera que, como aspecto artístico, Portugal obteve 

representantes significativos, a exemplo de Lobo Antunes. Arnaut reforça a presença do pós-

modernismo português, mesmo diante das dificuldades de se teorizar em Portugal a Pós-

Modernidade. A presente autora nos faz um convite a não deixarmos que se instaure a idéia 

anuladora da existência dessa realidade na nação lusa. Ela conclui que pretende contrariar a 

idéia expressa por João Barrento sobre o fato de o pós-moderno ser o unicórnio do século, 

uma criatura de que todos falam mas nunca ninguém viu passear pelos deleitosos bosques 

literários portugueses.  

No subitem “3.3 O olhar antuniano: Que farei quando tudo arde?, ruptura da moral 

católica?” (Subdividido em: “3.3.1 Carlos”; “3.3.2 Judite”; “3.3.3 Paulo”) , além de fazermos 

a crítica literária, contamos com o suporte teórico de Maria Alzira Seixo e Sara Belo Luís, 

entre outros. Para Seixo, em Os romances de António Lobo Antunes, Que farei quando tudo 

arde? tem como mote “O mundo em pedaços”. Tal escritora faz uma paráfrase da afirmação 

de Paulo para evidenciar a dor metafísica sofrida pelos personagens principais dessa trama. 

Segundo Seixo, essa obra literária traz a ameaça de enfraquecimento da moral cristã pela 

diversidade cultural pós-moderna oriunda da anti-família representada pela tríade Carlos-

Judite-Paulo. E, paradoxalmente, por essa moral religiosa ainda alicerçar a cultura portuguesa, 

mesmo no final do século XX e início do XXI, é que conseguimos enxergar como essa 

diferença de comportamento dos protagonistas causou estranhamento em Portugal, que teme a 

dessacralização do matrimônio, dos papéis culturais do homem e da mulher, e da perpetuação 

da espécie. Seixo também nos relembrará que o supracitado romance antuniano é 

efetivamente o romance de uma derrocada da morte, da perda do outro e da família, da perda 

de si, do mundo circundante, pois, representa a catástrofe doméstica como ficção. Já no texto 

de Sara Belo Luís, intitulado Que diz Lobo Antunes quando tudo arde?, conseguiremos 

compreender um pouco da idéia de Lobo Antunes no que se refere à análise da diferença, 

dentro da obra em questão. Tendo como alvo principal a descrição crítica da figura do 

travesti, bem como as consequências geradas por essa transformação radical da sexualidade e 

as suas implicações na vida dos demais envolvidos no enredo, Lobo Antunes quis escrever 

um livro sobre a identidade, fazendo várias interrogações que se colocam de um modo 
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especial em torno do travesti. Sara evidencia uma fala do escritor de Benfica em uma 

entrevista, onde ele diz que a questão identitária é recorrente em sua obra, pois, passamos a 

vida fazendo perguntas e vamos morrer sem saber as suas respostas. Por enquanto fiquemos 

com a idéia de que as coisas ardem e o ser humano continua sem perceber o sentido de tudo 

isso.  

Para o subitem “3.4 Carlos no universo travesti: Diálogos com Ruth Bryden”, em seu 

primeiro momento, intitulado “3.4.1 Carlos em busca de si: O conto de fadas às avessas”, 

contamos, principalmente, com as idéias de Bruno Bettelheim, em A psicanálise dos contos 

de fadas. O referido teórico diz que os contos de fadas lidam de forma imaginativa com as 

proposições mais importantes sobre desenvolvimento da personalidade. Para Bettelheim, 

Branca de Neve tornou-se a metáfora pela qual nos referimos a uma constelação emocional 

específica dentro da família, de um tipo que pode causar sérios impedimentos para o 

crescimento e amadurecimento do indivíduo, enquanto que, por outro lado, também é fonte de 

formação e afirmação do ego. Nesse aspecto a obra de Lobo Antunes dialoga com os contos 

de fadas, uma vez que a personalidade de Paulo é fruto do comportamento e formação 

psicológica de seus pais. Paulo, após criticar severamente a transformação sexual de seu pai, 

na última página de Que farei quando tudo arde?, resolve assumir a identidade do travesti. 

Homenagem a Carlos? Revelação do seu ser, negado por tanto tempo? Tentativa de Lobo 

Antunes em evidenciar que a diferença sexual será firmada socialmente no futuro? Bettelheim 

assegura, também, que no conto de fadas há a vitória sobre o inimigo, os obstáculos que são 

impostos aos seus heróis, além da recompensa final por seus esforços, que é a felicidade. 

Existe ainda nos clássicos a lição de moral propagada aos seus leitores de que a criança passa 

por dificuldades em sua relação vital com os seus pais para atingir a vitória final e o 

crescimento como sujeito. Porém, não há esse tipo de desfecho nessa obra antuniana. Já os 

anões, dentro dessa teoria dos contos de fadas, desempenham o papel fundamental de serem 

auxiliadores no processo de transformação identitária de Branca de Neve. Em troca de um lar, 

os anões pedem-lhe que exerça as tarefas domésticas enquanto eles trabalham na mina de 

diamantes. Nesse momento da história, a princesa desperta para a realidade da divisão social 

de tarefas. De forma análoga, no romance de Lobo Antunes, o “anão da Branca de Neve” 

observa grotescamente, do alto do frigorífico, Paulo e seus pais, em uma tentativa, em vão, de 

ajudá-los a se recuperarem enquanto família, ou, de modo distinto dos clássicos, reprová-los 

por seus atos que destoam do ideal cultural desejado para essa instituição doméstica. 

No subitem “3.4.2 O universo travesti: Quando o queer ameaça a tradição” utilizamos 

como suporte teórico as idéias de Tamsim Spargo, entre outros, em seu livro Foucault e a 
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teoria queer, onde diz que a palavra queer antes lançada como insulto, é agora 

orgulhosamente reivindicada como marca de transgressão por pessoas que se autodenominam 

lésbicas ou gays. A Teoria Queer começa a ganhar fôlego no mundo ocidental com o 

desenvolvimento dos estudos culturais sobre a sexualidade, bem como dos estudos gays e 

lésbicos nos anos 70/80, nos Estados Unidos. Mas, ressalta Spargo, que embora o contexto 

pós-moderno nos seja apresentado como o local da permissão de diferentes ideologias, valores 

e comportamentos oriundos das mais diversas tribos culturais, quando partimos para a análise 

dos fatos, percebemos que, principalmente no campo sexual, os velhos comportamentos ainda 

são tradicionalmente preservados. Se o debate sobre sexo já causa constrangimento para 

muitos indivíduos, o que dizer então da discussão sobre a diferença sexual? O atual modelo 

pós-moderno, seguido pelas sociedades ocidentais, nos vende a ilusão de que convivemos 

com uma abertura de opinião e em estado de liberdade infinita. O “tolerar” a diferença parece 

nos remeter a um favor que o seio social realiza em relação aos homossexuais. Não se aceita, 

mas se tolera. 

Sob a ótica de Foucault, em História da sexualidade, observaremos que a sexualidade 

é uma construção social, cultural e histórica, ligada às redes de poder das sociedades. Desse 

modo, Lobo Antunes parece ter demonstrado, via apresentação de Carlos, que o mundo 

ocidental havia se transformado com o surgimento de novas formas de se enxergar a 

sexualidade, estando essa moldada pela cultura, e, que Portugal, a passos tímidos, tenta seguir 

as demais nações pós-modernas do Ocidente. Se a ordem era ser heterossexual, as pessoas 

tinham que sê-lo. Se o mundo torna-se mais tolerante e propício à diversidade sexual, o queer 

começa a aparecer, mesmo que lentamente. A sexualidade deve ser sempre revelada, para ser 

aceita ou criticada por alguém que representa a autoridade em uma dada cultura. 

Por sua vez, Guacira Lopes Louro, em Um corpo estranho, revela que o queer é tudo o 

que é considerado pela sociedade tradicionalista como estranho, raro e esquisito. Mas queer 

também pode ser o sujeito da sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, 

travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser integrado e muito menos tolerado. Isso 

porque o queer possui um universo próprio e se sente bem inserido nele. Não aspira ao centro 

nem o quer como referência. Por esse mesmo motivo o queer incomoda tanto o núcleo social, 

uma vez que busca a sua auto-afirmação justamente quando perturba as certezas e as condutas 

sociais. Tal manifestação ambígua e indescritível provoca desconforto e mal-estar naqueles 

que têm na tradição a forma correta de vida comunitária. Desse modo, a marginalização 

daqueles indivíduos que insistem em modificar o percurso da ordem e dos bons costumes 

sociais é uma consequência certa em suas vidas. Se desviar do “bom caminho” exige-lhes 
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pagar o alto preço da indiferença e do descaso da coletividade. Mas, esses aventureiros 

sociais, segundo Louro, possuem uma coragem e autonomia para declararem guerra contra o 

sistema social. Como fizeram Carlos e Ruth Bryden. 

Para o subitem “3.4.2.1 A confecção do travesti: Seu corpo e/é seu mundo”, tomamos 

como suporte teórico as idéias de David Le Breton, Don Kulick, Marcos Benedetti, entre 

outros. De acordo com Le Breton, em A sociologia do corpo, moldado pelo contexto social 

em que o sujeito se insere, o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o 

mundo é construída através de: atividades perceptivas, expressão de sentimentos, cerimoniais 

dos ritos de interação, conjunto de gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da 

sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, além da relação com a dor e com o sofrimento, 

pois, antes de qualquer coisa, a existência é corporal. A gestualidade tem um significado para 

uma comunidade, e, pode causar desagrado para outra. 

No estudo de Don Kulick, intitulado Travesti, percebemos o universo dos travestis, 

bem como o processo de montagem de seu visual e confecção do corpo feminino. Apesar de o 

estudo desse antropólogo sueco ter como base os travestis baianos, os princípios teóricos que 

envolvem esse mundo são, em grande parte, os mesmos ao redor do mundo. Kulick habitou 

com os travestis em Salvador, no Pelourinho, por aproximadamente um ano (1996-1997), 

visando coletar dados para a sua pesquisa. Pôde, assim, mostrar detalhadamente o 

funcionamento da transformação sexual, bem como as idéias, gestos e atitudes dos travestis. 

Conheceu e presenciou o preconceito e a marginalização social dos mesmos. Ouviu relatos de 

garotos que saíram ou foram expulsos de casa pelos pais e parentes, no frescor da 

adolescência, ou até mesmo da infância, por adotarem um comportamento “suspeito” e 

vergonhoso para a sociedade da qual teoricamente faziam parte. Longe de casa, se instalavam 

nos grandes centros urbanos, em busca de sustento. Quase nunca conseguiam emprego em 

estabelecimentos comerciais, nem tinham qualificação profissional. Restavam-lhes a 

prostituição e a convivência entre si, ao compartilharem aluguéis baratos de apartamentos e 

casas em subúrbios, velhas habitações em regiões decaídas, como se pode observar nas 

diversas capitais brasileiras. E, como a sociedade os marginaliza, eles evitam sair às ruas 

durante o dia até mesmo para fazer compras. Pedem a outras pessoas para realizarem tal 

tarefa. Don Kulick observou o processo de transformação corporal de seus amigos travestis, 

quando os mesmos se arrumavam para o trabalho noturno da prostituição. Essa tarefa de 

confeccionar um novo corpo é realizada com coragem, determinação e disposição de tempo, 

além de recursos financeiros para se conseguir o silicone industrial. Além de ser muito cara, a 

aplicação desse produto indevido causa dores e desconfortos em quem o utiliza. Segundo 
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Kulick, o termo “travesti” deriva do verbo “transvestir”, que pode significar o ato de vestir 

roupas do sexo oposto. Só que os travestis vão além desse conceito. Isso porque, eles adotam 

nomes, roupas, penteados, maquiagem e tratamentos femininos. Também ingerem hormônios 

em demasia e pagam para que outros travestis injetem até vinte litros de silicone industrial em 

seus corpos, com o objetivo de adquirir a aparência das mulheres, com seios, quadris largos, 

coxas grossas e nádegas grandes. Porém, apesar desses esforços, eles não se definem como 

mulheres. Esse é o espírito queer: O da indefinição de fronteiras, ações e pensamentos. 

Realizando uma pesquisa semelhante à de Don Kulick em Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul, Marcos Benedetti, em Toda feita, nos mostra um pouco do imaginário travesti e do 

processo de montagem de seu corpo – produto visível e material, que oferta sentido à sua 

sexualidade, afirma o referido autor. Ele diz que os travestis optam por superar as mulheres, e, 

dessa forma, apresentam-se sempre mais arrumados, pintados e perfumados, como se a vida 

fosse um eterno baile de Gala ou um Carnaval. Tal aparência avantajada é proposital, no 

processo de sedução e “captura” dos homens. Um travesti, sob o aspecto da sedução carnal, 

está mais preparado do que as “donas de casa”. Dificilmente conseguem prosperar, contudo, 

existem aqueles que conseguem ir para a Europa, reunir algum capital e conquistar bens. Os 

travestis, mesmo com todas as dificuldades que encontram, sobrevivem lutando contra os 

discursos do poder heterossexual, que os marginalizam. Para Benedetti, o corpo dos travestis 

é sobretudo uma linguagem, e é por meio dele que os significados do feminino e do 

masculino se concretizam e conferem à pessoa suas qualidades sociais. É no corpo que os 

travestis se produzem enquanto sujeitos. Portanto, a razão de ser do corpo não é meramente 

estética, mas, a condição do próprio existir do travesti. 

No subitem “3.4.3 Carlos e Ruth Bryden: O homem em luta pelo seu ser” utilizamos a 

teoria de Carlos Castro, Zygmunt Bauman, entre outros. No livro Ruth Bryden: Rainha da 

noite, Carlos Castro relata a vida do travesti homônimo e toda a sua trajetória de transição 

mental/corporal no processo de afirmação de sua sexualidade/identidade. Embora Lobo 

Antunes possa contestar e tomar para si a tão justa originalidade literária, sabemos que a arte 

não está isenta do conteúdo sociológico e nem pode ser considerada gratuita. Ruth Bryden foi 

uma figura relevante do contexto homossexual português que influenciou gerações e ofertou 

coragem para os novos travestis se assumirem enquanto indivíduos que desejam o mesmo 

sexo. Veremos como Joaquim/Ruth se assemelha ao personagem Carlos/Soraia. 

Tanto em Que farei quando tudo arde? quanto nos casos verídicos de Ruth Bryden e 

dos travestis entrevistados por Don Kulick e Marcos Benedetti, como veremos adiante, os 

sujeitos que optaram pela transformação sexual, ou se viram diante da situação de prostituição 
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e uso de drogas, ou foram negados, criticados e julgados por aqueles que estavam inseridos no 

seio social de cada caso. Esses seres são considerados por estudiosos da área sociológica, a 

exemplo de Zygmunt Bauman, em Vidas desperdiçadas, o refugo social humano, ou seja, o 

que é negado e descartado da sociedade. Para Bauman, a pós-modernidade, com seus 

conflitos e quebras de fronteiras culturais, identitárias e de valor, gera a exclusão de pessoas 

que não conseguem alimentar a sua malha político-econômico-social. O mal-estar causado 

pela discriminação cultural agrava o sentimento de abandono oriundo das vítimas refugadas 

socialmente. O lixo humano existe, quietinho, à margem da sociedade e à espera de um 

destino final.    

      Como metodologia para a realização desta pesquisa, fizemos uma vasta coleta de 

dados acerca do tema proposto. Aprofundamos o estudo biográfico de António Lobo Antunes 

durante a releitura e o fichamento da obra aqui trabalhada, desenvolvendo diálogos com 

outros romances do autor, a exemplo de: Os cus de judas e As naus. Estabelecemos o seu 

perfil narrativo, contando com o auxílio do referencial crítico adotado. Procuramos relacionar 

as idéias de pensadores que analisam o caos contemporâneo, e as suas consequências sobre o 

homem, às características e comportamento dos personagens de Lobo Antunes, no romance 

estudado. Em seguida, aprofundamos a pesquisa sobre a degradação do ser e de suas 

implicações, partindo do confronto entre a pós-modernidade e a moralidade cristã da tradição 

ocidental. Dando continuidade a esta pesquisa, trouxemos as contribuições de pensadores do 

imaginário lusitano, da crise de Portugal e de seu povo, e a forma como a nação se comporta 

frente aos valores tradicionais do passado e os da pós-modernidade, unindo essa discussão aos 

fragmentos do romance de Lobo Antunes que são pertinentes à questão. Coletamos dados 

biográficos do travesti português Ruth Bryden visando o seu diálogo com o personagem 

antuniano Carlos. 

 Realizamos também, com o auxílio da CAPES, o Doutorado Sanduíche em Portugal, 

entre fevereiro e junho de 2010, visando o enriquecimento da presente pesquisa. A 

relevância da nossa ida ao país de António Lobo Antunes residiu no fato de que, em tal 

ambiente, pudemos nos aproximar do imaginário da nação e do seu entendimento, coletar a 

fortuna crítica antuniana local e seus dados ainda pouco encontrados no Brasil 

(principalmente na região Nordeste), dialogar com especialistas lusitanos da obra de Lobo 

Antunes, além de contar com o auxílio acadêmico e a co-orientação da Professora Doutora 

Ana Paula Arnaut, da Universidade de Coimbra, pesquisadora do referido autor e que nos 

proporcionou um encontro com o mesmo, ao organizar as sessões da “Comunidade de 

leitores” na Livraria Almedina, em Coimbra. O encontro com Lobo Antunes ocorreu em 05 
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de março de 2010.  Conhecemos também os seguintes escritores nesses eventos, que 

ocorreram entre fevereiro e junho de 2010: Mário Claudio (Evento excepcionalmente 

realizado na FLUC-Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), Eduardo Pitta, Luís 

Carlos Patraquim, Valter Hugo Mãe, Leonel Cosme e José Luís Peixoto.  

Foi de suma importância para o enriquecimento da nossa pesquisa a imersão na cultura 

lusitana, e a coleta de dados em Portugal, pois dessa maneira pudemos nos aproximar do 

imaginário da nação portuguesa, buscando o entendimento do ser português e sua relação 

com a tradição e a pós-modernidade. Foram concretizados na Universidade de Coimbra 

estudos e pesquisa acerca da fortuna crítica antuniana, coleta de documentos históricos, 

literários e jornalísticos que estão direta ou indiretamente ligados ao escritor e ao tema em 

questão.  Além disso, também fizemos pesquisas em bibliotecas, museus e institutos, dentro e 

fora de Coimbra, visando a um maior aproveitamento do material teórico e prático, que 

serviram de suporte ao nosso estudo. 

 

I-  CAPÍTULO I-  Lobo Antunes percebe Portugal. 

2.1 Lobo Antunes: Seu eu, sua escrita, seu mundo. 

2.1.1 Seu eu. 

António Lobo Antunes é um escritor singular no contexto literário português 

contemporâneo. Seu modo de representar o real ultrapassa as barreiras da descrição e da 

narrativa pós-moderna e, consegue atingir, os labirintos sinuosos da mente humana. Mas, 

antes de tudo, atentemos agora para a sua biografia, a fim de que possamos entendê-lo melhor 

enquanto escritor. Lobo Antunes nasceu em 1 de setembro de 1942, em Lisboa. Foi criado no 

bairro de Benfica, local muitas vezes homenageado em seus escritos. O seu nascimento foi 

complicado, pois, a sua mãe – Margarida Lobo Antunes- sofreu eclampsia e, ele teve de ser 

retirado através do auxílio de ferros. Seu pai, o médico João Alfredo Figueiredo Lobo 

Antunes (1915-2004) especializou-se em neuropatologia e adquiriu respeito e prestígio no 

meio médico e neurológico. António Lobo Antunes é o mais velho de seis filhos obtidos pelo 

casal: António, João, Pedro, Miguel, Nuno e Manuel. Vinte dias após o nascimento, o referido 

escritor foi batizado na Igreja de Benfica. Obteve orientação religiosa reforçada pelo seu avô 

paterno – António Lobo Antunes, o Visconde da Nazaré (1889-1960)- um brasileiro de Belém 

do Pará, oriundo de uma família que trabalhou no ciclo da borracha. Esse avô foi significativo 

em sua vida a ponto de terem tido uma bonita relação de afeto e estima. O senhor António 

participou da Primeira Guerra Mundial como militar, foi preso no golpe de Monsanto e 

acabou encarcerado em Lisboa. Mais tarde, viveu com a família em Tânger, onde trabalhou 
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em uma fábrica de conservas. Representa o referencial moral da infância do escritor Lobo 

Antunes, pois, era uma pessoa austera, religiosa e salazarista. Além disso, devotava um 

imenso amor ao seu primeiro neto. Recuperou a fortuna familiar e reconstruiu a fazenda que 

pertenceu à família de sua mulher, no caminho de Benfica. Antes do querido neto nascer, fez 

uma promessa de que, caso fosse um rapaz, ele se chamaria António e seria levado à Pádua, 

como uma devoção a Santo António. Assim, em 13 de junho de 1950, o escritor fez a sua 

primeira comunhão nessa cidade italiana. Essa viagem de carro o marcou profundamente, e, 

ainda hoje, guarda e mantém com carinho em sua mesa de trabalho, uma imagem do santo 

homenageado pelo avô1. Nessa viagem também conheceu a Espanha e a França. Apesar da 

amizade entre ambos, o seu avô moralista, religioso e tradicionalista costumava dizer-lhe que 

o ato de escrever era uma prática para homossexuais.  

António Lobo Antunes desde cedo mostrou-se uma criança especial: Com 1 ano 

montava quebra-cabeça e, aos 2 anos, resolvia problemas de matemática e falava espanhol. 

Ao ingressar na escola em 1948, ele já sabia ler e escrever, pois tinha aprendido com a sua 

mãe. Vai além dos ensinamentos escolares com a ajuda dos pais, que incentivavam as 

crianças a aprender o gosto da leitura. Apesar do esforço para criar os seus filhos, os pais de 

Lobo Antunes não souberam administrar os sentimentos em relação às crianças, o que marcou 

e feriu o jovem escritor. Foram duros em demasia e pouco carinhosos. No livro de Tereza 

Coelho, intitulado António Lobo Antunes: Fotobiografia, presenciamos a seguinte declaração 

do autor de Que farei quando tudo arde?, que, critica o seu lar, mas busca conforto em seu 

avô paterno: “Era o meu avô preferido porque era a melhor pessoa do mundo[...] monárquico, 

fascista e nós todos o adorávamos” (2004, p. 41). Quando teve tuberculose ficou na casa do 

avô: “sempre que eu dormia lá ia dar-me as boas-noites à cama, entalava-me os cobertores, 

punha um copo de água à cabeceira, bolachas...coisas que nunca tive em casa” (idem).  

A sua mãe foi uma mulher dedicada aos filhos. Conseguiu, juntamente ao marido, 

educar as crianças dentro dos moldes clássicos e tradicionais. Lobo Antunes conta que, aos 

doze anos tinha de ler Oscar Wilde, Flaubert, para depois, fazer um resumo de suas leituras. 

No início achava enfadonho tal exercício, porém, passou a se interessar pela crítica literária. 

Também fazia, junto aos irmãos, a análise de pinturas e peças musicais consagradas. 

Entretanto, apesar dessa interação familiar perante o conhecimento, em relação à afetividade, 

Lobo Antunes queixa-se muito da falta de carinho oriunda de seus pais. “O meu pai é um 

homem de um profundo egoísmo. Não me lembro de ter recebido a sua ternura, nunca. Nem a 

                                                           
1
 Vide informação em CÉU E SILVA, João. Uma longa viagem com António Lobo Antunes. Porto: Porto Editora, 

2009, p. 51. 
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da minha mãe. Com eles a relação sempre foi muito complicada”, declarou o escritor, no livro 

de María Luisa Blanco, Conversas com António Lobo Antunes (2002, p. 37). A sua mãe é 

inteligente, “das poucas mulheres que leram Proust”, culta e crítica, mas, seu filho revela não 

se lembrar de afeto algum ou de um único beijo. “Também nunca vi o meu pai a beijar a 

minha mãe. Nunca o vi tocá-la[...] teve seis filhos e para mim foi sempre um grande 

mistério”, conclui o escritor (idem). Nunca se falava de sentimentos na casa dos Lobo 

Antunes, fato que marcou a vida e a escrita do construtor de As Naus. “Fazem falta uma mãe e 

um pai que nos toquem”, pois, o afeto é fundamental na formação psíquica do indivíduo 

(idem). Também não se falava de sexo nesse contexto familiar. Havia uma distância em 

relação a assuntos pessoais e delicados. E então, a aprendizagem de sua sexualidade 

aconteceu na rua, com os amigos de escola.  

Da época de escola, Lobo Antunes lembra-se de ter deixado de lado os compromissos 

cotidianos para escrever livremente. Em casa, fingia estudar quando estava fazendo literatura, 

e, ao ouvir os passos do pai, escondia os seus escritos em baixo dos livros escolares. Mais 

tarde, na juventude, foi obrigado a cursar Medicina. Empenhou-se na carreira, mas, nunca 

deixou de escrever. Até mesmo quando fazia plantão nos hospitais: Entre uma consulta e 

outra, um paciente e outro, lá estavam os seus manuscritos. Interessante que, o seu pai e seus 

irmãos afirmavam que a Psiquiatria não era medicina, pois, não tem fundamento científico, 

antes humano. Diz o seu irmão Manuel: “- O António não é médico, é psiquiatra... já deve ter 

reparado que na minha família dizemos todos a mesma coisa. Essa era uma das frases que o 

meu pai dizia”, pois, “- A Psiquiatria é uma treta – afirmou o pai. –Não tem bases científicas, 

o diagnóstico não interessa e o tratamento é sempre o mesmo” (COELHO, 2004, p. 135). 

Em 1969, casa-se com a sua primeira mulher Maria José Fonseca e Costa, com quem 

teve as suas duas primeiras filhas: Maria José (1971) e Joana (1973). Vivenciou desafios em 

seus anos de casado, pois, logo foi recrutado para a guerra em Angola de 1970 a 1973. 

Quando foi para a guerra na condição de médico oficial, afastou-se de sua mulher e não pôde 

presenciar o nascimento das suas filhas. No início, Maria José passou um tempo na África 

com Lobo Antunes, mas, após algumas doenças e a falta de sentido em se presenciar uma 

guerra, regressou a Portugal. Quando o escritor voltou da guerra, começou a trabalhar em 

Psiquiatria no Hospital Miguel Bombarda, e, três anos mais tarde (1976), se separou da 

mulher sem motivo, apenas porque todos estavam se divorciando na busca de liberdade, após 

o 25 de Abril. Maria José contraiu um câncer de rins e faleceu, em 1998. Mesmo separados, o 

casal nunca rompeu totalmente com a convivência e, antes de sua morte, “Zé” ainda viveu 

com o ex-marido por alguns meses. Zé, como ele a chamava carinhosamente, foi fundamental 
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em seu processo de formação enquanto escritor. Era ela quem o incentivava a escrever e a 

investir nessa carreira. Lobo Antunes a considera a mulher de sua vida, embora nunca soube 

lidar com os sentimentos. “A mim parece-me que a minha história com Zé é uma história de 

amor e da impossibilidade do amor”, uma vez que “era um rapaz perdido, que volta da guerra, 

que está desorientado e que não sabe o que fazer” (BLANCO, 2002, p. 61). Também nunca 

conseguiu ser um pai exemplar com as suas filhas, disse em entrevista a María Luisa Blanco. 

Em 1983, nasceu a sua terceira filha, a Isabel, fruto do seu segundo casamento com a ex-

ministra da Cultura Maria João Bustorff. Essa relação também não durou muito tempo. 

A experiência da guerra foi absurda e terrível. Diz, em suas entrevistas (Blanco, 

Coelho, Céu e Silva, entre outros), que fez coisas terríveis na África, mas, não as revela. Em 

grande parte de sua obra, a presença desse ambiente infértil e destruidor torna-se constante. 

Porém, não é somente a guerra em si que é exposta, mas, a condição humana em cometer 

equívocos e o fato do homem ser vítima dos próprios erros. Qual o sentido de matar ou morrer 

por assuntos que poderiam ser resolvidos com acordos e conversas? É essa desumanidade da 

guerra que encontramos nas linhas antunianas, de uma maneira comovente e assustadora. 

Experiência negativa na vida de Lobo Antunes, “a guerra marcou a sua biografia, a sua 

própria ética e a sua estética como escritor” (p. 64). Nos primeiros romances, ele aborda de 

forma mais direta esse tema, porém, a questão humana, os seus anseios e sentimentos estão 

presentes em toda a sua obra. As relações entre indivíduos, sejam elas profissionais, amistosas 

ou conjugais, são determinadas pelo descaso, inabilidade dos envolvidos, esquecimento e 

solidão. Em 1985, abandona a Psiquiatria e passa a se dedicar somente aos seus escritos. 

 

2.1.2 Sua escrita, seu mundo. 

 

Em 1979, Lobo Antunes escreveu a sua primeira obra, Memória de elefante. No 

mesmo ano, nasceu Os cus de Judas. Depois, em 1980, vem o Conhecimento do inferno; em 

1981, Explicação dos pássaros; Fado alexandrino (1983); Auto dos danados (1985); As naus 

(1988); Tratado das paixões da alma (1990); A ordem natural das coisas (1992); A morte de 

Carlos Gardel (1994); A história do hidroavião (Conto infanto-juvenil, 1994); O manual dos 

inquisidores (1996); O esplendor de Portugal (1997); Livro de crônicas (1998); Exortação 

aos crocodilos (1999); Não entres tão depressa nessa noite escura (2000); Que farei quando 

tudo arde? (2001); Apontar com o dedo o centro da Terra (Co-autoria com Júlio Pomar- 

Livro de Arte, 2002); Segundo livro de crônicas (2002); Letrinhas de cantigas (Canções-

2002); Boa tarde às coisas aqui em baixo (2003); Eu hei-de amar uma pedra (2004); Justiça 
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de Salomão (Co-Autoria com Júlio Pomar, 2004); Terceiro livro de crônicas (2006); Ontem 

não te vi em Babilônia (2006); O meu nome é legião (2007); Quem me assassinou para que 

eu seja tão doce? (Crônicas, 2007); O arquipélago da insônia (2008); Que cavalos são 

aqueles que fazem sombra no mar? (2009); Sôbolos rios que vão (2010); Quarto livro de 

crônicas (2011); Comissão das lágrimas (2011), além de suas crônicas quinzenais presentes 

na Revista Visão, até os dias atuais.  

Lobo Antunes ganhou inúmeros prêmios ao redor do mundo: Grande Prêmio de 

Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, em 1985, por Auto dos danados; 

IX Prix Etranger France-Culture (1996) – A morte de Carlos Gardel; Prêmio de Melhor 

Livro Estrangeiro- França (1997), por Manual dos inquisidores; Prêmio de Romance e 

Novela da Associação Portuguesa de Escritores, Prêmio D. Dinis da Fundação da Casa de 

Mateus (2000), por Exortação aos crocodilos; Prêmio Europeu de Literatura – Áustria 

(2001); Prêmio Ovídio – Romênia, Prêmio União Latina-Roma (2003); Prêmio Fernando 

Namora, da Sociedade Estoril Sol (2004), por Boa tarde às coisas aqui em baixo; Grande 

Ordem de Santiago da Espada, conferida pelo Presidente da República, Jorge Sampaio 

(2004); Prêmio Jerusalém (2005); É homenageado pela Biblioteca Municipal de Nelas, que 

adota o seu nome (2005); Prêmio Camões, Prêmio Pablo Neruda, Título Doutor Honoris 

Causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (2007); Prêmio Terence Moix, por 

Ontem não te vi em Babilônia (2008); Prêmio José Danoso, pela Universidade Chilena de 

Talca, recebido no Instituto Camões (2008), recebe as insígnias de Comendador das Artes e 

das Letras atribuídas pelo Governo Francês, Prêmio Juan Rulfo, Prêmio Clube Literário do 

Porto (2008). Apesar do reconhecimento internacional, Lobo Antunes parece não ser 

envaidecido pelas suas conquistas e também não se preocupa com a crítica tecida à sua obra. 

Atentemos, então, a sua fala em uma entrevista: “-Não sei onde tenho esses papéis dos 

prêmios. Da primeira vez que tive o prêmio da Associação Portuguesa de Escritores, na altura 

era um prêmio importante, recordo-me de ter lido as apreciações dos jurados”, e, “de me ter 

fartado de rir” (COELHO, 2004, p. 224).  

Ao longo de suas entrevistas, Lobo Antunes revela-nos a sua necessidade de escrita 

para manter-se vivo. É autocrítico, não se qualifica, mas também não se menospreza. Sabe, 

embora por vezes não demonstre, o grau de importância que a sua obra tem para si e para o 

seu público leitor. Faz da confecção literária uma condição de existência: Quando não está 

realizando as necessidades básicas de um ser humano, está escrevendo. No passado, fazia o 

mesmo nos hospitais: Entre um paciente e outro, dava vida aos seus pensamentos através da 

grafia. E assim, Lobo Antunes segue sempre dando à luz à literatura e, por consequência, nos 
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iluminando com as suas criações. Sua obra é amplamente lida ao redor do mundo, entretanto, 

em Portugal, houve uma certa resistência, uma vez que o referido escritor criticou a história 

de seu país e a sua gente, em alguns de seus livros, a exemplo de As naus. Nos últimos anos, o 

público leitor português tem se debruçado sobre a sua escrita e se tornado seu seguidor. Em 

entrevista à Tereza Coelho, na Fotobiografia, Lobo Antunes diz que não necessita de 

manipulação para conquistar as pessoas, uma vez que, “é tão fácil as pessoas gostarem de 

nós” (2004, p. 76). Sendo assim, mesmo tendo tido uma relação rígida e conflituosa com os 

seus pais, mesmo não tendo sido o pai exemplar que gostaria de ser, e ainda construído uma 

vasta obra não tão fácil de se compreender, de algum modo, podemos afirmar que, Lobo 

Antunes consegue cativar o próximo, por sua pessoa e pela escrita. Isso porque, talvez, ele 

aborde a questão humana. Quem não se enxerga, em pelo menos um de seus personagens? 

Como desvincular os seus temas do homem? Seus livros abordam o psicológico e os 

sentimentos humanos. Por isso, nos toca. E, embora presenciemos fatos históricos, 

personalidades lusitanas e mundiais na literatura antuniana, por outro lado, há um 

transbordamento dessa fronteira factual, que possibilita a liberdade de criação e a confecção 

do colorido artístico. Sem, no entanto, se desvincular totalmente do real. E disse: “-Só utilizo 

as histórias para começar a escrever. Tornam-se irrelevantes” (p. 146). A literatura possui um 

universo diverso da realidade concreta, embora, por vezes, e a seu modo, possa tocá-la. Ou 

seja, “os locais dos meus livros existem”, a exemplo de praças, ruas, edifícios e pontes, só que 

existem com um corante a mais (p. 150). 

Mas, Lobo Antunes também necessita dos fatos para moldar o seu enredo. No caso de 

Que farei quando tudo arde?, o referido escritor disse em entrevista a Coelho que, gostaria de 

abordar a vida do travesti Ruth Bryden, e, fazer dessa história um cenário de um amor 

avassalador. Mas, “o problema era transformar isso numa história de amor bonita” (p. 180). 

Ele começou a escrever tudo o que sabia acerca do travesti, mas, em uma certa altura, a sua 

literariedade foi se infiltrando nos fatos, acabando por reconstruí-los, à maneira antuniana. 

Devemos, pois, saber mesclar e também separar os fatos e a ficção de uma peça literária. Não 

se deve ignorá-los, tampouco sacralizados. Porém, em Lobo Antunes, há um elemento que 

não muda e permanece nos dois locais (fato e ficção): A condição humana. Por isso a sua obra 

é singular. Do mesmo modo, não há como escaparmos de sua análise crítica de nós mesmos. 

Assim, dentro e fora de Que farei quando tudo arde?, nos deparamos com a difícil situação de 

um travesti que lutou pela afirmação de sua identidade, em um país pequeno e tradicionalista. 

A Ruth Bryden real e a ficcional se fundem e nos convidam a pensar a respeito do 

entendimento do outro e da diferença. Não é tarefa fácil, mas, enquanto escritor e médico, 
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acreditamos que, Lobo Antunes, tenha contribuído literariamente e sociologicamente para o 

progresso da aceitação social dos homossexuais em Portugal e no mundo. Cada pessoa, artista 

ou escritor tem a capacidade de enxergar um mesmo elemento de distintas formas. O modo 

antuniano é o do reflexo humano: Ele nos oferta, em sua escrita, um espelho simbólico, para 

que possamos nos ver em suas palavras e metáforas. Para Lobo Antunes, o livro é um locus 

sacro, um espaço sagrado, que imortaliza idéias, fatos e argumentos. Quais seriam o motivo e 

a importância disso? A salvação do homem? O seu desmascaramento? Ou apenas um mero 

entretenimento? Não pretendemos aprofundar esses questionamentos, mas, por ora, fiquemos 

com a sua fala: “Toda a gente sabe: o que é muito importante guarda-se num livro” (p. 211). 

Assim, como o escritor já disse algumas vezes em entrevista, um bom livro é um organismo 

vivo, que pode orientar ou desorientar o homem. Cabe ao leitor, saber qual caminho irá 

seguir. 

Lobo Antunes, de certo modo, provoca os seus leitores. Podemos perceber que, na 

escrita antuniana, existe uma constante tematização das questões do eu, dos anseios da mente 

e do coração humanos. Há essa ansiedade em abordar o homem, juntamente com as suas 

dores e desejos. Não por acaso especializou-se em psiquiatria. Não por acaso analisa o 

homem, bem como as suas ações e sentimentos. A sua escrita também se caracteriza por ser 

demasiadamente crítica, ácida e que desconcerta as certezas do homem. Há uma decadência 

reinante nas pessoas e nos locais, que conduz à fatalidade. Quem não morre, em seus 

romances, acaba por sofrer as consequências de uma trágica existência. Essa tragicidade típica 

de Lobo Antunes se mescla à melancolia portuguesa já solidificada em sua cultura. Mas, não 

há motivos para luto. Lobo Antunes não escreve contra Portugal, muito menos nega o seu 

povo. A sua obra toca muito mais o universal do que o local. É o homem que é posto em 

xeque, e não, o sujeito português. Porém, o escritor possui uma bagagem cultural / existencial 

que é lusitana. Por isso, o local e o universal se irmanam ao longo de sua obra. A respeito do 

assunto, María Luisa Blanco, em Conversas com António Lobo Antunes reitera o caráter 

melancólico do povo português, mas, reforça o fato de que Lobo Antunes não escreve contra 

Portugal. Pelo contrário, a sua obra “é naturalmente universal, mas a atmosfera dos seus livros 

respira em simbiose com a melancolia portuguesa” (2002, p. 19).  

Lobo Antunes possui uma personalidade misteriosa e labiríntica. Sua escrita também 

toca esses adjetivos. A sua obra é fruto de um árduo e solitário trabalho, que aborda questões 

coletivas. É considerado “hermético e impenetrável”, esse escritor de Benfica (p. 22). 

Entretanto, a profundidade de seus escritos vai tornando-se mais agradável quando nos 

envolvemos com a beleza de sua poesia, e o modo como analisa os fatos. Em Lobo Antunes  
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tentamos nos aproximar muito mais do como ele diz do que o que ele diz. É justamente esse 

como que se traduz na mais autêntica literatura. Assim também em sua visão de mundo e sua 

memória de infância. Como ele vê o mundo? Por que tanto evoca a memória do passado? De 

acordo com Blanco, se o primeiro olhar sobre as coisas configura a visão do mundo, a 

infância é sem dúvida o local dessa cosmovisão. Assim, “em toda a obra de Lobo Antunes, 

nos seus livros, nas suas crônicas, encontram-se essas primeiras impressões vitais que marcam  

a singular estética do escritor” (p. 23). O menino do passado ainda habita dentro desse escritor 

e o induz a brincar com as palavras. O resultado disso? Uma escrita singular que nos sacode e 

nos põe a pensar. Também a criança, por vezes, nos desconcerta e nos coloca em xeque. Mas, 

Lobo Antunes foi uma criança que sempre soube o que queria: “-Uma das minhas recordações 

mais nítidas é o dia em que decidi que ia ser escritor” (p. 24). E aconteceu, para o bem da arte, 

e, talvez, de seus leitores. Interessante sabermos que, para o referido escritor, ele não tem 

talento literário (p. 45). Isso porque Lobo Antunes acha que o livro fala por si. Mas, como 

desvincular uma obra de seu autor? Ele mesmo afirma que: “Escrever é o único sentido da 

minha vida” (p. 229). As suas idéias, por vezes, são múltiplas e paradoxais. Outras são 

inventadas, como ele mesmo diz, para acabar logo com a entrevista. E, mesmo negando 

(ocasionalmente com razão) as inúmeras críticas tecidas por teóricos em relação aos seus 

escritos, o fato é que, se o conhecermos um pouco mais, veremos o reflexo de si em se texto. 

O livro fala por si, mas também ecoa a voz real de quem o escreve. No livro de João 

Céu e Silva, intitulado Uma longa viagem com António Lobo Antunes, presenciamos uma 

declaração de Lobo Antunes em relação a seu grau de conhecimento do universo travesti. Ele 

afirma desconhecer tal realidade homossexual, contudo, mais adiante diz ter conhecido e 

conversado com alguns travestis de Benfica. O fato é que, mesmo ele não sendo um estudioso 

do caso, consegue atingir esse mundo com uma certa propriedade. Isso porque o escritor é um 

mago: Consegue tocar aquilo que, fora da literatura, jamais poderia atingir. Lobo Antunes não 

realizou nenhuma pesquisa de campo com travestis, porém, de algum modo (mágico?), se 

aproximou de sociólogos e antropólogos que conviveram com os travestis, para entendê-los 

melhor.2 Podemos falar em mistérios da representação literária da vida? Lobo Antunes disse a 

Céu e Silva o seguinte, a respeito de Que farei quando tudo arde?: “Houve um livro que tinha 

travestis; é o mundo que eu desconhecia, o mundo da homossexualidade, dos bares 

homossexuais, do travestismo e da droga” (2009, p. 18-19). Lobo Antunes tenta se afastar dos 

fatos e afirma ter incertezas perante eles, no momento em que escreve. Nada mais natural do 

                                                           
2
 Veremos mais adiante a pesquisa de Don Kulick e Marcos Benedetti. 
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que isso. Afinal, a arte não tem compromisso com os fatos, embora, seja por eles envolvida. 

Mais adiante, Lobo Antunes confessa que conheceu e conversou com alguns travestis de seu 

bairro natal. O escritor de Benfica também se mescla aos seus escritos e adota-os como filhos, 

em constante gestação. Está sempre lidando com as palavras e quando acaba um texto, logo 

em seguida, começa a construir outro (para apenas por duas ou três semanas). Para Lobo 

Antunes, escrever é como respirar, ou seja, necessário à sua sobrevivência: 

 

Quando estamos a escrever, o livro chupa-nos de tal maneira que não temos 
tempo livre. Acordamos com ele, adormecemos com ele, sonhamos com 
ele[...]quando estou a escrever- normalmente demoro muito tempo a 
escrever porque sou lento- tenho de tomar um comprimido para dormir, 
senão fico com o livro a noite toda dentro de mim e acordo de madrugada 
por causa de uma vírgula, de uma palavra ou coisa do gênero (p. 19).  

 

 Lobo Antunes sente culpa quando não está escrevendo, durante as suas breves férias, 

entre um livro e outro. Cai sobre ele uma fobia e o medo de “perder a mão” no ato criativo. 

Dúvidas pairam em sua mente: “Será que vou ser capaz de voltar a escrever? Será que... e, 

neste entretanto, a vida parece sem sentido, a minha vida parece sem sentido” (idem). A 

dádiva da escrita parece ser vital para Lobo Antunes. O seu fruto deve então, desse modo, ser 

transmitido aos seus leitores, pois, caso contrário, o seu dom morreria com ele. O referido 

escritor ama o que faz. Sente-se realizado ao transformar os seus sentimentos em grafia. Nela, 

ele fala de si, de sua pátria e seu povo, de uma maneira, segundo a sua própria declaração, 

clara. Lobo Antunes não concorda com a crítica tecida aos seus livros, quando essa afirma o 

seu caráter hermético e labiríntico. Mas, ele confirma não possuir o distanciamento inerente 

aos leitores, local esse que permite uma melhor visualização do conjunto da obra. Em relação 

a essas pessoas que fazem de sua obra algo vivo, Lobo Antunes agradece fervorosamente ao 

público que se debruça em suas linhas: “Graças aos meus leitores que posso viver da escrita. 

É um privilégio muito grande. Tenho de ter um sentimento de gratidão em relação a eles” (p. 

21). Mesmo sendo um escritor crítico, que possui uma ácida visão de mundo, e, que 

costumeiramente, desconcerta a história de seu país, é para os portugueses que ele escreve, 

pois cada vez mais gosta de ser lusitano (idem).  

O enredo antuniano costuma ter uma atmosfera pessimista. Não há final feliz, mas 

antes, o peso de uma trágica existência. Lobo Antunes diz que a própria vida é feita de tristeza 

e acasos. Para ele, as pessoas normalmente são vítimas de si e dos outros, ao seu redor. Por 

isso, nada mais natural do que representar poeticamente essa realidade humana. Temas como, 

vida/morte, origem/fim, saúde/doença delineiam as suas páginas e ajudam a confeccionar um 
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universo de identificação do homem. Há, na obra de Lobo Antunes uma constante 

preocupação com o sentido da vida e o destino dos homens. Questões metafísicas, ontológicas 

e escatológicas recheiam e dão liga às suas metáforas e metonímias. O homem, as suas ações 

e pensamentos, bem como as possíveis consequências de se estar vivo situam-se no cenário 

central da literatura antuniana, mesmo quando essa figura humana toma qualquer outra forma 

grotesca e é, simbolicamente, associada a um objeto ou animal disformes. Psiquiatra de 

formação, humanista de natureza, Lobo Antunes busca, reiteradas vezes, analisar e questionar, 

mas não solucionar, os mistérios em torno do homem e de sua vida em sociedade. Desse 

modo, apesar das inúmeras críticas em torno de sua poética, podemos afirmar que, Lobo 

Antunes tem uma grande e forte sensibilidade no trato humano. Sua leitura nos desconcerta, 

nos põe em xeque, porém, direciona os nossos olhos para dentro de nós mesmos. “Cada vez 

as respeito mais, porque tenho visto o que sofrem- as pessoas sofrem muito- e há um 

desamparo muito grande, uma solidão muito grande e um sofrimento muito grande” (p. 25). 

Lobo Antunes está atento aos seus semelhantes, pois, enquanto médico e combatente, 

presenciou o sofrimento alheio e teve de administrá-lo por muitos anos, passando a também 

ser refém da dor existencial. Ele diz buscar “o sentido ético da literatura”, no momento em 

que filosofa a questão humana (p. 28). Porque, talvez, o homem saiba lidar melhor com as 

alegrias do que com o pesar. Na felicidade, não precisamos de ajuda. Já no descaso da vida, 

nos afogamos no malogro, e, necessitamos de um salva-vidas. Dentro desse contexto, Lobo 

Antunes reage contra a figura de Deus, porque “ele permite sofrimento”, mas, admite ter a sua 

própria divindade e não aconselha a descrença total de uma religiosidade (p. 29). Ele acha que 

nascemos para a alegria, e, se não a temos, devemos tentar compreender as profundezas e os 

desígnios celestes, buscando auxílio no próprio Deus. “Acredito sempre, e muitas vezes 

pergunto-me se existe. É óbvio que sim, o próprio da fé é questioná-la constantemente” (p. 

30). Segundo ele, a nossa voz deve também prevalecer.   

 Lobo Antunes revela-nos o seu agradecimento aos leitores através de sua escrita 

consciente da condição humana. Se, na realidade, lutamos em vão contra a morte, do mesmo 

modo, percebemos essa consequência do estar vivo, na obra antuniana. Lobo Antunes revela a 

Céu e Silva que, o ato de morrer é injusto, uma vez que devemos ser feitos para a vida. Sentiu 

o peso disso ao se deparar com a morte dos antepassados, da primeira mulher (1998), a 

recente de seu pai (em 2004), e quando soube de seu câncer, em 2007. Mas, para ser 

simbolicamente imortalizado, busca manter o seu reconhecimento literário: “Então, de certa 

maneira, nós só morremos quando morrer a última pessoa que ouviu falar de nós. E espero 

que isso nunca aconteça” (p. 33). E acrescenta: “Acho que a única coisa que posso fazer é 
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escrever. A única duração que posso ter é a duração que os livros tiverem, mais do que isso 

não posso ter” (idem). E, mesmo quando alguém deseja morrer por motivo de dor ou pesar, na 

verdade, todos almejam a impossível imortalidade. Por caminhos reais, tortuosos ou niilistas, 

Lobo Antunes ecoa a nossa própria voz: Um som uníssono que clama não pelo fim total das 

pessoas e das coisas, porém, por seu renascimento, transformação e reconstrução. A morte na 

obra antuniana não se reduz ao seu princípio de finitude, mas, pode representar uma vontade 

de rever os sujeitos e os fatos sob um novo ângulo: É o que ele tenta fazer quando adoece, 

mata e derruba personagens e situações históricas do seu país, e fora dele. “Sou assim. 

Peguem ou larguem, porque não posso ser amado pelo mundo inteiro”, conclui (p. 34). 

 A experiência da guerra também foi outra negociação com a morte. Lobo Antunes 

afirma ter orgulho de ser português, porque, metaforicamente, “os mesmos homens que 

andavam em barquinhos de catorze metros e atravessavam o oceano eram os mesmos que 

estavam ali naquela guerra” (p. 35). Jovens, entre dezoito e vinte anos, tinham que tomar 

decisões e ações do mundo adulto. Foram corajosos, resistentes, mal alimentados e mal pagos, 

“num sítio com um clima completamente inóspito; numa guerra sem razão nem sentido” 

(idem). Disse que até lamberam o orvalho das árvores, porque não tinham água para beber. 

Por isso, Angola não lhe sai do pensamento. Mas, não foi o lugar em si que marcou a sua vida 

e visão de mundo literária. Foram as experiências que teve com os colegas que moldaram o 

seu caráter e o situaram no universo. Do mesmo modo, em sua obra, quando se fala que, por 

exemplo, em Os cus de Judas há uma abordagem da guerra colonial na África, não é o 

conflito em si que se posiciona de modo central, mas, as ações e expectativas ao seu redor. 

Torna-se relevante pensar não “a guerra”, mas, “o homem na guerra”. Foi também com essa 

experiência bélica que Lobo Antunes venceu parte de seus medos juvenis. Ninguém é o 

mesmo após uma guerra: “Ofereci-me para várias coisas justamente para me vencer a mim 

mesmo, para não me envergonhar” (idem). Assim, a sua consideração pelo próximo foi gerada 

durante a dolorosa atividade de um médico combatente. Passou a gostar e a observar as 

pessoas ao redor. Mas, como ele mesmo disse, “nunca deitei ninguém em nenhum divã e se o 

fiz alguma vez foi para me deitar lá também e não para ficar a ouvi-la falar” (p. 37). A vida o 

ensinou a compreender os outros. E, como consequência, ele passou esse sentimento 

humanitário para o seu relacionamento com os personagens que constrói. Isso porque “eu 

gosto imenso das pessoas dos livros” (p. 36). Acreditamos sim no que ele nos diz. Em Que 

farei quando tudo arde?, por exemplo, apesar de todo o sofrimento dos personagens 

principais – a tríade Carlos, Judite e Paulo – que veremos mais adiante, podemos reconhecer a 

piedade de seu autor em relação aos mesmos, através da denúncia de uma sociedade que 
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exclui e tenta destruir a diferença sexual/ comportamental. No fundo Lobo Antunes acredita 

no amor familiar e sofreu juntamente com os referidos protagonistas, o drama do 

aniquilamento de uma família. Sofreu com a morte de Carlos, com o flagelo de Judite e com a 

dependência química de Paulo. E, nos transmitiu também, toda essa agonia humana. A sua 

escrita não é agonizante, mas, é a própria vida que agoniza o homem. Assim, em Que farei 

quando tudo arde?, Lobo Antunes pode estar tentando nos alertar para o fato de que, o seu 

país, é moralista e preconceituoso em relação aos excluídos sociais, a saber: Um travesti, uma 

prostituta bêbada e um viciado em heroína, preconceito esse, oriundo da falta de 

conhecimento e atenção ao próximo. No caso de Portugal, ele diz que o preconceito é 

marcante, “e que começa logo nos nomes próprios ou na maneira como decoram as casas” (p. 

43). 

 Lobo Antunes relembra o instante em que começou a brincar com as letras. Sempre 

preferiu a solidão oriunda do ato de escrever a ter de sair com a família e os amigos. Para o 

escritor, as palavras devem ser minuciosamente escolhidas e delineadas na confecção do 

texto. E diz: “se as pessoas soubessem como as palavras são mágicas, o que se pode conseguir 

com elas e o trabalho que requerem, porque há de se pesar cada palavra...nos poetas, cada 

palavra tem um brilho próprio – é um diamante” (p. 149). O escritor é um tipo de ourives, que 

aumenta, poli, corta e lapida as letras, palavras e frases. A jóia final nos embeleza e, assim 

como o vidro e o espelho, reflete o nosso próprio brilho. Mas, justamente por Lobo Antunes 

trabalhar com algo tão precioso é que se isola do mundo e não permite que nada nem ninguém 

interfira no seu processo criativo. E declara: “Eu nunca consenti que algo se interpusesse entre 

mim e a escrita” (p. 210). Nesse ponto considera-se egoísta e manipulador das palavras. As 

suas palavras, organizadas e coladas no local exato moldam todo o material existente em sua 

memória. O papel do escritor, então, é o de formar fragmentos do seu quebra-cabeça literário, 

que terá o seu perfil. Cabe aos seus leitores a montagem desse puzzle humano e, a descoberta 

de si, após a conclusão desse jogo de palavras. 

 Lobo Antunes disse a Céu e Silva que gosta dos livros que o desarrumam (p. 472). 

Dessa forma, acaba projetando essa sua preferência para os seus escritos. Não por acaso, a 

crítica literária costuma classificar a sua obra de niilista e pessimista. Ele acaba por 

desarrumar o ser humano, ao desarrumar-se. Maria Alzira Seixo, por exemplo, em As flores 

do Inferno e Jardins Suspensos, diz que o universo antuniano é geralmente sombrio, noturno, 

“obsessivamente torturado e visitado por fantasmas que se desdobram em visões do mais 

intenso negrume, ou de risíveis temores” (2010, p. 17). E, para tentar amenizar esse cenário 

agonizante, Lobo Antunes tenta colorir o seu cenário com a menção de flores e plantas. Não 
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por acaso, em Que farei quando tudo arde?, no auge da dor e da agonia da ruptura familiar, 

Paulo e Carlos mencionam reiteradas vezes a presença das “gencianas”, dos “malmequeres” e 

das “glicínias” como símbolos de um passado familiar de felicidade e união. Como reitera 

Seixo, a simbologia do jardim, em Lobo Antunes, se traduz na busca de se colorir um cenário 

descolorido, trágico e assustador, que marca o perfil do escritor. E então, em meio à sua 

atmosfera urbana (lisboeta ou africana, na maior parte das vezes) de alguns romances seus, eis 

que, de repente, Lobo Antunes oferta vida aos vegetais, de modo a personificá-los 

grotescamente. Em Que farei quando tudo arde? as plantas observam, analisam e discordam 

das atitudes dos protagonistas envolvidos na trama. Lobo Antunes utiliza o recurso literário da 

metáfora e da metonímia para compor essa animação vegetal. Há uma interação dialógica 

entre a vida dos personagens e as plantas, como se a resposta a seus problemas e mistérios 

residisse nas raízes, folhas e flores das mesmas: “Ainda hoje no hospital ao comprido dos 

plátanos, olhava-se os troncos e a pergunta em cada ramo, as sílabas claras” (ANTUNES, 

2001, p. 31). Parece que o questionamento central da obra (-Porquê Carlos?) não só está 

firmado na mente de Paulo e Judite, mas também está enraizado nos ramos dos plátanos do 

hospital em que Paulo foi internado. Como uma forma de lembrar-lhe da realidade sexual de 

seu pai. Mas, Paulo sofre por ter um pai travesti, e, no auge de sua dor, “pede aos plátanos que 

se calem” (p. 32). O reino vegetal faz parte do cenário desse romance e parece, a todo instante 

interagir com as pessoas, e é evocado, principalmente por Paulo, que está repleto de dor: “Os 

ramos do cedro alongavam-se para mim em desafios de folhas” (p. 113). 

 A figura do pai vivo, e, como referência familiar parece depender do auxílio das 

plantas, que é reiterado por Paulo. Lembrar-se do modelo paterno é também por em destaque 

“o jardim e etc, o cedro e etc” (p. 127). Quando Paulo deseja se aproximar do pai, depois de 

sua morte, clama pelo auxílio do jardim, que funciona não só como o cenário da trama, mas 

também, como um suporte psicológico que o faz ingressar, momentaneamente, no passado de 

infância familiar: “Se quiser vou consigo ao jardim”, confirma Paulo, na tentativa de trazer de 

volta o tempo perdido (p. 130). Já quando quis se casar com um de seus amores juvenis, Paulo 

associou a possibilidade do evento ao ciclo natural das plantas: “Quando as flores da genciana 

se abrirem em maio ficamos noivos queres” (p. 293). Em outro momento, na boate em que 

trabalhou, Carlos pede à sua colega o paradeiro dos malmequeres perdidos. Essa metáfora 

representa o seu passado familiar que, no presente, se perdeu: “A Soraia não são esses 

malmequeres dona Amélia [...] flores que devia ter perdido há anos [...] –Ajuda-me a 

encontrar o que fui Amélia” (p. 358-359). Esse raro momento de arrependimento da escolha 

sexual que fez coloca Carlos diante de si mesmo e o ingressa em uma crise de identidade que 
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se estende por toda a obra. Já Paulo, quando sente falta de Carlos, clama pelo suporte das 

plantas, em uma tentativa, em vão, de se sustentar: “Não tem uma genciana pai [...] não tem 

malmequeres aqui” (p. 382). Se, no presente, o seu pai não carrega consigo esses vegetais, 

então o imaginário familiar se apaga por completo, para o desespero de Paulo. É como se 

essas plantas solidificassem o instante passado em que Carlos, Judite e Paulo formavam um 

todo familiar, provavelmente feliz. Assim, a opção sexual de Carlos determinou todo o enredo 

de Que farei quando tudo arde? e o malogro de uma família supostamente em comunhão. 

Nesse contexto pacífico do pretérito, as plantas funcionaram como observadoras dessa união 

tão sentida por todos no presente. E testemunharam a favor desse fato. A história dessa tríade 

está entrelaçada “aos malmequeres”, como mesmo afirma Paulo, através da voz de sua 

namorada Gabriela (p. 405). Outro momento simbólico da relação entre os personagens e as 

plantas reside no momento em que Judite busca recuperar o amor de Carlos através da 

imagem doméstica passada, em que as flores coloriam o seu jardim, e, consequentemente, a 

sua vida: “-Não sentes as mimosas diz-me que sentes as mimosas/ e eu para a minha mulher/ -

As mimosas acabaram Judite” (p. 447). Carlos afirma que agora não há mais como retornar ao 

tempo passado em que eles eram um casal. Por isso mesmo, as mimosas murcharam e 

desapareceram por completo de suas vidas, para também desespero de Judite. A mãe de Paulo 

adentra agora a desilusão e o abandono de quem vive entregue à própria sorte: “o que é feito 

das mimosas Judite, perdeste as mimosas” (p. 449). Já Paulo, procura o pai entre as flores, na 

tentativa frustrante de tê-lo de volta: “os seus dedos nos malmequeres” (p. 485). Outro 

momento, Paulo interroga a sua mãe adotiva (D. Helena) se ele era feliz no passado e ela lhe 

diz: “claro que eras feliz, como podias não ser feliz não é, os teus pais, a genciana” (p. 548). 

Mais uma vez, a felicidade familiar está diretamente envolvida com as inúmeras aparições dos 

vegetais. A respeito do uso das plantas na escrita antuniana, Maria Alzira Seixo, em As flores 

do inferno, nos diz que a presença das flores nos impressiona por vários tipos de tratamento 

textual: “a sua ligação ao enredo ou a sentimentos manifestados na enunciação; uma 

antropomorfização freqüente; a referência ocasional em metáforas” (2010, p. 17). Ela reitera 

dizendo que “a referência à flor conota em geral uma situação ou momento de alacridade, de 

índole luminosa, moralmente positiva, que insinua a cor num universo geralmente sombrio, 

ou até nocturno” (idem). As plantas aparecem como uma busca de se apegar à felicidade que é 

tão perdida nos cenários de Lobo Antunes. Assim, escritas de modo adequado e localizadas 

no ponto certo, as flores ganham uma simbologia positiva no traçado literário antuniano. Mas, 

normalmente esses vegetais são descritos de modo grotesco e carregam consigo uma crítica 

psicológica dos personagens. Isso porque a escrita de Lobo Antunes é ambientada em um 
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cenário de desterro, guerra, solidão, abandono, doença e morte. Essa falta de cor, pode ofuscar 

o colorido das flores, mesmo quando se tenta o contrário. Essa é a realidade da atmosfera de 

Lobo Antunes. Esse “inferno constante” antuniano, na visão de Seixo, acontece devido ao 

próprio malogro do escritor em suas experiências de guerra e de negociação com a morte nos 

hospitais. “Esse inferno é também o da sua própria alienação, humano insofrido pelo choque 

pessoal de que foi objeto, e pelo contato com o suplício dos outros”, conclui a escritora (p. 

19). O inferno parece habitar no próprio homem. Bastam alguns estímulos exteriores para que 

o dilaceramento do ser seja evidenciado. A dor é constante nos escritos antunianos, onde o 

passado supostamente feliz é evocado e o presente negado. E o futuro? Bem, há a 

preocupação escatológica de Lobo Antunes, porém, esse é incerto demais para conclusões. 

 Além da atmosfera dolorosa e conflituosa que encontramos nos escritos de Lobo 

Antunes, o leitor também pode se deparar com uma escrita labiríntica e fragmentada. A obra 

antuniana se aproxima de um puzzle, que permite ao seu público ledor exercer a difícil tarefa 

de montar esse quebra-cabeças literário. Há diferentes vozes em um mesmo período e, se não 

estamos atentos, nos perdemos em seu emaranhado de palavras. É comum também, em Lobo 

Antunes, a mudança brusca de narrador, a quebra de uma idéia que se conclui mais adiante (a 

suspensão da frase descrita por Seixo, p. 260), uma pontuação mais livre dos rigores 

gramaticais, o escrever com letra maiúscula no meio da frase, e o sugerir, ao invés de afirmar. 

Desse modo, podemos nos envolver nessa escrita múltipla, interagir com essa obra, que 

também dialoga com os seus receptores. Não por acaso, Lobo Antunes se coloca nos seus 

romances e exerce a metalinguagem, quando teoriza acerca do ato de escrever, como ele 

mesmo fez, e veremos mais adiante, em Que farei quando tudo arde? As palavras estão vivas 

em seu universo e, segundo Lobo Antunes, elas tomam forma e caminham sozinhas após o 

impulso inicial do escritor. De acordo com Seixo, tomando emprestada a idéia da Teoria da 

Recepção, a obra antuniana possui lacunas ou “interditos”, que serão preenchidos pelo leitor, 

no exercício da leitura, onde “se destaca a emergência súbita do humor, que procede a 

transmutações de eventos trágicos em registos de ironia ou manifestações de um grotesco 

miserável” (p. 20). Nesse cenário peculiar ao referido escritor, as palavras confeccionam um 

enredo de sofrimento humano em vida, uma preocupação com o destino do homem, ao tentar, 

em vão, negociar com a morte. 

 Há também na obra antuniana a relação constante de alteridade. Podemos perceber 

esse dado quando nos deparamos com os inúmeros conflitos entre os homens, nos escritos de 

Lobo Antunes. A rejeição ao outro ganha uma dimensão extensa no momento em que 

presenciamos o descaso, a falta de respeito, a violência, o abuso sexual, a indiferença e a 
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intolerância, tão presentes e marcadas nos diversos relacionamentos interpessoais. Sejam eles 

familiares, conjugais, colonizador-colonizado, médico-paciente, e, no caso específico de Que 

farei quando tudo arde?, nosso objeto de estudo, heterossexual-homossexual. Mas, o “outro” 

também carrega anseios do “eu”, uma vez que, o homem pode conter dentro de si uma ou 

mais características que tanto rejeita no outro. O preconceito e a rejeição em demasia podem 

camuflar uma identificação daquele que repele com o objeto descartado. O “eu” deseja 

aniquilar o “outro” porque pode estar temendo ser igual. Ou, por outro lado, fica aterrorizado 

com a quebra de valores, moldes e visões de mundo que, com a diferença, são postos em 

xeque. O “eu” nunca é mais o mesmo perante o “outro”. E vice versa. Nessa relação 

conflituosa, as certezas e as identidades são reavaliadas, o que pode provocar o reconhecido 

mal-estar entre os homens escritos por Lobo Antunes. Porém essa tensão interpessoal 

delineada pelo escritor de Benfica é natural e até vital, no instante em que entendemos que o 

homem é um ser cultural que vive e sobrevive pelo/no processo de identificação com os seus 

semelhantes. Sendo assim, no contexto antuniano, não há paz entre os homens, mas, um 

constante inferno ou purgatório que, paralisam esses indivíduos, atando-os a um trágico fim. 

O cenário desse escritor “é quase sempre território de sofrimento, indiferença, agressividade, 

opressão, tentações de aniquilamento, memórias de ódio, raiva, crime, danação” (p. 24). A 

existência humana é o foco da análise de Lobo Antunes. E “a morte aponta sempre no 

horizonte” (p. 25). A sua escrita materializa-se em uma viagem tensa que o ser humano faz 

para dentro de si mesmo. Morte/vida compõem esse ser e o determinam. Mesmo quando as 

flores aparecem e tentam, em vão, colorir essa trágica experiência de vida humana, na 

literatura de António Lobo Antunes. E, mesmo quando também se busca regressar ao passado 

para agarrar-se ao tempo perdido, não há, naturalmente, condições reais de materializar tal 

tarefa. E o que resta então ao homem antuniano? Ser apático. Ou talvez martirizar-se, alhear-

se, perturbar-se psicologicamente, ou desejar o próprio fim, em um mar de desterro e saudade 

de uma possível felicidade pretérita. O passado é assim, em Lobo Antunes, carregado de 

símbolos e materializa-se na possibilidade remota de cura humana. Nesse martírio, o ser 

humano fica entregue ao próprio destino, isento da providência celeste (porque não há Céu na 

obra antuniana) que, quando aparece, é carnavalizada. A figura de Deus não pode faltar em 

Lobo Antunes, pois o mesmo teve uma educação religiosa rígida, foi menino de coro na igreja 

e recebeu todo o moralismo cultural de seu país. Porém, a imagem divina em sua obra é 

também alvo de crítica, zombaria e ironia, tão presentes em suas frases. O que só tende a 

piorar o estado de desolação do homem antuniano. Por isso, esse ser constantemente entrega-

se à fuga da realidade que pode estar contida na enfermidade, no vício e na loucura, traços, 
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aliás, bem marcados na obra de Lobo Antunes. Ou na alusão ao vôo do pássaro, que 

presenteia, momentaneamente, o homem com uma possível liberdade ou libertação de sua 

agonia, como vemos em Celina, de Exortação aos Crocodilos, e Paulo de Que farei quando 

tudo arde? Mas, essa experiência alada é sempre seguida da queda do indivíduo e do retorno à 

sua dor. E, tudo isso é dito de modo peculiar, simbólico e metafórico, porque as palavras 

“dão-lhe um trabalhão, as letras” e, tecem o perfil tão apreciado por muitos, do escritor Lobo 

Antunes (p. 333). 

 Não só a relação de alteridade ocorre com frequência no enredo antuniano, mas 

também a relação do sujeito com o mundo ao seu redor. O que pode se traduzir na própria 

busca identitária do escritor. Não por acaso há uma significativo tom autobiográfico na obra 

de Lobo Antunes. Esse “eu” encontra-se em desconcerto porque o seu meio não o ajuda a ter 

uma vivência feliz. O mundo também está desafinado. E então, no contexto antuniano, o 

indivíduo tenta buscar auxílio nas indagações metafísicas, ontológicas e escatológicas, quando 

não se apega à memória de infância, ao passado familiar e conjugal, para recuperar algo 

sentimentalmente importante que nunca pode ter acontecido no pretérito. Disse certa vez 

Lobo Antunes, em uma de suas inúmeras entrevistas: “A maior complexidade (aparente) dos 

meus livros tem a ver com o tentar exprimir cada vez mais profundamente o que sinto e o que 

sou através dessas personagens” (Atas do Colóquio Internacional da Universidade de Évora, 

2003, p. 22). Assim, Lobo Antunes segue por uma escrita dramática que critica acidamente 

Portugal, sua história e seu povo, além das relações e dores humanas (temas universais), e, 

desse modo, acaba por falar de si próprio, dos seus anseios pessoais e existenciais. Ele não se 

considera bom filho, nem marido e um pai exemplar. Coincidentemente, as relações 

familiares em seus romances se moldam em um cenário desolador e maléfico para todos os 

envolvidos na trama. É o caso de Que farei quando tudo arde? (nosso objeto de estudo que 

veremos mais adiante), na conflituosa relação pai-filho de O Manual dos Inquisidores (1996), 

em que o filho assiste a queda do pai após o 25 de Abril, mas sofre verdadeiramente por não 

ter tido uma relação familiar saudável com o seu progenitor; e do malogro dos personagens 

centrais de O Esplendor de Portugal (1997), que sofreram muito mais pelo descaso familiar 

do que pelo horror da guerra de descolonização da África, por exemplo. Ao longo da obra 

antuniana o público leitor pode perceber as constantes relações infelizes entre os entes de uma 

mesma família. Coincidência? Autobiografia? É certo que não há escrita inocente. 

 Lobo Antunes contribuiu positivamente para a propagação de uma escrita livre e 

inovadora em Portugal, após o 25 de Abril. Depois desse episódio, o mundo lusitano estava 

mais liberto e pôde proporcionar uma maior autonomia da Arte e da expressão poética. Como 
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mesmo assinalou Seixo, “os efeitos da censura em Portugal não só impediram certas 

publicações como, fundamentalmente, condicionavam a própria criação, provocando vazio de 

sentido e anulando ímpetos de escrita” (p. 23). Assim, Lobo Antunes pôde sacudir o marasmo 

literário português (fruto da repressão política) e, construir, um novo sentido e colorido no ato 

de escrita. Ele alicerçou em sua ficção uma imagem de um Portugal moderno e 

contemporâneo, e, por isso mesmo fragmentado, múltiplo e desconstrutor de valores e normas 

estabelecidas pela tradição moralista do passado. Não por acaso, durante anos, Lobo Antunes 

foi mal compreendido pelos seus leitores locais e considerado niilista e iconoclasta. 

Recentemente, a situação é outra. Além do notável reconhecimento internacional, o escritor 

de Benfica agora é respeitado e considerado pelos portugueses, que se debruçam em suas 

inusitadas linhas, na constante busca de si mesmos. Desse modo, o Portugal contemporâneo 

se traduz, por um lado, no locus da diversidade de expressão, e, por outro, no local da 

aprendizagem de uma nova vida, na descrença, na incerteza e na revisão de costumes, antes 

estabelecidos por um regime moral. É a “dolorosa aprendizagem da agonia”, como mesmo 

assinala o escritor, em Os cus de Judas (1979). A aprendizagem de se lançar um novo olhar 

sobre os fatos passados e presentes, visando uma revisão geral da história local portuguesa, e, 

do homem universal. É a página transformada em um grande espelho, onde o sujeito pode 

ver-se, bem como os seus semelhantes. A obra de Lobo Antunes é um espelho “que ao mesmo 

tempo seduz e atemoriza”, pois, põe em xeque o homem, a sua história e seus feitos heróicos 

(p. 31). No fundo, Lobo Antunes não nega o passado de seu país, mas, pode desejar 

transformar o futuro através do pretérito às avessas. Sempre localizando na escrita o indivíduo 

e seus feitos, pois, “é sempre do homem que se fala”, em Lobo Antunes (p. 105). 

 Mas, no atual contexto de desconstrução em que se situa o homem contemporâneo, a 

escrita crítica parece fascinar o público leitor. Mesmo quando esse receptor vê-se posto em 

xeque e em meio ao desconcerto de si e do mundo. A escrita de Lobo Antunes causa mal-estar 

(“estética do desprazer”, como assinala Cristina Robalo Cordeiro, p. 123) para quem a lê, 

porém, paradoxalmente, pode provocar um encantamento nesse mesmo ser que se depara com 

as novas possibilidades de se enxergar a vida e os fatos humanos. Lobo Antunes acaba 

seduzindo os seus leitores a ponto de se verem em estado de um “pânico feliz” (p. 124). 

Mesmo na tensão da crítica, esse público receptor agarra com vontade essa nova forma de 

observar a si mesmo. Esse misto de atração e repulsa que a leitura antuniana provoca associa-

se ao binômio da identificação/distanciamento em que o ledor se posiciona em relação ao 

texto. Mas, o diálogo entre o individual e o coletivo, o “eu” e o mundo, a história e seus fatos, 

tudo isso vai continuar provocando o homem, porém, ao mesmo tempo auxiliando em sua 
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construção enquanto ser crítico e pensante. E é por isso que a literatura antuniana nos fascina 

tanto. Mas não necessariamente o leitor se identifique ou se sinta ultrajado com a leitura desse 

escritor. Afinal de contas, a literatura opera no campo das representações do real. Ela realiza-

se em sua ficção e desrealiza a concretude. Não por acaso, o próprio Lobo Antunes disse ao 

Jornal francês Le Monde, em novembro de 1998 que: “Escrever é sempre estruturar um 

delírio” (p. 129). Um delírio materializado pelas palavras metafóricas e carregadas de 

simbologia. Sentido esse que preenche a nossa “curiosidade cultural” (idem). Preenche 

também a nossa necessidade de conhecimento, do resolver questões identitárias, existenciais, 

de se inquietar com os fatos históricos e de se buscar uma via alternativa de se encarar o real. 

Desse modo, Lobo Antunes nos convida para essa viagem cultural para dentro de nós 

mesmos. Turbulências existirão nesse percurso, contudo, a beleza da viagem é maior do que 

os seus possíveis percalços. Porque no fundo ele metaforiza a própria vida e a evidencia em 

“um mundo sem sentido, recheado de homens e mulheres constantemente confrontados com a 

doença e com a possibilidade da morte” (p. 157). Nesse ambiente de malogro, doença e morte, 

o homem pode, através da escrita e da leitura, minimizar as suas dores, voar alto e repousar no 

brilho e na beleza da poesia. Pois, “está ali tudo, estamos ali todos” (p. 319). 

 Mas, o mais importante na crítica literária da obra de Lobo Antunes é o fato de nos 

atentarmos ao modo como ele narra e descreve os fatos. A peculiaridade reside no como ele 

diz e não no que ele diz. Nunca saberemos, na realidade, as suas verdadeiras intenções no ato 

de escrita, contudo, podemos nos prender ao seu traçado poético, que é o elemento que mais 

nos encanta. O referido escritor mesmo afirmou, em suas várias entrevistas que, pensa em 

uma idéia, um mote, começa a escrever, e, em certa altura, o texto acaba ganhando vida 

própria e encaminhando-o pelos seus ricos labirintos. Porém, o papel da crítica literária é o de 

desempenhar uma objetivação a um material tipicamente subjetivo. Não é uma tarefa fácil. 

Estamos a todo tempo tentando desvendar os mistérios da escrita poética. Nos indagamos 

acerca do tema, do grau de intenção do poeta, buscamos classificar o tempo e o lugar do 

enunciado analisado. E, muitas vezes nos esquecemos do fato de que a verdadeira intenção da 

arte é não ter intenção. Por outro lado, também gostaríamos de salientar que não existe 

discurso inocente. E, por mais isenta da conexão com o real que a literatura seja, ela, de certa 

forma, acaba tocando os fatos. Sendo assim, a obra literária teria um fim em si mesma? E a 

representação do real, como se situa nesse contexto? A respeito do assunto, Maria Alzira 

Seixo, em Memória Descritiva, nos diz que, a obra literária, tal como ela é, acaba por ser o 

ponto mais relevante no ato de escrita/leitura. Mas também existem “alicerces, 

condicionamentos e tentames materiais que lhe deram origem, e aí temos o papel da crítica”, 



47 
 

 

que vive da avaliação do aparato verbal (2010, p. 170). Contudo, mesmo tentando focar no 

processo de determinação da fala do escritor, o crítico da obra antuniana deve estar atento ao 

risco do poeta de Benfica, ao seu desenho verbal, a sua atitude lírica, a sua pontuação 

gramaticalmente alterada, “o progressivo despojamento da frase e o da ficção que se 

constrói[...]de um desprendimento das ligações formais, sem peso, sem chão, sem centro 

nodal aparente” (p. 172). Entretanto, essa forma peculiar de escrita abarca um todo cheio de 

simbologia, em que cada palavra tem um significado relevante para compor o produto final. 

Até os espaços e as lacunas deixadas por Lobo Antunes, no meio da frase ou entre os 

enunciados, têm uma função poética indispensável e fundamental em seu processo 

criativo/comunicativo. Tal perfil do escritor “habitua o leitor a manter-se contínuo e quedo 

[...] e tudo fica como que em suspenso. Nuvens de verbos. Farrapos de significação” (p. 175). 

Sendo assim, o silêncio, a pausa e a sinestesia ganham uma dimensão muito grande na obra 

antuniana e, por vezes, falam muito mais do que as súplicas de seus personagens. 

 Mas, falar da escrita antuniana, do seu perfil e da sua relação com o real, nos obriga, 

de certo modo, à teorizarmos um pouco acerca do sentido do texto literário. O crítico deve 

saber que exerce a difícil tarefa de conter a fluidez e a pluralidade da arte. Sabemos que a 

literatura ocidental mergulhou em um profundo individualismo no período romântico e no 

contexto da virada do século XIX para o século XX. Nesse momento histórico, a poesia 

tornou-se um veículo de afastamento da realidade concreta e uma forma de expressão de 

sentimentos particulares do poeta. Em contrapartida, não poderíamos deixar de salientar que, 

a lírica, enquanto ato humano e, consequentemente cultural, de algum modo reflete o social e 

o universo ao redor do seu escritor. De acordo com Emil Staiger em Conceitos fundamentais 

da poética, parece que se atribui uma intenção ao poeta quando justamente a falta dela é o que 

importa, e onde qualquer vestígio de intencionalidade é uma dissonância. (1993, p. 20). Exigir 

objetividade e contextualização na poesia seria, reiterando o pensamento de Staiger, romper 

com a harmonia inerente à criação artística. O ato poético é único, singular e visceral. Traduz 

o estado d’alma de quem o pratica e fornece ao seu criador um mundo alternativo e próprio de 

cada ser. E criando a sua cosmogonia, o poeta acaba por construir também os seus mitos, os 

seus monstros e o seu fim, dentro de sua escatologia, como faz Lobo Antunes. A finalidade da 

literatura é ser ela mesma, atuar em seu próprio campo, abrigar-se em si: útil em seu mundo, 

inútil fora dele. Desse modo, o escritor se refugia no campo onírico de suas criações e exercita 

todo o tempo a sua imaginação. Daí a dificuldade do leitor em tentar decifrar, objetivar e tecer 

conclusões acerca da linguagem poética. A famosa indagação realizada pela crítica literária 

sobre “o que o poeta quis dizer” em um dado texto, cai por terra dentro do contexto artístico. 



48 
 

 

Contudo, deve-se também considerar que, vista desse modo tão descomprometido com o real, 

o texto literário pode cair em um hermetismo e um preciosismo que lhe excluem do meio 

social. O leitor também precisa se enxergar no texto que lê. De algum modo, os leitores 

desejam se identificar com a obra literária, e, se não há nenhuma identificação, não há 

também comunicação. 

Mas a literatura, de algum modo, comunica. Mesmo ultrapassando as fronteiras do 

real. O escritor acaba enriquecendo e mostrando aos seus leitores outros caminhos a serem 

trilhados. O mundo convencional já não supre mais as necessidades infinitas dos artistas 

modernos. É necessário buscar formas de vida, comportamentos e sentimentos divergentes do 

comum. A literatura detém essa liberdade de expressão. O poeta faz tudo isso através das 

palavras, que materializam as inquietudes mais íntimas de seu ser. Octavio Paz, em O arco e a 

lira , nos esclarece que o homem é um ser de palavras e que elas são a nossa única realidade, 

pois não há pensamento sem linguagem. A palavra é uma ponte através da qual o homem 

tenta superar a distância que o separa da realidade exterior (1982, p. 43). Já para Wolfgang 

Iser, em Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional, os textos literários são de 

natureza ficcional, e mesmo contendo elementos reais, não vão se esgotar na descrição do real 

(ISER apud COSTA LIMA, 2002, p. 957). Desse modo, a literatura opera no como se, na 

visão de Iser. Trata-se de um ato de fingir, de uma transgressão de limites, de uma aliança 

com o imaginário e com a fantasia. Assim, a literatura é uma irrealização do real e uma 

realização do imaginário (p. 959). Ampliar horizontes e ultrapassar as barreiras impostas pelo 

modelo prático de existência são atitudes tomadas pelos poetas modernos, no exercício da 

lírica. Fernando Pessoa reitera tal situação quando afirma que o “poeta é um fingidor”, que 

acaba por representar a dor que deveras sente. Tal sentimento pode ser até real, mas, o como 

ele é delineado no cenário ficcional faz com que se torne um elemento onírico, que se 

descortina aos olhos dos leitores. Assim, A atmosfera lírica é composta de significados e 

símbolos que brotam de dentro do seu próprio sistema. Tais representações podem se fundir 

com os elementos do real, entretanto, não se pode falar aqui de uma intencionalidade da obra 

literária. A linguagem da ficção é mimética, antes um disfarce do que a mera imitação do 

universo convencional. A simbologia da arte se desvincula da objetividade, criando os seus 

significantes e respectivos sentidos. Segundo Costa Lima, em Mímesis e Modernidade, a 

estética se diferencia por ser uma forma sui generis de comunicação, e porque só 

indiretamente estabelece uma relação com o real (2003, p. 93). A obra artística enriquece os 

fatos históricos, vai além do ocorrido. E, por isso, torna-se única, singular e envolvente. 
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O “como se” literário auxilia o homem na busca de si mesmo. Com frequência nos 

deparamos com textos artísticos que abordam anseios e indagações humanas acerca de sua 

origem no universo, dores existenciais e, destino final. Não por acaso, a obra de António Lobo 

Antunes está recheada dessa temática ontológica, metafísica e escatológica. Desde os 

primórdios, o homem tenta desvendar os mistérios da vida, seja através do mito, ou do seu 

veículo por excelência: A literatura. A respeito do assunto, Erich Auerbach, em Mimesis, 

argumenta que “escrever história é tão difícil que a maioria dos historiadores vê-se obrigada a 

fazer concessões à técnica do lendário” (2002, p. 17). Assim, precisamos nos sustentar no 

imaginário porque a concretude não supre todas as nossas necessidades. O sonho e a utopia 

são elementos abortados pelos fatos. Quem reanima tais ideais, senão a arte? Desse modo, a 

linguagem ficcional moderna passa a ganhar eloquência e, à sua maneira, a disputar espaço 

com o discurso histórico, mesmo não possuindo maiores pretensões em atingir o real. No caso 

específico de Lobo Antunes, por exemplo, em Que farei quando tudo arde?, o leitor pode 

observar como temática central o malogro familiar devido à escolha sexual de Carlos, e, as 

consequências possíveis desse acontecimento, a saber: Homofobia, preconceito, violência e 

moralismo português. Contudo, as suas linhas ultrapassam esse campo sociológico e atinge 

um universo outro, o do “como se” fosse verdade, o da sua singularidade poética. Lobo 

Antunes não obteve pretensões diretas em discursar tamanha problemática do seu país em 

torno dessa questão da diversidade sexual, entretanto, acaba de certo modo atingindo-a. Isso 

faz parte do jogo poético: O brincar com as palavras; o aproximar o leitor a uma identidade 

que tanto busca; o transbordar de maneira colorida as barreiras do real. Assim, o escritor 

brinca com as suas palavras como um cientista com as suas invenções. Inventa, desmonta e 

amplia os vocábulos em uma diversão linguística e irônica. A ironia, como veremos em Lobo 

Antunes, é uma forma de auto-análise e observação do universo ao seu redor. O resultado 

desse labor poético é uma escrita elaborada, bem estruturada, colorida, livre e múltipla: A 

própria lírica. Sendo assim, a estrutura literária pode ser entendida como um misto de fato e 

ficção, conteúdo e forma. O que diferencia o discurso literário do histórico é justamente a 

maneira como um determinado tema é abordado. O primeiro amplia horizontes; o segundo 

apega-se aos fatos. Mas tal situação não se constitui em uma regra geral.  

A Nova História, diferentemente da iluminista, reconhece que não se sustenta só de 

fatos, e que a memória do historiador, veículo de propagação dos acontecimentos, é afetiva. 

Por outro lado, a poesia não se preenche apenas de sentimentos soltos e vazios, acompanha o 

desenvolvimento do real. Segundo Jacques Le Goff, em História e memória, o poeta é 

também um ser possuído pela memória, que louva os homens e seus altos feitos, como a 
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história (2003, p. 433). Homero ajudou a construir o imaginário dos gregos3, assim como 

Camões contribuiu imageticamente para a criação da idéia de pátria lusitana grandiosa e 

imperialista. O escritor épico analisa os fatos e os expõe em sua obra; já o lírico sofre ou se 

alegra com os mesmos. Os sentimentos do poeta não são profundamente alheios ao real, 

havendo uma certa conexão entre realidade e ficção. A Literatura e a História são inerentes ao 

homem, e, de igual modo, produtos sociais. Acerca desse assunto, Staiger conclui que um 

verdadeiro poeta tem estilo próprio, ou seja, o seu próprio mundo. Entretanto, é um ser que 

agrupa e seleciona, não se distancia totalmente da realidade concreta, porque caso contrário, 

deixaria de ser homem ou não falaria linguagem humana. Sendo assim, o poema é também 

um produto histórico e reflete um modo de ser de uma determinada sociedade. Se o 

poeta/escritor se refugia em seu universo particular é porque se indigna com o que vê ao seu 

redor, antes prefere o recuo ao enfrentamento do real. E, nem que seja para negá-la, 

desconstruí-la ou ultrapassá-la, a concretude é sempre abordada e tomada como objeto de 

diálogo pela literatura. Até mesmo no auge da escrita egocêntrica e sentimentalista, os 

escritores emitiram opiniões acerca do desconcerto do mundo e dos paradoxos da vida em 

sociedade.  

Almeida Garrett, por exemplo, é considerado pela crítica literária o primeiro 

representante do romantismo em Portugal. Em sua obra, o leitor percebe não só 

sentimentalismos e inquietações byronianas, mas também uma preocupação política e social, 

além da luta pela renovação cultural e estética do seu país. Garrett fala de amor sem 

desconsiderar as alienações e injustiças sociais do modelo capitalista e burguês de seu século. 

Em seu poema Estes Sítios!, percebemos um neo-arcadismo nada ingênuo quando o eu-lírico 

convida a sua amada para a fuga da cidade para o campo, pois o desenvolvimento urbano só 

traz tristezas e desventuras, corrompe qualquer pureza da alma, aprisiona o homem. Porém, o 

contato com a natureza conduz o homem ao tempo primordial, ao contato com o divino e com 

o essencial. É preciso que se tenha pressa em retomar o contato com o mundo natural porque 

a industrialização e o crescimento das cidades ameaçam a sua perenidade: “E trocar este céu 

de ventura / Pelo inferno da escrava cidade! [...] Paraíso onde livres vivemos... / Oh! Saudades 

que deles teremos, / Que saudade! ai,amor, que saudade!” (GARRETT apud MOISÉS, 2004, 

p. 256). Esse mesmo Garrett, aparentemente sensível e amoroso, detém uma obra liberalista e 

de cunho social, anti-absolutista e anti-conservadora. Viagens na minha terra (1846) é um 

significativo exemplo de crítica da sociedade, sem abandonar a temática do amor. Assim, a 
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 Para o historiador Heródoto, Homero fez os gregos. Baseado em tal premissa, nos sentimos confortáveis 

então em afirmar que Camões fez os portugueses. 
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ficção ocupa também um papel ontológico. O escritor moderno deseja também neutralizar as 

imperfeições do real não através de uma revolução dogmática e racionalista, mas com o seu 

discurso poético, colorido e ritmado. Essa é a sua arma de sedução, na relação com o público 

leitor. Mas, diferentemente da razão, a poesia não impõe, apenas sugere um caminho 

alternativo ao homem. Paz conclui, em Os filhos do barro, que, “se a arte é um espelho do 

mundo, esse espelho é mágico: transforma-o” (1984, p. 86). Segundo Antonio Candido, em 

Literatura e sociedade, o escritor não pode se isolar totalmente do sociológico porque vive 

em civilização e “presta contas” a um público leitor. Candido diz que frequentemente 

tendemos a considerar a obra literária como algo incondicionado, que existe em si e por si, 

porém, em uma determinada sociedade, o escritor é não apenas o indivíduo capaz de exprimir 

a sua originalidade, mas alguém que desempenha um papel social (2000, p. 73-74). Dessa 

forma, o meio age sobre o artista e o influencia durante o ato poético. Dentro da vertente 

socialista da crítica literária, o poeta não é mais visto como aquele ser isolado e indiferente à 

sociedade, mas sim como um integrante da nação, apto e disposto a dialogar com os demais 

sujeitos culturais. Se a obra poética comunica, ela é coletiva. Mas fala de modo exagerado, na 

visão de Candido, superando o real. O social ganha uma nova roupagem ao penetrar no 

contexto interno da obra artística. Mas também “é invocado para explicar a estrutura da obra e 

o seu teor de idéias, fornecendo elementos para determinar a sua validade e o seu efeito sobre 

nós” (p. 14).  

O conteúdo da obra literária pode tocar temas universais, a exemplo das expectativas e 

sentimentos humanos, como faz Lobo Antunes. Isso porque a literatura interpreta e representa 

uma determinada sociedade. Já Lukács afirma, em A teoria do romance, que o romance 

expressa a situação social da época através da representação crítica. O escritor moderno adota 

uma maneira crítica de visualizar o mundo ao seu redor, uma atitude de reflexão. Para o 

referido teórico, “esse ter de refletir é a mais profunda melancolia de todo o grande e 

autêntico romance. A ingenuidade do escritor [...] é aqui violada, invertida no contrário” 

(2000, p. 86). E através da ironia, o poeta ou escritor pode analisar acidamente as contradições 

e as falhas da concretude. Shakespeare, Cervantes, Baudelaire, Fernando Pessoa e Lobo 

Antunes, em diferentes contextos, realizaram tal tarefa. Em um universo tão fragmentado, 

como o mundo moderno, onde os mitos tradicionais se dissolvem e cedem o lugar a outros 

(como o próprio mito da modernidade e do progresso), o homem e a literatura acabam por 

perder a ingenuidade. Citando Lukács, “a ironia, como auto-superação da subjetividade que 

foi aos limites, é a mais alta liberdade possível num mundo sem deus” (p. 95-96). A sociedade 

moderna é alicerçada no niilismo e na falta de crença em dogmas e preceitos ortodoxos. E, 
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quando nem a razão e nem a ciência conseguem ofertar respostas ao homem, eis que a 

literatura, veículo por excelência do mito, aparece para amenizar as dores e anseios 

existenciais humanos. Isso porque se traduz em um meio de comunicação entre as pessoas. 

 O homem é um ser social, que necessita do compartilhamento de idéias, 

comportamentos, mitos e sentimentos com outros seres igualmente culturais. Martin Buber, 

em Sobre comunidade, diz que o individualismo não é um fato da existência, mas, um 

elemento da fantasia. O homem só se torna pleno e autêntico, se estabelece uma relação com 

o mundo e com os outros. “A personalidade se realiza na relação com os outros” (1987, p. 

106). Dentro dessa ótica sociológica, o indivíduo só é considerado em seu contexto, não 

havendo outra forma de vida, a não ser na e através da sociedade. O homem torna-se pessoa e 

se diferencia dos demais seres vivos na prática social. As suas ações e pensamentos também 

são sociais, e consequentemente, a literatura é fruto da sociedade. Como operar com a 

linguagem e não ser um mecanismo social?  

 Segundo Buber, o homem escapa de si mesmo ao buscar a coletividade e a fuga da 

responsabilidade pessoal (p. 124-125). Livrando-se de sua individualidade, esse sujeito passa 

a ser uma peça na grande engrenagem do mundo real. “Há um enorme aparato que funciona 

de modo confiável, que proporciona tudo aquilo de que o homem necessita, tudo será feito 

para ele, que se entrega, à maneira de uma roda na máquina” (p. 125). O homem se faz 

indivíduo e é influenciado pelo social, e foge da solidão porque não consegue se sustentar por 

muito tempo. Precisa de algo que o suporte: a sociedade. Porém, se a vida em grupo não lhe 

satisfaz, foge para seu universo particular. Também o poeta/escritor moderno e citadino vai 

travar um conflito entre o individual e o coletivo. Não vê com bons olhos as consequências do 

progresso e quer se isolar do convívio social. Ao mesmo tempo, o lírico toma a concretude 

como matéria prima-prima de seus versos. Na visão de Ezra Pound4, os poetas são as antenas 

da raça. Isto porque os escritores não são alheios às articulações da vida em sociedade, mas, 

estão em conexão com os fatos ao seu redor. E se fogem para dentro de si, é porque reagem 

criticamente contra o status quo.  

 Os escritores do século XX e XXI, obtiveram como herança de seus antecessores do 

final do século XIX e início do XX, a crítica e a observação do contexto social do qual 

fizeram parte. Isso porque o poeta moderno é também um observador. Analisa 

detalhadamente as transformações políticas, econômicas e sociais de seu tempo. A flânerie, 

por exemplo, marcou toda uma geração de poetas e escritores na virada do século XIX para o 
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 Em ABC da literatura. São Paulo: Cultrix, 1970. 
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XX. Através dela, os artistas puderam vivenciar criticamente o modelo burguês que se 

solidificava nos grandes centros urbanos, do mundo ocidental. De acordo com Bradbury e 

McFarlane, em Modernismo, a poesia moderna nasceu na cidade, com Charles Baudelaire 

(1989, p. 275). O referido poeta pôde projetar em sua obra as transformações ocorridas em 

Paris, na segunda metade do século XIX: largas avenidas, praças, novas ruas, iluminação, 

saneamento básico, transportes, prédios, hospitais, indústrias, lojas e galerias. Paris tornou-se, 

nesse momento histórico, referência do mundo capitalista por seu glamour e projeto de 

urbanização. Tamanha valorização do progresso, da industrialização e do consumo acabou 

provocando consequências irreparáveis, como: a injustiça social e a alienação do homem. Por 

outro lado, as metrópoles também se transformaram em centros de circulação e propagação de 

idéias científicas, filosóficas e artísticas. Poetas e artistas se reuniam para realizar discussões 

estéticas e formas inovadoras de manifestação. Muitos protestavam contra a ordem social em 

evidência. Os poetas cultivaram sentimentos antagônicos em relação à cidade: ora sentiam-se 

atraídos pelas ilusões do capitalismo, ora repudiavam o materialismo e o caos oriundos do 

progresso. O misto de sedução e repulsa pela grande cidade residia na mente e no coração dos 

poetas. 

 A grande cidade causou um mal-estar naqueles indivíduos que se propuseram a criticá-

la. Quando se afastou do seu mecanismo, o poeta pôde ter uma visão panorâmica de todo a 

sua estrutura física e ideológica. Não se constituindo em mais uma peça na engrenagem do 

mundo real, nem desempenhando um papel prático e útil na sociedade (diferentemente do 

padeiro, carpinteiro, costureira e do funcionário de fábrica), restou ao poeta/escritor lutar 

contra a reificação do homem. E, sem abandonar a liberdade de expressão, pôs-se a circular 

nas ruas e galerias de sua cidade. Segundo Walter Benjamin5, em Charles Baudelaire: um 

lírico no auge do capitalismo, a metrópole se configurou como o espaço de circulação do 

boêmio e do flâneur. O artista se identificou com os indivíduos marginalizados pelo sistema 

capitalista (loucos, bêbados, mendigos e prostitutas), e a sua função na sociedade, juntamente 

com a sua obra, foi questionada. Qual seria então a utilidade da poesia no sistema burguês em 

questão? Qual o papel do poeta? 

Sandra Jatahy Pesavento, em O imaginário da cidade, diz que a cidade é, por 

excelência, o lugar do homem (1999, p. 9). Cheia de significados e simbologia, vai, por sua 

vez, despertar o interesse do poeta em decifrar o seu emaranhado de signos. Para Pesavento, a 

cidade não é simplesmente um fato, um dado da concretude, mas também objeto de análise e 
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 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
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tema de reflexão para os seus habitantes (p.10). O poeta é sempre convidado a decifrar os 

mistérios e significações do real. E opera livremente, uma vez que não possui maiores 

pretensões e não é comprometido com a verdade factual. Refletir o real acaba sendo uma 

consequência do ato literário e não a sua finalidade. Ainda citando Pesavento, a literatura é a 

fonte que oferece “algo mais”, mesmo sendo também, além da história, representação do real 

(p.13). Ampliando ou diminuindo grotescamente aquilo que via, o flâneur transportou as suas 

vivências da cidade para os seus versos. Perambulando por ruas e becos da metrópole, o 

poeta, como em um jogo, tentava vencer o seu maior adversário: o caos citadino. Assim, 

desde Baudelaire que os escritores se firmaram em observar criticamente os grandes centros 

urbanos. Muito bem guardadas as diferenças de tempo e lugar entre o poeta de As flores do 

Mal e Lobo Antunes, podemos nos arriscar na informação de que, o escritor de Benfica, pôde 

agarrar-se também a esse legado da descrição física, orgânica e simbólica da atmosfera 

citadina. E, Lobo Antunes vai além, personificando Lisboa a ponto de colocá-la como 

interlocutora de seus habitantes, como veremos em alguns trechos de As Naus, por exemplo: 

“...e pensou que Lixboa sem restaurantes chineses era a cidade mais feia sobre a terra” (2002, 

p. 34). Em outro momento ele nos diz a respeito da capital de seu país: “Lixboa cheira a 

butano, a fumo de farturas, à peste dos séculos idos, a mulas de frade e a fezes de chibo 

doente no ondeado do terreno vago” (p. 38). Notemos a descrição irônica e carnavalizada de 

Lobo Antunes em relação a Lisboa. Essa cidade aparece em decadência, fruto de uma história 

política, econômica e religiosa equivocada. As glórias passadas já não possuem espaço em um 

presente de derrocada e desilusão. E, Lisboa, enquanto símbolo de um pretérito vitorioso no 

Ultra-Mar, agora, no presente, ganha outros significados: “...palavra que imaginava uma 

enseada repleta de naus aparelhadas que rescendiam a noz-moscada e a canela, e afinal 

encontrei apenas uma noite de prédios esquecidos a treparem para um castelo[...]uma 

ruína[...]gritos de pavões” (p. 92). E, além da descrição da cidade enquanto mais uma 

personagem de seus enredos, Lobo Antunes também, assim como Baudelaire, retrata os tipos 

sociais marginalizados, como veremos mais adiante em Que farei quando tudo arde?  

Sendo assim, segundo Michael Hamburger, em A verdade da poesia, escrever é 

comprometer-se e revelar um compromisso que não poderia limitar-se à ordem estética (2007, 

p. 31). Tal linha de pensamento reitera a premissa de que a literatura não é totalmente alheia 

ao social. Ela ultrapassa as barreiras do real, constrói as suas próprias verdades, mas, acaba 

por refleti-lo, de certo modo. Então, Sabemos que a literatura reflete e refrata o mundo real. 

De um lado, torna-se fruto da análise crítica da sociedade realizada pelo poeta, mesmo em 

época ou estilo diferentes. Por outro lado, ultrapassa os limites impostos pela concretude, 



55 
 

 

mergulhando em um universo próprio, inverossímil, e que pode preencher as falhas e as 

lacunas dos fatos. E, quando nem a razão e nem a história conseguem amenizar os anseios e 

questionamentos metafísicos e ontológicos do homem, eis que surge a arte, para desempenhar 

esse papel: coloca-nos diante de nós mesmos, sem maiores comprometimentos com a 

verdade, e, talvez, por isso mesmo, acaba atingindo-a. É o que Lobo Antunes realiza quando 

lhe questionam acerca do sentido/intenção de seus escritos: Ele opera no “como se”, e, sem 

pretensões, toca-nos profundamente ao abordar a questão existencial humana.   

Podemos afirmar que a literatura não pode estar isenta totalmente do social, uma vez 

que é sabido que não existe discurso inocente. A todo momento, o homem se depara com um 

emaranhado de idéias e comportamentos nada gratuitos, formador da mentalidade de seu 

grupo. Em qualquer sociedade, existem mecanismos de poder que mascaram a ordem natural 

dos fatos históricos, políticos e econômicos, por serem ratificadores de uma dominação em 

todas as instâncias sociais. Sendo assim, as ações e pensamentos humanos, bem como os seus 

escritos, não estão isolados do universo. Na coletividade, os mais variados discursos são 

montados e fortalecidos para garantir a sua estruturação, ordem e poder sistemático. Como 

consequência dessa realidade, começam a surgir na organização cultural ferramentas 

ideológicas que classificam, qualificam e oferecem o grau de pertencimento do sujeito, nas 

inúmeras instâncias que formam o todo. Assim, as ações humanas (leis, decretos, construções 

de monumentos, entre outros) possuem a sua própria lógica e causalidade. Nada está à toa no 

universo. “Não existe acaso”, assinala Voltaire.  

O próprio Lobo Antunes se utiliza de palavras para criticar acidamente os discursos 

atuais de poder do mundo ocidental. Ele percebe que, na busca acerca da compreensão de si e 

do universo ao seu redor, o homem observou que a vida social se fundamenta em hierarquias 

e divisões. Nesse contexto, cada membro de uma sociedade desempenha uma função, uma 

prática e uma maneira de pensar excludente e classificatória entre os envolvidos. Dentro desse 

modelo de vida burguês que estima a utilidade dos seres e das coisas, os homens são divididos 

em duas categorias básicas: Seres superiores e seres inferiores. Os primeiros manipulam o 

status quo e marginalizam os demais. Já os segundos, sofrem o desprezo, descaso e o 

preconceito dos que detém o poder cultural. Hoje, somos frutos desse sistema excludente e 

também moralista, em que o símbolo de um bom cidadão é ainda aquele do ser heterossexual, 

sadio, religioso e familiar. Essa também é a realidade portuguesa descrita por Lobo Antunes 

em Que farei quando tudo arde? Em Portugal, país considerado moralista por excelência, a 

heterossexualidade é reforçada em luta contra a homossexualidade. Aqueles indivíduos que 

fogem a demanda social acabam por cair no esquecimento, como ocorre com Carlos, Judite e 
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Paulo, protagonistas do romance antuniano em questão. Numa sociedade que preza a ordem e 

os bons costumes, baseados no matrimônio, na família, na saúde e na lucidez, não há espaço 

para um travesti, uma prostituta e um viciado em heroína, como veremos ao longo desse 

estudo. Tal realidade é tratada sob o olhar inquietante de Lobo Antunes que, com as suas 

palavras ácidas e cortantes como um cutelo, vai analisar sarcasticamente a cultura portuguesa, 

no que toca à questão moralista religiosa e a sua relação com a diferença, seja sexual (o caso 

de Carlos) ou comportamental (Judite e Paulo). Assim, o homem busca sentido para a sua 

existência, e a literatura, enquanto ação humana, vai auxiliá-lo em seu processo de identidade 

e auto-afirmação. As palavras são a transcrição da alma. É através delas que o poeta/escritor 

pode tornar pública a sua visão de mundo e os seus sentimentos mais íntimos. O escritor 

também está comprometido com o seu tempo e lugar. A sua escrita não é gratuita e ele não 

pode afastar-se, por completo, da realidade ao seu redor. Porque caso contrário não haveria 

comunicação. As palavras morreriam entre si. E, se há aproximação entre emissor e receptor 

no ato comunicativo, tal fato pode ser justificado pela estreita relação entre texto e realidade 

concreta. 

As palavras têm força em Lobo Antunes. Reconhecido por sua aspereza vocabular e 

um certo tom niilista, o escritor de Benfica consegue expressar-se de modo eloquente no que 

diz respeito à sua tentativa de lançar um novo olhar sobre as pessoas e os fatos de seu país. 

Lobo Antunes as utiliza não só pelo aspecto estético, sentimental, mas, como ferramenta de 

desconstrução social. Desse modo, ele busca ver-se enquanto ser humano fadado à existência. 

Assim, em relação ao significado das palavras para um escritor e seus receptores, José 

Rodrigues Paiva, em Vergílio Ferreira: Para sempre romance-síntese e última fronteira de 

um território ficcional, nos diz que concorda com o escritor Vergílio Ferreira, no que se refere 

ao entendimento da palavra. Para ambos, a palavra não é unicamente o vocábulo exato, o mais 

adequado a dizer o que se quer, a significar o pensamento, a expressão, a embelezar a forma 

de dizer e nem mesmo a palavra com que se possa dizer o indizível, mas, a palavra essencial, 

absoluta, fundadora, “a morada do Ser”, segundo Heidegger, a palavra inicial, a primeira e a 

última, capaz de dizer tudo, de criar vida e originar universos (2007, p. 391). E é por isso que 

a palavra é “uma coisa tremenda”, porque carrega mistério e força criadora. Ela oferta vida às 

coisas. É também vida, pois está viva. Segundo mesmo assinalou Lobo Antunes, em uma de 

suas inúmeras entrevistas, as suas palavras se libertam dele mesmo e ganham vida própria, em 

seus escritos. As palavras ofertam sentido a tudo o que é narrado e descrito. Elas não podem 

ser apenas um amontoado de vocábulos soltos, mas, uma orquestra afinada que ensaia uma 

polifonia vibrante e provocadora de inúmeras reações nem sempre agradáveis aos ouvidos e 
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aos olhos de quem recebe a sua mensagem. Esse é o jogo sonoro-verbal-simbólico de Lobo 

Antunes. Ele também constrói mundos e origina vidas com as suas ferramentas verbais. A 

palavra é entendida como uma das várias expressões humanas. E, segundo José Rodrigues 

Paiva, “é através dela que é possível dar vida e voz à imaginação, inventar o tempo, recriar a 

memória e transformar tudo isso em narrativa” (p. 392). Sendo assim, o homem pode, nesse 

ato criativo, nomear e identificar as coisas do mundo, bem como tocar a ação divina de criar o 

universo e criar-se, aproximando de Deus. Concordamos com Paiva quando ele afirma que a 

palavra é o elemento fundamental da poética, linguagem e seu símbolo, manifestação 

ontológica, que é entendida sob diversos prismas: O religioso, o linguístico, o estético e o 

filosófico (p. 395). Entretanto, a palavra pode ser misteriosa, rude, dura e firme, como uma 

rocha. Pode ser cortante como um cutelo, corrosiva ao ponto de provocar em seus leitores um 

mal-estar, uma inquietude, meditação e calafrios, como as palavras antunianas. Mas, de que 

modo Lobo Antunes utiliza o literário para moldar o seu conteúdo sociológico? O que ele faz 

com as suas palavras? Como elas se apresentam? 

São inúmeros os recursos literários utilizados por Lobo Antunes ao longo de sua 

escrita. A crítica também lança um leque de classificações e características de sua voz 

narrativa, forma de confeccionar os enunciados e moldura vocabular. No entanto, 

evidenciaremos na presente pesquisa o seu perfil literário no que se refere à criação de um 

universo vocabular apresentado de modo irônico e grotesco, em meio à sua força lírica, ácida, 

ao manipular ludicamente e livremente as suas palavras. Veremos que, mesmo na acidez de 

seu terreno estético, há espaço para a beleza poética, para a precisão na manipulação das 

letras, formando no final, um singular conjunto textual, que tanto nos emociona. 

Ao manipular as palavras, Lobo Antunes se utiliza do recurso estético da ironia, de 

modo a torná-la uma ferramenta de crítica e desconstrução de seu objeto temático. Ao longo 

da leitura de sua obra, o leitor antuniano se depara com uma linguagem irônica, 

carnavalizante e sarcástica, que põe em xeque as normas e valores estabelecidos pelo social. 

A condição humana também é ironicamente analisada. Desde o gênesis às inquietações 

escatológicas, Lobo Antunes discursa acerca da vida/morte do homem no campo crítico da 

ironia, fato que, sob o aspecto estético, enriquece a sua escrita e nos desafia enquanto seres 

humanos. Vejamos, então, de forma breve, um pouco desse recurso de crítica tão utilizado 

pela comunicação artística, em seu processo de emissão de mensagens e idéias ao seu público 

receptor. Sendo assim, Robert Escarpit reforça a seriedade do riso moderno em seu L’humour. 

Neste estudo, chegamos à conclusão de que o riso faz parte da “armadura” de nossa vida 

social e permite a entrada no campo do adversário. Essa metáfora de guerra pertencente a 
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Stephen Potter traduz a viabilidade de crítica, ao se utilizar do riso (apud ESCARPIT, 1967). 

É necessário uma certa seriedade nada inocente, para que a desconstrução desempenhe o seu 

papel dessacralizador. A idéia de inteligência encontra-se associada ao riso, para que se atinja 

a releitura dos fatos, pois o “verdadeiro humor demanda uma cabeça fria, portanto séria”6 

(ESCARPIT, 1967, p. 34). Entretanto, no íntimo da situação, a crítica não está totalmente 

isenta de emoção, porque cada povo ri, na visão de André Maurois, daquilo que ele mais teme 

e admira7. Esse paradoxo também reside em António Lobo Antunes, que, critica acidamente a 

história e a mentalidade moralista de seu país. 

Há diferentes conceitos e opiniões a respeito da ironia. Nos limitamos contudo, ao fato 

dessa estrutura desconstrutora ir além do seu enunciado. Um outro fator importante no que se 

refere à ironia é a relação entre o irônico e o receptor. A realização da ironia depende da 

proposta de quem a faz, do contexto daquilo que está sendo criticado e do grau de 

entendimento de quem a recebe. Para Lélia Parreira Duarte, o leitor representa a “peça 

fundamental na comunicação e que deve portanto ser conquistado, seduzido, convencido, 

objetivos para os quais se presta à maravilha a arte de persuasão em que constitui a ironia, no 

seu aspecto retórico” (1994, p. 9). 

    A ironia adquire maior representatividade com o Romantismo, pois antes disso era 

usada mais para fins satíricos, vez que esse momento abarca a revolta do indivíduo contra os 

valores sociais estabelecidos e em oposição à objetividade. Com a valorização do indivíduo, o 

autor passa a ter mais autonomia e a sua voz passa a ser um instrumento de persuasão, de 

crítica e contestação. Assim, o outro sujeito da comunicação (aquele que recebe a mensagem) 

pode perceber, apoiar ou se opor ao enunciado irônico. A contribuição da ironia para a 

Literatura Romântica dá-se pelo fato do pensamento de imitação da realidade ser substituído 

pela idéia de invenção da mesma. Uma outra realidade menos inocente e mais provocadora 

nos é apresentada com a ironia. Ao desestruturar as certezas, o ato irônico amplia horizontes e 

possibilidades e necessita do auxílio final do interlocutor. Quando se quer lançar um olhar 

crítico em relação ao contexto social, a literatura pode utilizar a ironia, através da sátira e da 

paródia, ao analisar normas, padrões e sentidos pré-estabelecidos. Portanto as certezas são 

esvaziadas, ambiguidades aparecem e libertam o homem das “amarras” sociais. 

    A ironia pode ser uma prática falada, escrita, ou uma visão de mundo. Linda 

Hutcheon, em Teoria e política da ironia (2000) assinala que a ironia é uma forma estranha 

                                                           
6
 “L’humour vrai demande une tête froide, donc sérieuse”. 

7
 “Chaque peuple rit de ce qu’il craint et admire le plus”, In: ESCARPIT, Robert. L’humour. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1967. p. 112.  
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de discurso, em que o ironista transmite algo que na verdade não quer dizer e espera do 

receptor o entendimento da sua verdadeira intenção. Segundo essa mesma autora, “a ironia 

possui uma aresta avaliadora e consegue provocar respostas emocionais dos que a ‘pegam’ e 

dos que não a pegam, assim como dos seus alvos e daqueles que algumas pessoas chamam de 

suas ‘vítimas” (2000, P. 16). Por mexer com imaginários e ideologias, a ironia provoca 

emoções, geralmente ruins, nas pessoas. Assim, desempenha um papel social e político 

através da sua face crítica. Essa forma séria de riso cria um mal-estar generalizado. É 

importante frisar que a ironia não está atrelada ao humor. Pode haver ou não a fusão dos dois.  

    Alguns estudiosos consideram o século XX o local da ironia. Outros acham-na um 

vício da cultura contemporânea, por ser um momento histórico em que as fronteiras e 

estruturas estão fragmentadas, e o homem apresenta-se sem referencial. Os questionamentos 

passam a ser frequentes e provocadores. A divergência de opiniões costuma incomodar uma 

dada organização social. A ironia, desse modo, age como uma arma que humilha, que 

desmascara, (embora tenha a sua máscara), que põe em xeque determinados valores. Por outro 

lado, paradoxalmente, a ironia também reforça algumas ideologias, comprovando então que 

desconstrução não é destruição, como já foi esclarecido nesse estudo. Mesmo assim, o caráter 

avaliador da ironia está constantemente em ação, “esse é o caso do tom ser levemente 

provocativo ou devastadoramente rude, do motivo inferido ser uma brincadeira benigna ou 

uma crítica corrosiva” (HUTCHEON, 2000, p. 29). 

    A ironia acontece no entrelugar do dito e do não-dito, pois o sentido irônico está além 

do enunciado e, ao mesmo tempo, depende dele, para que haja a comunicação. Como faz 

parte de um processo comunicacional, a ironia sofre várias leituras possíveis, graças também à 

sua complexidade, que oferece espaço para tais consequências. “A ironia remove a certeza de 

que as palavras signifiquem apenas o que elas dizem”. Essas múltiplas possibilidades criam 

um desconforto social, pois enfraquecem as certezas ao mostrar o mundo em seu aspecto 

ambíguo. A ironia também pode, em diversos momentos, “zombar, atacar e ridicularizar; ela 

pode excluir, embaraçar e humilhar. Isso também pode irritar e não necessariamente num 

nível altamente intelectual. No entanto, a ironia tem sido [...] vista como um tropo de escolha 

pelos intelectuais” (HUTCHEON, 2000, p. 32-33). Os intelectuais a utilizam como uma 

tentativa de embaraçar o status quo, podendo atingir ou não os seus objetivos.     

    A ironia enriquece a comunicação, ao dar vários sentidos aos enunciados: pode ser 

encarada de forma lúdica com o seu humor crítico, oferecendo novas perspectivas e visões de 

mundo para uma dada cultura; pode ser uma forma de defesa do que está sendo ironizado, 

visto que a origem do rebaixamento reside na vontade da ressurreição, do revigoramento do 
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seu objeto de crítica; e pode contribuir para a formação de indivíduos questionadores em que 

o atual momento histórico do planeta exige. 

A ironia também pode ser e ter a sua verdade que depende do grau de entendimento 

dos receptores, da intenção dos ironistas, e da própria mentalidade cultural. Linda Hutcheon 

declara que “...é a comunidade que vem na frente e que, de fato, torna possível a ocorrência 

da ironia” (2000, p. 134). Se a ironia trabalha com discursos e se os mesmos são práticas 

sociais, particulares de cada contexto, interdependentes das relações de poder existentes em 

um tempo e espaço, depende da cultura e da recepção. O que importa não é só quem está apto 

a usá-la, mas quem a interpreta. Esse fato oscila de acordo com cada ideologia e cada cultura, 

pois muitos afirmam que a ironia é intersubjetiva e dialógica. Mas a ironia também ajuda a 

formar as comunidades e suas culturas, assim como os discursos constroem as nações, da 

mesma forma, ambiguamente afirma e desconstrói referenciais simbólicos. E assim, o fio da 

ironia é sempre cortante, de acordo com os teóricos da área, e, conduz o homem ao processo 

crítico de auto-conhecimento.  

Vejamos agora como Lobo Antunes utiliza a palavra ou o fraseado irônicos em Que 

farei quando tudo arde?, através de alguns exemplos retirados da referida obra. Mas antes, 

gostaríamos de salientar que, mesmo ao trazermos para esse item alguns trechos do romance 

em estudo para justificar a análise da escrita antuniana e de seus recursos estéticos, a exemplo 

do ironia, do grotesco, da metonímia e da metáfora, a crítica propriamente dita de Que farei 

quando tudo arde? se realizará no segundo capítulo desse estudo. Voltando à questão da 

ironia, o leitor deve estar atento à sutileza do espaço entre o enunciado dito e o não-dito. O 

objetivo principal desse recurso da ironia é justamente lançar um olhar crítico em uma 

determinada situação digna de uma análise mais aprofundada. Quando Paulo, por exemplo, no 

auge do desespero existencial começa a falar de si no início da obra, de sua situação familiar e 

identitária, que veremos detalhadamente mais adiante nesse estudo, ele desabafa 

dolorosamente: “...não reparam em mim, nunca ninguém repara” (2001, p. 12). Mas, sabemos 

que esse fato é e não é verdade, ao mesmo tempo: Paulo representa o malogro familiar, o 

vício da heroína, e, epifanicamente, o pertencimento ao mundo homossexual. Mas, por outro 

lado, é querido pelos familiares (apesar do seu turbulento relacionamento com os pais), pelo 

casal que o adotou, pela namorada e pelos colegas de profissão do pai. A ironia pode residir 

no fato dele mesmo ter dificuldade em se aceitar. O que também gera um conflito com os 

demais seres humanos ao seu redor. E assim, Lobo Antunes vai tecendo o seu fio narrativo, 

que conduz o conteúdo por um labirinto verbal de caráter irônico, metafórico e dramático: 

“Cinco cigarros aos sábados mas os cigarros apagam-se, uma senha para um copo de leite no 
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bar mas o leite, incapaz de segurar-se[...]bolos que se esfarelam ao comê-los, sanduiches cujo 

fiambre resiste” (p. 13). Tudo parece arder na vida de Paulo e seus familiares. Os fatos olham-

no ironicamente, mesmo em situações aparentemente banais para qualquer ser humano, a 

exemplo do tragar um cigarro ou alimentar-se, que, ao final carrega-se de uma tragicidade 

ímpar na obra. E, em meio a esse caos existencial experimentado por Paulo, ao invés dele 

obter o auxílio de pessoas ao seu redor, ao contrário, é zombado pelos enfermeiros e médicos 

do hospital onde foi internado: “-Nem se dão conta infelizes” (idem). A própria sociedade não 

consegue administrar a diferença comportamental e prefere isolar em clínicas, asilos e 

hospitais todos os indivíduos que não se adéquam aos seus moldes sociais. E então, 

ironicamente, esses “infelizes” são refugados e abandonados pela malha cultural a qual 

deveriam pertencer. Diante de tamanha inabilidade social para cuidar da divergência de ação e 

opinião, a exclusão humana da rede de poder é uma consequência certa e crucial para quem é 

refugado: “-Vivem dentro deles mesmos não sentem quase nada tão difícil ajudá-los a sentir 

de novo [...] ponho a minha cinza [...]–Enche-nos tudo de cinza” (p. 14). Não há compreensão 

em relação ao outro nem sensibilidade para o entendimento da sua história de vida, em Que 

farei quando tudo arde? Portanto rir, um riso sério, é o melhor remédio para aliviar as dores 

da alma, quando esse torna-se escasso. E então Paulo confessa ao leitor a importância de 

sorrir para o seu trágico destino: “...se pudesse parar de rir” (p. 15). 

Paulo a todo instante propaga o seu tom de voz irônico ao longo da obra, ao falar de si 

e da sua história familiar. Veremos no segundo capítulo desse estudo o quanto ele sofreu 

quando Carlos saiu de casa, deixando para trás a mulher e o filho pequeno, para realizar-se 

sexualmente. Talvez essa seja a causa central que deflagrou todos os outros acontecimentos 

no enredo e determinou o seu fim. Sem o pai, Paulo vê-se simbolicamente murcho, sem cor e 

sem vida, do mesmo modo em que o jardim de sua casa de infância se encontra, após o 

abandono do travesti: “Com o meu pai as flores não acabavam assim” (p. 16). Mas, Paulo, no 

auge de sua revolta, prefere ver o pai morto do que vê-lo em sua nova vida profissional e 

conjugal. Quis tantas vezes livrar-se por definitivo da figura paterna que, quando finalmente 

Carlos morre, Paulo adentra ainda mais em um conflito sentimental, um misto de alívio e 

indignação pela perda: “As caras dos finados ao nosso alcance e no entanto longíssimo, mais 

sérios, mais dignos[...]o meu pai sem responder no caixão e eu defendendo-o a rir-me” (p. 

18). A morte parece anular os pecados humanos, e fazer de seus mortos, indivíduos 

idolatrados por aqueles que permanecem em vida. A morte trouxe de volta a Carlos a sua 

dignidade perdida. E o riso de Paulo diante do caixão do pai pôde, mesmo que por um 

instante, transformar-se em algo reconfortante aos olhos distantes do travesti. 
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Paulo segue com a sua narrativa irônica revelando-nos segredos de sua identidade. 

Quando ele diz que “não tenho mãe, tenho duas mães”, também põe-nos em conflito acerca 

do entendimento de sua verdadeira origem (p. 22). A quem ele se refere quanto à segunda 

mãe? A dona Helena? A Carlos enquanto Soraia? Ele exclui Judite e aponta às outras? Por 

ora, permaneçamos com os mistérios literários. Em relação ao pai, Paulo também põe em 

xeque a sua consideração familiar e prefere construir seu laço afetivo com o senhor Couceiro, 

que o adotou: “-Não quer ser meu pai?[...] o senhor Couceiro não me jogava pedras, não me 

ordenava / -Some-te” (p. 23). Entre o dito e o não-dito, a verdade é que nunca saberemos ao 

certo o grau de importância exato que Paulo oferta a cada uma dessas pessoas que passaram 

em sua vida. Tentaremos clarear um pouco mais essa caótica situação no próximo capítulo: “o 

meu pai foi-se embora ou então não o tive ou então desvaneceu-se no ar e materializou-se 

anos depois para que me encostasse ao seu caixão a rir” (p. 25). 

O referencial doméstico de Paulo é constantemente alvo de ironia ao longo da obra. A 

metáfora do desenho familiar tão exigido pelos psicólogos do hospital auxilia-nos na 

compreensão do conflito interno de Paulo. Ele nunca consegue montar a idéia de família 

aceita pela sociedade nas figuras que rabisca. E o resultado é sempre marcado por traços 

disformes, animais grotescamente delineados ou a figura do Anão da Branca de Neve, que, ao 

contrário dos contos de fadas, reprova a anti-família e não age como um aliado, mas, como 

um inquisidor que observa e reprime apenas com o olhar: “-Não se trata de uma melancia ou 

assim/ trata-se do anão da Branca de Neve[...]um dos meus pés inacabado no desenho a 

impedir-me de correr, pegar no lápis, fabricar um sapato”, e, “sair do desenho pátio fora, a 

cerca do hospital” (p. 32-33). A sua reação é, na maior parte das vezes, uma fuga de si e de 

seus problemas. Não por acaso, Paulo se entrega às drogas. Mas, não se esquece de rir das 

dores da alma: “Preciso tanto de rir, compreende que preciso de rir doutor?” (p. 37). Os 

médicos não sabem e nem tentam compreender a razão do comportamento de Paulo. A sua 

inquietude depende dos fatos que lhe ocorreram e tende para uma constância em sua vida: 

“libertar-me desta impossibilidade de estar quieto[...]deste cheiro de gato sem gato, destes 

móveis invisíveis que me observam, me ameaçam, me atacam” (p. 45). Nesse momento de 

desabafo, a ironia ganha uma dimensão grotesca, em que diferentes sensações naturais ou 

sobrenaturais passam a atormentar Paulo, em seu malogro existencial. A agonia é constante e 

só avança, em Que farei quando tudo arde? E, no cume de sua dor, faz um apelo aos leitores 

para que possamos ouvi-lo e estar atentos aos fatos que lhe ocorrem: “Acreditem em mim, se 

não for pedir muito façam de conta que acreditam em mim[...] –Se não for pedir muito façam 

de conta que acreditam em nós” (p. 52). E, ao mesmo tempo em que clama por um espaço, ele 
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nega-se, ocultando-se ainda mais: “...quando estou no espelho fico longe e canhoto[...]não me 

chamo Paulo” (p. 53). E tenta negar também a identidade do pai, em desespero: “...conforme 

o palhaço não se chama Carlos, chama-se Soraia” (p. 56). O interdito no discurso irônico pode 

nos provocar um sentimento de indignação perante a triste realidade dos protagonistas de Que 

farei quando tudo arde? Somos salpicados pelo discurso ácido que contorna um conteúdo 

carregado de niilismo, dor e revelação da nossa própria condição enquanto seres humanos. 

Paulo nos convida a rir diante de nossos problemas, contudo, um riso nada inocente: “rir 

quando não há nada que rir, troçar de quem me olha desiludido” (p. 71). E, mais adiante, se 

enfurece com todos a sua volta: “-Aposto que gostavam que eu morresse como a outra 

morreu”, em relação à filha do casal adotivo dos Anjos (p. 77). Paulo nunca perde a 

oportunidade de carnavalizar Carlos, núcleo da sua maior dor: “o meu pai é assim, gosta de 

circos, de aplausos, de entreter as pessoas” (p. 86). 

Outro ponto de ironia no romance em estudo reside na voz de Judite, que busca 

Carlos, em vão. A todo instante, ela vive em função do passado que teve ao namorar e ser 

casada com o futuro travesti. E, constantemente ouve dos outros homens (quando se prostitui) 

a crítica e o preconceito em relação à opção sexual de Carlos: “-O seu marido nunca lhe deu 

nada pois não?” (p. 96). E agora Judite? Pergunta-se, ao olhar-se no espelho. E segue, 

ouvindo os inúmeros comentários: “-A sério que namoras o Carlos?[...] –Vai casar-se com 

aquele?” (p. 97). Todos ironizam a condição de Carlos, mas, em momento algum o enxerga 

como um ser humano que está em processo de encontro com a sua própria identidade. Mas 

apenas Judite e Paulo, que mesmo tomados pela revolta e indignação, nunca deixaram de 

amá-lo verdadeiramente, e, por isso mesmo, sofrem tamanha agonia. A atitude de Judite passa 

a ser a de auto-punição por ter sido abandonada por Carlos. Por isso se entrega ao álcool e à 

prostituição. Carlos, por seu turno, diz que ela não tem culpa de nada: “-O defeito não é teu 

Judite / quando é óbvio que o defeito é meu” (p. 105). Ironia do destino ou da escrita 

antuniana?  

As pessoas ao redor de Carlos não o compreendem enquanto travesti. Dessa forma, 

Lobo Antunes problematiza através do recurso da ironia a mentalidade tradicionalista 

portuguesa, que ainda é fruto do modelo cartesiano de formação da identidade humana. Nesse 

contexto, em que a inovação cultural se choca com as normas moralistas em vigor no mundo 

ocidental, e, no nosso caso, em Portugal, o leitor pode perceber o quão difícil se torna para os 

portugueses aceitarem a condição sexual exercida por Carlos, em Que farei quando tudo 

arde? O preconceito e o descaso são constantemente postos em prática nas relações 

interpessoais entre heterossexuais e homossexuais, como veremos mais adiante, no segundo 
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capítulo. E, para aqueles que amam verdadeiramente os homossexuais, como familiares, 

amigos e ex-cônjuges, o se deparar com tal situação ainda torna-se mais complexo e 

dramático, porque certamente haverá renúncia, perdas e quebra de laços entre os envolvidos, 

como ocorre com a tríade antuniana Carlos-Judite-Paulo. Em um trecho do romance em 

questão Paulo revela não suportar essa experiência sexual do pai e desabafa: “Viro a cabeça 

do avesso e não sei” (p. 109). E ironiza a figura do travesti: “um palhaço que ao mesmo 

tempo era homem e mulher ou umas vezes homem e outras mulher ou umas vezes uma 

espécie de homem e outras uma espécie de mulher comigo a pensar/ -Como é que o chamo?” 

(idem). A figura do travesti provoca uma crise de identidade tanto para a própria pessoa (que 

ainda está se descobrindo) quanto para quem está ao seu redor e desconhece o universo 

múltiplo e de diversas facetas, que se mostra na busca de espaço social. Como designar um 

travesti dentro dos moldes culturais heterossexuais? É um homem? Uma mulher? Como é que 

devemos chamá-lo (a)? “Aqueles com quem o meu pai morava não sabiam também” (idem).  

A indignação de Paulo é tamanha que, ele sempre busca escapar dos problemas, ao 

invés de enfrentá-los. Quando não se droga, clama por auxílio sentimental, e o encontra no 

seio de sua família adotiva (o casal Dona Helena e senhor Couceiro), que está sempre 

disponível para atender os seus apelos: “Pegue-me ao colo dona Helena, sou leve, pegue-me 

ao colo já” (p. 121). Essa leveza tão sonhada por Paulo é somente adquirida no enredo com a 

experiência da droga. Ele afirma ser leve, mas, sabemos que, simbolicamente ele traz dentro 

de si todo o peso de sua existência. O fardo de carregar um pai travesti é muito grande, e 

então, ele prefere zombar toda a situação: “as calças de homem, os pés de homem com uma 

das unhas pintadas, não estamos no carnaval o que é isto” (p. 123). Paulo quer uma definição 

da sexualidade do pai, mas, não consegue concluir acerca do que se passa na mente de Carlos. 

E então, lança mais uma ironia ao vento, na tentativa de ouvir uma resposta através de seu 

eco: “Não minta que é pecado” (p. 124). Notemos como Paulo ironiza o discurso cristão, 

também baseado na verdade acima de tudo e na definição do cidadão, ao distribuir papéis 

sociais dentro da cultura. Mas, “-Porquê Carlos?”, por que você é assim? (p. 133). Esse 

questionamento é feito reiteradas vezes ao longo da obra e, funciona, como a mola que 

impulsiona todo o conflito identitário experimentado por Carlos e as suas consequências 

sofridas por todos eles. E por que Carlos? Fugiu de casa para viver com outro homem mais 

jovem do que você? “Uma desgraçada com o dobro da idade dele num buraco de mendigo no 

Príncipe Real”? (p. 161). Em relação ao abandono familiar de Carlos, Paulo desabafa com 

rancor e sarcasmo: “...parabéns por ter pensado no Bico da Areia e na minha mãe e em mim” 

(p. 195). 
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Outra cena irônica remete à insistência do psicólogo em fazer com que Paulo, no 

momento de sua internação hospitalar, desenhe uma família, em um contexto doméstico de 

união. Mas como realizar tal tarefa se ele não possui um referencial exemplar? Como traçar 

figurinhas coloridas e felizes se a realidade diz-lhe o contrário? Entretanto, Lobo Antunes 

também demonstra que os médicos, enfermeiros e psicólogos não sabem administrar 

corretamente a complexidade do comportamento humano e, acabam tomando atitudes anti-

profissionais, agindo com descaso e preconceito, ao invés de amenizarem o sofrimento de 

seus pacientes. Ao ironizar a situação de Paulo, Lobo Antunes (via psicólogo) também 

carnavaliza a inquietude da tradição artística em torno das inovações das Belas Artes: “...não 

andamos em Belas Artes rapaz, quando disse uma casa queria dizer uma casa, ponto final, da 

mesma forma que quando digo uma família é uma família e acabou-se” (p. 203). Paulo 

guardou uma mágoa também muito grande de sua experiência de internamento, sentimento 

esse que determina todo o seu discurso ao longo da obra: “a gente vai secando com o tempo e 

a mim para além do tempo foi o quisto do pâncreas e o hospital que me secaram a alma” (p. 

255). Paulo sofre tanto a dor de estar vivo que não consegue compreender o milagre da vida. 

Apenas se lastima por não identificar-se a nada: “nunca entendi o meu nome, não se parece 

comigo, nenhum nome se parece comigo” (p. 272). Ele lamenta o fato de nunca ter existido 

completamente para alguém, porque no passado foi objeto de desprezo familiar. Mas, parece 

que o ponto crucial de seu caos vital reside no fato de seu pai ter se transformado na “cantora 

esquisitíssima do Príncipe Real” (p. 305). Uma pessoa excêntrica que “acreditava que era 

mulher” (p. 387). Porém, eis que mais adiante surge uma voz do preconceito afirmando a 

Judite que Paulo estaria isento dessa “maldição” de ser travesti, mal sabendo que, no final da 

história, o leitor é surpreendido por Paulo: “-Se calhar o teu filho não deu em maricas Judite” 

(p. 605). Assim, pudemos analisar um pouco esse recurso estético da ironia utilizado por 

Lobo Antunes em Que farei quando tudo arde?, como uma ferramenta de desconstrução da 

mentalidade portuguesa tradicionalista, que não sabe se portar diante da diferença sexual e 

comportamental. No segundo capítulo dessa pesquisa, no momento em que faremos uma 

análise crítica mais detalhada do romance supracitado, também iremos nos deparar com mais 

exemplos do discurso irônico confeccionado por Lobo Antunes. Vejamos a seguir, um outro 

modo de colorir as suas palavras que, de modo análogo à ironia, desconstrói acidamente as 

idéias abordadas na temática a que se propõe, mesmo possuindo um outro universo, que é o 

grotesco. 

O vocábulo grotesco e os seus correspondentes vêm do italiano grotta que quer dizer 

“gruta”. Designam um tipo de ornamentação descoberta no final do século XV em cavernas 
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na Itália. Considerada bárbara e exótica, essa pintura até então desconhecida causou um 

estranhamento na mentalidade romana da época, “pois, aos retratos do mundo real, prefere-se 

agora pintar monstros nas paredes” (VASARI apud KAYSER, 1986, p. 18, em O grotesco).  

É necessário salientar que o fenômeno em si é muito mais antigo que essa data histórica em 

torno da nomenclatura do grotesco. Apesar de causar um mal-estar, o grotesco não pôde ser 

contido, embora tenha havido tentativas, por aqueles que seguiam e acreditavam na verdade 

natural e na crença de que a arte, de forma “bela”, baseia-se na realidade mundana. Ao 

contrário, essa ousada maneira de expressão adquiriu adeptos e no século XVI, pintores 

italianos, entre eles Rafael, passaram a praticá-la em sua obra. No grotesco, a ordem natural 

das coisas é aniquilada, sendo alicerçado um outro mundo, paralelo ao existente, com as suas 

próprias “leis”. Aparecem imagens fantásticas nessa arte “absurda”, tais como: Figuras 

metade humana e metade animal, plantas e seres inanimados, personificados, 

desproporcionais no tamanho e na forma. O grotesco incita diferentes reações na sociedade 

que o põe em prática. Durante o Renascimento, ele era visto como algo lúdico e fantasioso, 

mas ao mesmo tempo angustiante e obscuro demais para um momento histórico em que a 

organização social e a concepção ontológica encontravam-se ordenadas e hierarquizadas: 

homens, animais e plantas; bem como as dimensões físicas possuíam lugares determinados no 

universo.  

    No século XVI, a prática do grotesco é ampliada e percorre outros países da Europa, 

se infiltrando em outros gêneros de arte ornamental: o arabesco e o mourisco. Aparecem 

também adjetivos em torno do termo. A partir de então, a mistura do animalesco, do humano 

e do monstruoso era considerada grotesca. A palavra ligada a esse movimento passa das artes 

plásticas para a literatura, nos usos carnavalescos e nas representações do diabo, na desordem 

e desproporcionalidade convertendo o vocábulo em um conceito estilístico. O grotesco é 

igualado ao burlesco e ao cômico, tanto na França do século XVII, quanto na Alemanha do 

século XVIII. Para esse último país, “grotesque (ou grotesk) significa o mesmo que singular, 

desnatural, aventuroso, esquisito, engraçado, ridículo, caricatural, e coisas semelhantes”, mas 

“foi justamente naquela época que surgiram os esforços, para dar ao termo um sentido mais 

firme” (KAYSER, 1986, p. 27). A partir do século XVIII, ao grotesco foi ofertado um caráter 

mais sério, juntamente com a caricatura. Chegou-se à conclusão de que o exagero e a 

zombaria da ordem natural das coisas tinham um propósito crítico, uma fundamentação que 

ultrapassava a mera diversão ou inquietação. A releitura de Dom Quixote de Cervantes, por 

exemplo, proporcionou uma nova visão de que o caricatural não era uma brincadeira sem 

importância. Os conceitos do belo e do harmônico foram afastados da arte, antes idealizada.  
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    Não há a imitação do real pura e simplesmente no grotesco. O que ocorre é uma 

despreocupação do artista com a verdade e com a semelhança, garantindo, portanto, a 

liberdade de imaginação, (como fez Brueghel, o “dos Infernos”, Bosch, e outros), o onírico, o 

contra-senso e o sobrenatural. Para Wolfgang Kayser, percebe-se no grotesco uma ausência 

de afetividade que age sobre nós de modo desconcertante e macabro. A falta de ordem natural 

cria as suas “vítimas”, assim como a ironia também as cria e, sem piedade, zomba de forma 

cáustica o real. “Na verdade, não se trata, nem de longe, apenas de frutos de uma imaginação 

desvairada” (1986, p. 34 e 36). O grotesco chamou a atenção da psicanálise, devido à sua 

carga simbólica, com aspectos do inconsciente individual e coletivo, devido ao quimérico, ao 

obsceno, ao sádico, em que não há interesse pelo mundo “comum” e “verdadeiro”. Mas o 

mundo do grotesco também pode ser e não ser, ao mesmo tempo, o nosso mundo, porque 

desarticula o real e esse caos fundamenta o seu horror, evidenciando a inter-dependência entre 

esses dois mundos. É interessante acrescentar que Kayser estabelece certo limite entre o 

grotesco e o satírico, apesar de reconhecer que, no drama e no romance, por exemplo, fica 

difícil isolá-lo do cômico. Há, nessas formas artísticas, zombaria e a presença do riso nas 

máscaras, aplicando ao homem características animalescas, tais como: narizes exorbitantes e 

pontiagudos, juntamente com os queixos; cabeças alongadas para trás, como as de aves e 

morcegos, embora tenham um fundo crítico e sério para Kayser. A carnavalização grotesca 

transforma e abala as certezas do mundo corriqueiro, assim como o riso e a ironia. Esses 

elementos dialogam no que se refere à desconstrução da organização social e suas ideologias, 

bem como o convite à crítica, à ruptura de referenciais simbólicos ao reler-se o mundo, 

dando-lhe um sentido às avessas ao representar uma realidade em constante transformação. 

 Segundo Goethe, “Vista das alturas da razão, toda a vida parece uma enfermidade 

maligna e o mundo, um manicômio” (apud KAYSER, 1986). Nessa visão grotesca da vida, o 

que parece ter sentido revela-se sem esse caráter e o que é familiar aparece estranho, causando 

um desconforto nos leitores e expectadores,  pois os afasta do terreno sólido e seguro da 

tradição, mas, ao mesmo tempo, instiga uma risada carregada de escárnio nesses receptores. 

No grotesco e no caricatural, há a quebra da moralidade e os ditos virtuosos pela sociedade 

são desmascarados, revelando-se em toda a sua baixeza humana. Existe uma certa razão na 

confusão grotesca que abarca a sua verdade e o seu próprio sentido, cabendo a quem a recebe, 

aceitá-la ou não, pois, paradoxalmente, “ a enunciação, reiterada sempre de novo, da carência 

de sentido confere ao abismal um chão firme” (KAYSER, 1986, p. 63). O que mais chama a  

atenção no grotesco é o seu terreno fantástico, comparado por muitos estudiosos da área ao 

arabesco na pintura. Esse elemento desconstrutor comporta um universo repleto de imagens  
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monstruosas, quiméricas, coloridas e ao mesmo tempo sombrias – dentro da concepção 

noturna do Romantismo  –,   sensação de abismo e estranhamento,  deformação e atmosfera 

onírica. No grotesco também ocorre a animalização e a coisificação do homem, a 

personificação de animais, plantas e seres inanimados; constituindo-se em uma fantasia 

lúdica, mítica, sob a forma do maravilhoso, e que mais evidentemente, na época moderna, não 

se afasta da crítica séria e nada ingênua. Há nessa maneira de expressão a preferência por 

animais noturnos, (o morcego principalmente, por ser um animal crepuscular, perceptivo e 

infalível em seus rápidos movimentos) e rastejantes; além das aves, vermes e parasitas, 

entrando em contraste com o culto da beleza na arte e o gosto pelos “bichos agradáveis”, 

aceitos pela sociedade. O reino vegetal também é referência para o grotesco e o artista que 

dele se utiliza possui uma imaginação ilimitada e é dono, na visão de Kayser, de uma 

“sensível fantasia verbal”, que constrói o amplo e criativo universo desse fenômeno (1986, p. 

107).  

    No século XX, o conceito de grotesco sofre algumas alterações e adquire um caráter 

mais sagaz, distanciando-se da concepção de sinistro e obscuro, dos românticos. Para os 

modernistas, a incerteza não abarca a angústia; ao contrário, dá visibilidade à sociedade, 

transformando o homem em um ser mais cético, crítico e consciente. O narrador grotesco 

convida o receptor para uma releitura dos fatos, como observamos com António Lobo 

Antunes, ao longo de sua obra. O grotesco torna-se necessário na contemporaneidade, pois 

vivemos imersos na ruptura de valores estabelecidos pela organização social, e já não mais 

fugimos da desconstrução pós-moderna. O grotesco, ao desajustar o mundo real, oferece-lhe 

alternativas e possibilita a compreensão nas entrelinhas, omitidas pelo discurso oficial. Apesar 

do caráter sério e crítico do grotesco, na modernidade e contemporaneidade, o seu universo 

não deixa de ser fantástico, e a sua linguagem ainda instiga a imaginação do leitor. É como 

diz Villers: “Na sintaxe vivem mais animais maravilhosos do que no fundo do oceano” (apud 

KAYSER, 1986, p. 129). Os absurdos grotescos são evidenciados pela composição de 

palavras, através da metaforicidade, pela vinculação rimática e através da intensificação e da 

diminuição, enriquecendo a língua que com o grotesco faz rir e assusta simultaneamente. Essa 

forma peculiar de expressão só faz favorecer as características do grotesco: “despedaçar a 

realidade, inventar o mais inverossímil, reunir à força coisas distintas, alhear o existente” 

(KAYSER, 1986, p. 135). Conseguimos visualizar essas características na obra antuniana, e, 

mais adiante exemplificaremos com alguns trechos de Que farei quando tudo arde?  

 No realismo grotesco, tudo o que é sagrado e elevado transforma-se em alvo de 

zombaria e rebaixamento. Em Dom Quixote, por exemplo, toda a ideologia cavaleiresca é 
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degradada. A carnavalização, em suas diversas faces e formas, derruba, põe no chão, para 

melhor ressurgir um novo organismo social, mais vivo e fortificado. A imagem grotesca opera 

com a metamorfose, com a transformação da ordem e estrutura de um organismo social; com 

morte e nascimento, crescimento e evolução. 

    Inicialmente, no grotesco, o tempo era visto como uma união do começo e do fim, 

(morte e nascimento, por exemplo). Mais tarde, essa noção temporal amplia-se e abarca os 

fenômenos sócio-históricos, modificando também o papel do grotesco na sociedade, que 

agora é um meio de expressão artística e ideológica, ganhando fôlego no Renascimento. São 

imagens consideradas monstruosas para a concepção clássica da época, e que causam um mal-

estar para a sociedade. Nessa fase assinalada, o corpo grotesco entra em conexão com o resto 

do mundo, através da boca aberta, dos órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz; para se 

completar e ultrapassar os próprios limites. Há no grotesco dois corpos em um: o primeiro que 

dá a vida e morre e o segundo que é concebido e lançado para o mundo. É por isso que existe 

uma forte ligação do grotesco com o coito, a gravidez, o parto e a presença dos órgãos 

genitais, retratados com exagero de proporções. A velhice e a morte são também 

evidenciadas, nas manifestações grotescas, expondo o ventre e o túmulo. Duas facetas em um 

só corpo, revelando o paradoxo existente no grotesco. É importante ressaltar que esse corpo 

paradoxal, aberto para o universo não se encontra delimitado, mas sim incompleto, 

confundido com os animais e os objetos; daí talvez a animalização e a coisificação do homem 

e a personificação dos demais seres vivos e das coisas sem vida. Essa concepção do corpo 

alicerça as grosserias, imprecações e juramentos, passando a influenciar a linguagem e o estilo 

da literatura. A paródia medieval, por exemplo, baseia-se na concepção grotesca do corpo de 

uma forma plena.  

    No período do Renascimento, os valores medievais em relação ao grotesco ainda 

estavam sendo postos em prática. Mais tarde, nos séculos XVII e XVIII, o grotesco começa a 

ser desvinculado do cômico popular, reduzindo-se ao riso de baixa qualidade, (aquele 

descartado pelo cânon clássico, nos campos da arte e da literatura). Esse fato ocorre 

justamente, porque, nesse período, o espetáculo carnavalesco-popular sofre uma redução e um 

empobrecimento, passando do ideário de liberdade universal para o humor simples e 

particular. Embora tenha perdido parte do seu vigor, o princípio da festa popular não pode ser 

destruído, uma vez que está enraizado na cultura do homem. O que acontece é uma transição 

do grotesco, que sai das praças públicas e entra na literatura, formalizando-se. Na segunda 

metade do século XVIII, houve uma necessidade de afirmar a sociedade como séria e 

“moral”, influenciando a seara estético-literária. O personagem Arlequim foi criticado e 
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menosprezado pelos classicistas, porém alguns se manifestaram a favor do mesmo, como, por 

exemplo, Justus Möser (em sua obra Arlequim ou a defesa do cômico grotesco publicada em 

1761), que dá voz a Arlequim defensor do grotesco. Möser destaca as características do 

grotesco, denominando-o de “quimérico”, pois abarca atitudes distintas, é hiperbólico, ao 

violar o padrão convencional de proporções e acompanha a caricatura e a paródia. A obra de 

Justus Möser é considerada por Bakhtin a primeira apologia do grotesco, pois “Möser 

sublinha o princípio cômico no grotesco, explicando o riso como uma necessidade de gozo e 

alegria da alma humana” (BAKHTIN, 1993, p. 31). 

    No Romantismo, o grotesco serve para expressar uma visão de mundo subjetiva e 

individualista. Para Bakhtin, o grotesco romântico é um grotesco de câmara, ou seja, um 

carnaval em que o indivíduo está solitário e isolado, imerso em seu idealismo, bem distante 

do prazer generalizado da Idade Média e do Renascimento. No grotesco romântico, o riso 

torna-se brando e se transforma em ironia ou sarcasmo. Deixa de ser alegre e o seu princípio 

regenerador, tão em evidência no passado, reduz-se de forma significativa. Nele, as imagens 

da vida material e corporal, como: comer, evacuar, copular, parir, perdem grande parte de seu 

poder renovador e se transformam em vida inferior. As imagens do grotesco, no Romantismo, 

propagam o temor; enfraquecem o poder transformador do riso. E a loucura, imersa no 

grotesco, por olhar o mundo, sob uma outra ótica que não é a “normal” adquire uma 

tragicidade no isolamento do indivíduo. E a máscara, razão de ser da cultura popular, 

enquanto representação das metamorfoses, da negação do que é oficial e único, empobrece-se 

com os românticos, passando a enganar e a dissimular. A partir da segunda metade do século 

XIX, o grotesco é associado ao negativo, ao humor de baixa categoria, considerado uma 

forma particular da sátira, enterrando de uma vez por todas o caráter universal das imagens 

grotescas. 

 No século XX, há duas formas principais de se enxergar o grotesco. Uma é a do 

grotesco modernista (representado pelos surrealistas, expressionistas, entre outros), que 

retoma de diversas maneiras o grotesco romântico; e a outra é a do grotesco realista 

(representado por Thomas Mann, Bertolt Brecht, Pablo Neruda, e outros), que retoma as 

tradições do realismo grotesco e da cultura popular; refletindo, em alguns casos, como em 

Neruda, a influência direta das formas carnavalescas. Torna-se necessário salientar que “No 

mundo grotesco, a relatividade de tudo que existe é sempre alegre, o grotesco está 

impregnado da alegria da mudança e das transformações, mesmo que em alguns casos essa 

alegria se reduza ao mínimo, como no Romantismo” (BAKHTIN, 1993, p. 42). 
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    Como características do grotesco estão assinalados: o exagero, o hiperbolismo, o 

excesso e a profusão. Como exemplo de cômico grotesco, Bakhtin nos oferece imagens de 

Rabelais; as frases de frei Jean, afirmando que “só a sombra do campanário de uma abadia já 

é fecunda” e que o hábito monacal restitui a um cão a sua virilidade perdida; além do projeto 

de Panurgio, de construir a muralha de Paris, com órgãos genitais (BAKHTIN, 1993). A 

inverossimilhança dessas cenas causa um mal-estar para os receptores da mensagem do 

grotesco, porém atrás do seu caos, aparentemente sem sentido, há uma possível crítica nada 

ingênua da organização social, que o grotesco realiza, seja pela caricatura, ou pela 

ridicularização.  

    Schneegans acredita que, nesse caso exemplificado do cômico grotesco, ocorre o que 

não deveria existir, ou seja, algo negativo que para ele é uma característica do grotesco, 

exagerar um fenômeno que não é positivo (apud BAKHTIN, 1993). Aqui, o fantástico é 

conduzido ao extremo, por isso que, muitas vezes, a ação grotesca é comparada à 

monstruosidade que, através do grotesco, animaliza o homem, quando não o coisifica, e mais 

uma vez o rebaixamento e o corpo lhe são associados: o nariz é tratado de forma gigantesca, 

nas caricaturas, transformando-se em focinho de porco ou bico de corvo. Vale frisar que o 

nariz é o substituto do falo e que possui uma simbologia no grotesco que representa a 

renovação através da fecundidade. As formas da cabeça, das orelhas e do nariz tornam-se 

grotescas, quando se transformam em figuras de animais ou de coisas. Os olhos não 

funcionam no grotesco, pois significam o individualismo, a menos que estejam grandes e 

arregalados, ultrapassando as barreiras do corpo e atingindo o mundo exterior. No grotesco, a 

boca é o órgão mais marcante do rosto, se está escancarada e pronta para devorar.  Para 

Schneegans, o exagero negativo (o absurdo) é a própria razão de ser do grotesco, que o 

conduz ao satírico e a um estilo verbal peculiar, carregado de exagero, abundância, 

extrapolação de barreiras, limites e dimensões, enumerações infinitas e excesso de sinônimos 

(apud BAKHTIN, 1993).  Já Bakhtin acredita que a concepção de grotesco conduzida por 

Schneegans é reducionista, uma vez que essa forma de desconstrução é muito mais rica e 

complexa do que imaginamos. O grotesco para Bakhtin ultrapassa o mero conceito da 

hiperbolização e se aproxima da festa popular, tão difundida na Idade Média e no 

Renascimento. Embora o novo cânon literário tenha marginalizado os princípios do grotesco 

mencionados até o momento neste estudo, existe, como já foi esclarecido, uma corrente 

modernista e pós-modernista (grotesco realista), que se influencia em alguns aspectos pelos 

moldes medievais e renascentistas do grotesco, não estando António Lobo Antunes de fora 

disso.  
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 Sendo assim, a linguagem antuniana em Que farei quando tudo arde? vai se 

caracterizar também como grotesca, ao delinear um cenário estético e sociológico metafórico, 

trágico, disforme, angustiante e, por vezes, noturno. Toda a obra de Lobo Antunes é marcada 

pela crítica grotesca daquilo que o autor se propõe a abordar em seus enredos. Como 

consequência do uso desse recurso de desconstrução social, surge na cena comunicativa um 

mal-estar generalizado tanto para os envolvidos na narrativa quanto para o público leitor que 

se identifica ou não com o enunciado lido. Nem sempre é bem-vinda, principalmente se os 

receptores estão enraizados na tradição estético-ideológica do passado, essa nova forma de 

escrita renovada, plural e dessacralizadora de crenças e modos culturais já enraizados no seio 

da sociedade ocidental. O riso provocado pelo grotesco é, do mesmo modo que a ironia, um 

riso sério e desconcertante, por vezes, mal-humorado. O que determina, em parte, o perfil de 

escrita de Lobo Antunes: Uma linguagem renovada, metafórica e plural de formas e sentidos. 

Não por acaso, em sua escrita e, especificamente em Que farei quando tudo arde?, Lobo 

Antunes amplia ou diminui as dimensões dos objetos, pessoas e fatos; mistura os reinos 

animal, vegetal e mineral; anima os seres inanimados; rebaixa, adoece e aniquila o homem, 

em uma tentativa de lançar uma releitura crítica da história de seu país, sua cultura moralista e 

a falta de trato com as transformações sexuais contemporâneas que se evidenciam na 

sociedade ocidental. Por isso, constantemente, o seu público ledor se depara com: “Os peixes 

sentados em bancos[...] o peixe que sou separado da almofada que afinal não sou”; “ponteiros 

do relógio que vigiavam o cozido”; “a televisão a ralhar numa prateleira alta”; “o ramo de 

plátano quieto, de cotovelo no peitoril”; “a caneta a bater no tampo despertando-me”; “fatias 

de homem nos intervalos do estore”; “a aliança do médico que batia a caneta no tampo”; 

Paulo transformando-se em pássaro para fugir de seu drama existencial em “daqui a instantes 

sou um pássaro”; “se não pedem aos plátanos que se calem vou-me embora”, afirma furioso 

(2001, p. 12-14, 17, 23, 28, 32). E assim, o cenário grotesco continua a ser utilizado para a 

formação de uma atmosfera crítica, ácida e degradante da ordem tradicional tão reconhecida 

pela sociedade portuguesa: “Pregos que acusam os homens”; Paulo afirma a Dona Helena não 

possuir braços, mas “ramos, sou um arbusto dona Helena, as gengivas dissolvem-se”; “a 

roupa que ocupa a cozinha, a dispensa, derrama-se no sofá espreguiçando mangas”; a mosca 

que fala e anuncia “-Sou uma mosca”; “bigode que voa sobre o muro”; “os móveis que 

impedem a mãe de Paulo de andar”; homens-cachorro que procuram Judite para aproveitar-se 

de sua fragilidade, em “cinco ou seis cachorros quer-se dizer o dono da esplanada, o 

electricista que morava três ruínas a seguir”, que se transformam depois em “um bando de 

garças” (p. 37, 51, 54-55, 57-58, 60). 



74 
 

 

 Outro momento bastante simbólico de Que farei quando tudo arde? recheado de 

crítica grotesca reside no grau de significação da condição homossexual de Carlos ofertado 

por seu filho Paulo. Desse modo, o questionamento “-Porquê Carlos?” ganha vida própria, ao 

longo do romance, torturando Paulo e a sua mãe Judite, em distintos momentos. A 

personificação dessa pergunta traduz o traço grotesco feito por Lobo Antunes: “-Porquê? / e a 

pergunta a incomodar-me entre mim e o espelho, não me aborreças pergunta” (p. 67). Tal voz 

aparece na narrativa como uma entidade julgadora, que massacra e pune a diferença 

comportamental. Nas páginas seguintes, as palavras grotescas continuam a juntar-se, para a 

estruturação de uma linguagem observadora dos fatos e da condição humana em sociedade, 

bem como a preocupação com o seu fim último: São as pessoas que morrem, mas as suas 

coisas “ganham um mistério solene, a pulseira a confessar-me”; são corpos que se fundem 

para formar um conjunto que reparte a agonia de viver, em “no instante em que uma parte sua 

encontrava uma parte minha uma hesitação, uma pausa”; e as plantas também se manifestam 

em relação ao desconcerto do mundo “e logo uma agitação nos malmequeres, a genciana 

pesada[...] os loureiros não conversavam com mais ninguém a não ser comigo[...] as 

amoreiras a decomporem o sol na avenida, a varrerem o passeio com o lustro das folhas”; “o 

relógio da igreja que desarticula o silêncio atirando os seus pardais aos caixilhos”; “o garfo 

que atormenta o empadão”; o aumento exagerado do espelho que “dilata o mundo”; um beijo 

que voa e vai esbarrar no lixo de uma calçada “com pontas de cigarro e cascas”; máscaras 

chinesas que reprovam as atitudes humanas “nos nichos das estantes”; a girafa de plástico de 

Rui que está “calada” mas o observa se drogando com olhos reprovadores, “ainda receei que a 

girafa” (p. 75, 96, 100, 106, 116, 134-135, 153, 161, 235). Ou o médico de Carlos que, em 

uma atitude de confissão de seu malogro existencial, diz, grotescamente para o paciente, que 

também sofre de crise de identidade sexual: “podem verter-me num cálice ou enxotar as 

minhas cinzas para o balde, ao barbear-me de manhã não é a mim que barbeio, eu invisível e 

sem brancas a ensaboar um queixo grisalho que não me pertence” (p. 309). Em toda a obra 

antuniana, as palavras delineiam um cenário crítico que perpassa a ironia e o grotesco. A 

carnavalização não é confeccionada de modo gratuito, mas, com a tentativa, talvez, de se 

lançar um olhar mais aguçado em relação à tradição moralista de Portugal. Essa cultura ainda 

nos dias de hoje não se encontra totalmente preparada para administrar as diferenças de 

comportamentos variados, desde à sexualidade que não seja a heterossexual, até mesmo ao 

uso de drogas e à prostituição. De certo modo, alterar grotescamente a ordem natural das 

coisas torna-se uma constante no perfil literário de Lobo Antunes. Um exercício que manipula 

esteticamente o que uma sociedade entende por “normal”, “comum” ou proporcional: 
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Tomateiros que “cumprimentam” as pessoas; objetos desnecessários que possuem “um ar 

falsamente competente”; homens que confiam “em árvores”; um copo que “não se enchia”, ao 

invés de não ser preenchido por alguém; homens que latem como cão, ou melhor, apresentam-

se “como cães”; a mala que “manda o viajante embora”; a chuva e a sua “teimosia”; a terra “e 

seus desejos” (p. 352-353, 373, 407, 417, 423, 425). O espelho e o mar que falam sem parar; 

lenços com vida própria “acenando adeuses”; as palavras que pulam no ato da escrita de 

Paulo; “as cartas antigas que inventam o passado”; uma “cabeleira loira que habita o Príncipe 

Real”; a trepadeira que “não acredita em Judite” (p. 438-439, 441, 464, 477, 537-538). Além 

disso, o “baú e a cristaleira ocultam as pessoas por inteiro”, o “sol pula, atinge o teto e 

regressa”; o mar “que tem um defeito na fala”; um “fragmento de loiça encontrado num 

caixão que corria mais depressa e com força”; o Tejo, que se encontra “cansado de tropeçar 

em montanhas, barragens, castelos, moinhos, planícies [...]chegava finalmente ao oceano”; as 

igrejas “que conversam” com Paulo quando esse se desespera com a sua vida; calças brancas 

que se “remexem contrariadas”; o “Anão da Branca de Neve a tomar conta de todos” e a 

censurá-los por serem diferentes dos “Contos de Fadas”; um nariz que “ameaça” Paulo e lhe 

obriga a escrever a sua história corretamente, em “vê a letra que escreves”, quando alega que 

o narrador está se confundindo com os fatos e que tudo não passou de um delírio do mesmo 

(p. 591-592, 603, 607, 615- 616, 618, 623, 627, 629). Para Lobo Antunes, as palavras são 

“cães que fuçam, em vão, a esperança de encontrar a felicidade de seus personagens”, uma 

alegria teoricamente perdida no presente porque pode ter existido no passado (p. 457). Paulo, 

através das palavras quis conectar-se ao seu pretérito familiar, porém, o fio narrativo o 

conduziu à realidade presente e o fez ingressar em um mal-estar existencial. 

 Apesar de ser reconhecido pela escrita ácida e desconcertante, António Lobo Antunes 

também traça em seu perfil estético um conjunto de palavras metafóricas, metonímicas e 

líricas, que, somadas, compõem um colorido poético singular. Sem deixar ocultas as suas 

inquietações filosóficas, carregadas de um lirismo bastante peculiar. Lobo Antunes envolve-

nos por construir a palavra certa no local preciso. O seu enunciado é carregado de uma 

simbologia provocante, que faz do leitor um ser pensante acerca de sua própria existência. 

Embora a humanidade tenha se fragmentado em diversas culturas, a condição do homem 

perante o processo vida/morte é a mesma. As dores, os sentimentos positivos e negativos, as 

enfermidades, a sexualidade, os vícios, as relações interpessoais de poder, todos eles reunidos, 

são inerentes ao homem e alvos temáticos do referido escritor. Lobo Antunes, através das 

palavras, nos coloca diante de um espelho, para que possamos adentrar em nós mesmos, rumo 

à busca de nossa identidade.  
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E assim, para narrar o homem e os seus feitos, Lobo Antunes carrega na simbologia de 

suas palavras, criando um outro universo, que transborda as barreiras do real e o colore, como 

em: “a voz que demorava a ganhar ossos”; “e eles de maçã de adão esticada para não verter a 

sopa”; “uma eternidade melancólica a empalidecer a cortina”; “um braço a indicar a praia”; 

“restos de perfume, meia dúzia de gotas”; “passinho de duquesa”; “estou com o teu 

abandono” diz Judite em relação a Carlos; Soraia exibindo-se diante do espelho representa na 

descrição metonímica antuniana “uma das plumas a tombar junto à porta e os ombros 

encolhidos de enfado[...]preocupava-se[...]estudava-se no espelho”; “o cheiro do mar à minha 

frente ou ao lado”; Paulo na angústia de escrever a sua própria história diz que “as palavras 

vêm a galope juntamente com as nuvens” (p. 73, 94, 102-104, 138, 144, 146-147, 177). Além 

disso: Paulo, indignado com a condição sexual do seu pai, torcia para que o lustre da sala 

caísse e se quebrasse, como uma catarse de sua dor existencial, e, metaforicamente ou por 

metonímia, “o lustre uma árvore também só que plantada ao contrário com os seus frutos de 

lâmpadas fundidas meneando com as restantes copas, uma árvore transparente/ excepto o 

tronco de latão”; “bastava-me observar as falanges”; “um par de palhaços desconhecidos”; 

“entrar em casa com uma nuvem [...] –Repara no que o nosso menino trouxe uma nuvem”; “- 

A tua hora começou a contar/ há séculos que a minha hora começou a contar”, como também 

exemplos dessas funções de linguagem (p. 371, 436, 570-571, 578). 

 Além da escrita metafórica e metonímica, Lobo Antunes também oferta à sua narrativa 

uma preocupação filosófica com a existência humana. Não por acaso o público leitor se 

depara a todo instante com enunciados que os fazem observar a ordem da vida em sociedade. 

O desconcerto do mundo e a sua falta de sentido são sublinhadas nesse processo questionador 

instigado por Lobo Antunes. Cabe aos seus leitores embarcarem nessa viagem crítica, rumo 

ao auto-conhecimento. Assim, Lobo Antunes, através de seus personagens, provoca as ações 

humanas e as estruturas culturais, procurando motivos para entendê-las: Quando questiona o 

saber em “de que serve saber os nomes das árvores em latim?”; “tudo tão claro, tão simples, 

afinal a vida é isto”; “tudo tão difícil, tão estranho[...] afinal a vida é isto; ao carnavalizar o 

sentido da arte para as pessoas, em um momento histórico de dessacralizações, em “os 

empregados a conversarem junto ao bar sem respeito pela arte”; Paulo que vive “à espera de 

não sei quê visto que espero”; a sujeira metafórica da existência que nunca é limpa “e por 

mais esforços e lixívias não conseguíamos limpar”; a velhice, que torna os sujeitos “mais 

lentos, mais resignados, mais inúteis”, como o casal dos Anjos; Paulo observando a vida diz 

que “a gente põe-se a pensar e a vida tão insólita” (p. 73, 113, 118, 132, 140, 143, 148, 205). 

E assim, Lobo Antunes continua a analisar a questão humana em sua existência: Ao falar das 
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idiossincrasias em “as manias que nós não é verdade, as fantasias que temos”; a inconstância 

dos sentimentos e a certeza de que tudo passa com o tempo “o tempo ensinou-me que não 

existe nada tão volátil quanto a pena[...]quanto a mágoa”; o médico que questiona Paulo por 

esse buscar tanto o conhecimento das coisas em “onde vais buscar tantas idéias rapaz”; a 

incapacidade humana de sair de seus conflitos emocionais e “mentem a tentarem convencer-

nos do que se convencem a elas”; “e nós contentes dado que tudo como deve ser e a paz que 

gostamos” Paulo ironiza o estar vivo; Carlos, assim como Paulo questiona a desordem do 

mundo “ele que detestava a desordem do mundo”; Paulo carnavaliza a idade que tem e 

generaliza o viver aos trinta anos quando diz que “a partir dos trinta e cinco a gente engana-se 

tanto”; ao falar do malogro humano, como no caso de Judite e Carlos em “a convicção de 

terem sido felizes quando/ é evidente/ tão infelizes”; o dilaceramento de Paulo que se propaga 

no dilaceramento do homem em geral no instante em que “tudo me deixa hoje em dia”; as 

intempéries da vida e o seu descompasso com os anseios humanos “quando menos se espera, 

julgamos uma coisa vai-se a ver e sai outra”; o aniquilamento total do ser no desabafo de 

Paulo “não existo, não sou” (p. 227, 259, 270-272, 282, 297, 310, 341, 355). A desilusão 

também é retratada por Lobo Antunes, pois, como é comum, em sua obra não há final feliz: 

“o teu futuro acabou” (p. 392). O saber da finitude da vida e o estar resignado perante tal 

situação nos é mostrado em: “-Temos de aceitar a velhice Soraia eu também envelheci” (p. 

436). A confusão mental e sentimental de Carlos em seu processo de busca da identidade 

sexual quando ele afirma “o que ignoro o que seja e me obriga a seguir até o fim” (p. 449). O 

viver é demonstrado como um ato violento para o homem na escrita antuniana, um fardo 

difícil de ser suportado, pois, “há coisas que pesam” e são insuportáveis para a capacidade 

humana (p. 465). Paulo afirma que viver é mergulhar em ilusões e decepções, uma vez que a 

tristeza sempre bate a sua porta: “a gente que tomba no interior de nós mesmos à noite, 

primeiras comunhões, bolos de aniversário[...] e depois[...] as nódoas da chuva” (p. 599). E, 

por fim, Paulo desabafa dizendo-nos que o homem está fadado ao isolamento, mesmo estando 

em coletividade, porque pode possuir anseios nunca entendidos pelos demais, ou porque os 

sujeitos são egoístas e incompreensíveis naturalmente: “A gente sabe com o que conta e 

aprendi nesta vida a não contar com ninguém tirando eu. Talvez por isso fiz tudo sozinho” (p. 

631). Sendo assim, Lobo Antunes, através da riqueza estética reconhecida por suas metáforas 

singulares, consegue delinear um cenário sociológico que reflete o real de seu país, o modo 

como Portugal vem se portando perante as mudanças culturais, comportamentais e sexuais 

que o Ocidente vem sofrendo nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, também refrata essa 

realidade, construindo um universo próprio, desconcertante e único, que tanto fascina os seus 
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leitores. A seguir, no próximo item desse estudo, faremos uma breve abordagem do 

imaginário português, no que se refere à tradição moralista religiosa, ao culto da família e dos 

bons costumes, que nos ajudará a melhor compreender a crítica a tudo isso tecida por Lobo 

Antunes, em Que farei quando tudo arde?, no processo social de aceitação da diferença e da 

anti-família representada pela tríade Carlos-Judite-Paulo, que protagoniza a referida obra.  

 

2.2  O real como referência: A Família e a moral religiosa em Portugal. 

 

De acordo com o Padre Miguel de Oliveira, em seu estudo intitulado História 

Eclesiástica de Portugal, a profissão cristã foi instaurada na Península Ibérica como uma 

renúncia aos cultos idolátricos e aos decadentes costumes romanos postos em prática entre os 

séculos I e IV (2001, p. 19). Mesmo após a conversão dos romanos ao cristianismo, houve a 

invasão bárbara (Séculos V-VII) e o domínio muçulmano (Século VIII) e a sua permanência 

na Península Ibérica por aproximadamente 800 anos. Mas, a Igreja seguiu lutando por espaço 

e autonomia, além de, à partir do século XI, ter iniciado o processo de reconquista de seu 

poder religioso e cultural, que perdera para os árabes: Conversão dos visigodos, dos suevos. 

Os fiéis ainda viviam em uma sociedade carregada de paganismo. Por isso os clérigos 

decidem controlar toda a vida social das pessoas: Elevavam o nível moral dos cristãos e os 

preservavam dos vícios. “Eram punidos com gravíssimas penas, que iam até a excomunhão, 

os que praticassem o adultério, a imoralidade, o homicídio, o infanticídio, o jogo, a denúncia, 

o falso testemunho”, além da “difamação e da feitiçaria” (p. 25). Por volta dos séculos XII e 

XIII, quando Portugal já está definido como nação, a Igreja forma mosteiros e universidades, 

visando o monitoramento da educação de seu povo e do fortalecimento do imaginário pautado 

no moralismo. E então, de acordo com a enunciação do Padre Miguel de Oliveira, onde se 

fundava um convento, surgia um povoado com seus campos cultivados, casas de habitação e 

escolas para as crianças. “Havia famílias inteiras que se acolhiam às casas religiosas, legando-

lhes todos os bens. E as doações tinham, em geral, a cláusula de servirem para o sustento, não 

só dos monges, mas também dos pobres e peregrinos” (p. 67). A vida cristã foi se 

fortalecendo em Portugal, durante o processo da Reconquista, e, com o aumento da edificação 

de seus símbolos materiais, a exemplo dos mosteiros e igrejas. As Cruzadas (séculos XI-XIII) 

também moldaram a forma de se viver segundo os preceitos cristãos, além de terem auxiliado 

o país a se expandir culturalmente e territorialmente. 

Em Portugal, a Igreja fundou as primeiras escolas, que eram estrategicamente 

construídas junto às catedrais e mosteiros, onde eram, a princípio formados os futuros 
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clérigos, mas depois foi aberta aos leigos. Fundações particulares também surgiram, no século 

XIII, viabilizando a formação religiosa dos indivíduos. Em geral, o ensino desses centros se 

pautava na gramática, na retórica e na dialética (trivium), e consistia na preparação para o 

estudo da teologia. As universidades, agrupavam diversas faculdades e recebiam estudantes 

de todo o mundo cristão. “A maioria dos clérigos estudava filosofia, teologia ou direito, mas 

alguns eram destinados ao estudo e prática da medicina[...]obtido o grau, usavam o título de 

magister (mestre), altamente honroso” (p. 113). Os mosteiros e as universidades possuíam 

livrarias e bibliotecas de mais alto valor cultural.  A autoridade da Igreja era reconhecida até 

mesmo pelos reis portugueses. A censura religiosa foi respeitada pelo Estado, que percebeu na 

religião, um modo de melhor controlar as pessoas. Segundo o Padre Miguel, Portugal e 

Espanha foram as únicas nações que se conservaram fiéis ao ideal da cristandade (p. 126). 

Assim, é da Península Ibérica que partem as maiores iniciativas da reforma religiosa: A 

fundação da Companhia de Jesus, a celebração do Concílio de Trento. Conseguimos perceber 

a genuína vocação lusitana pelas questões celestes, até mesmo no discurso literário. Não por 

acaso, Camões, enquanto poeta nacionalista e cristão, proclama em sua obra mestre a glória 

da conquista portuguesa e católica do mundo. Em território português, a Inquisição funcionou 

como a instituição mor dentro do catolicismo, que administrava a ordem social. Já no 

ultramar, as expedições defenderam e dilataram a fé, além de terem se tornado um grande e 

ousado empreendimento político e comercial. E, mesmo havendo inconstâncias no percurso 

histórico na relação Igreja-Estado, a religião católica apostólica romana continuou a ser a 

religião oficial do reino português, e, mais adiante da república desse país. Como mesmo 

pregava Salazar acerca do “destino religioso português”. Assim, “Portugal procura não 

desmentir o antigo título de Nação Fidelíssima” (p. 275). 

Já no livro Catolicismo e liberalismo em Portugal: 1840-1850, encontramos a idéia de 

que a Igreja Católica foi e ainda é uma instituição por excelência, em Portugal. Isso porque as 

maiores decisões políticas e econômicas passavam pelo controle religioso. E, mesmo no 

ambiente liberalista do século XIX, o catolicismo não anulou-se da rede social portuguesa. “A 

religião é uma necessidade social” (2009, p. 28). Nesse contexto, o lema da nação perpassou a 

tríade Deus-Papa-Rei. Em Portugal, país assumidamente católico, o processo de adesão ao 

doutrinamento liberal não impediu que os valores básicos do catolicismo continuassem a 

marcar a sua presença na cultura econômica portuguesa. E é assim até os dias atuais, dentro 

da pós-modernidade. “Por isso, não é difícil encontrar nos textos dos economistas portugueses 

da época as referências que demonstram a existência de um espaço que”, em maior ou menor 

grau, “é atribuído à reflexão econômica e social católica” (p. 315). Há em Portugal uma 
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tendência natural ao apelo do moralismo, e a “aceitação de um homem que concilie a 

vinculação à fé com a fruição da felicidade terrena, através da boa e provida natura” (p. 327). 

Mesmo no período marcado pelo cientificismo e progresso, como foi o final do século XIX e 

início do XX, em terras portuguesas, a questão religiosa obteve um papel de destaque no seio 

da sociedade, e, provocou inúmeras discussões acerca da manutenção de sua validade. E o seu 

povo é reconhecido como dotado de virtudes cristãs e tradicionalistas, que “vale mais do que 

as suas riquezas materiais” (p. 335). Tamanho é o caráter religioso dos portugueses que, certa 

vez disse um socialista cristão (notemos o paradoxo): “Gratidão, piedade, interesse, 

sentimento religioso, nos obrigam a não desamparar a Pátria, enquanto respira. Superior a ela, 

não há senão o gênero humano, como acima do gênero humano só há Deus” (p. 361). A 

intenção moral, a inspiração cristã fizeram parte do discurso socialista lusitano, uma vez que, 

“o socialismo é o sentido profundo do evangelho” (p. 363). E a moral traduziu-se no objetivo 

maior de qualquer ação humana, nesse país. Alexandre Herculano afirma em sua obra que a 

religião “é o suporte mais profundo e mais indestrutível do indivíduo” (p. 381). Para esse 

escritor, a religiosidade passa pelo cristianismo, que lapida e estrutura o ser. Essa religião, 

segundo ele, possui verdades imutáveis e permanentes. O catolicismo português trabalhou 

para instruir o seu povo, para evocar a família, a educação e os bons costumes, além de 

“preparar os nossos filhos para o destino que os aguarda”. A idéia de libertação humana 

pregada em Portugal, no século XIX, perpassou a premissa de que a religião cristã oferece 

conforto espiritual aos seus fiéis. Até mesmo no período iluminista os portugueses se 

comportaram de modo singular: “ao contrário de outras versões européias, traduziu-se na 

recusa do materialismo como preço pela autonomia da razão” (p. 632). A boa razão em 

Portugal passava pela moral, respeito e cooperação entre os seres, atitudes essas, que não se 

distanciavam da religiosidade católica. Assim, o liberalismo em terras lusitanas nunca 

pretendeu afastar do povo o sentimento religioso, o seu catolicismo, nem porventura “afastar a 

hierarquia católica do poder do Estado, ajudando-a até contra ataques de outras esferas da 

sociedade” (p. 768). Desse modo o catolicismo não deu margem para o surgimento de outro 

poder que o anulasse, e, “foi por causa da Igreja que o liberalismo em Portugal pouco 

conseguiu civilizar a sociedade, limitando-se, quando muito, a liberalizar o Estado” (p. 769). 

O fato é que, em Portugal, o tradicionalismo defende a igreja católica e “só com essa 

realidade o povo pode aspirar à salvação e à resolução dos seus problemas a nível material” 

(p. 792). 

Em História do Cristianismo, sob a organização de Alain Corbin [et all] percebemos 

que o cristianismo determinou toda a cultura ocidental, da qual fazemos parte. Sendo assim, 
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em maior ou menor grau, a depender do país ou do momento histórico, a vida cotidiana, os 

valores sociais, o moralismo, e até mesmo a arte são definidos e sustentados pela 

religiosidade. Segundos os organizadores desse livro, admirar o monte Saint-Michel e os 

monumentos de Roma, de Praga ou de Belém; deleitar-se com a música de Bach ou de 

Messiaen; contemplar os quadros de Rembrandt ou saborear verdadeiramente determinadas 

obras de Stendhal ou de Victor Hugo implica poder decifrar as referências cristãs que 

constituem a beleza destes lugares e destas obras-primas. Também a existência dos debates 

mais recentes sobre a colonização, as práticas humanitárias, a bioética e o choque das culturas 

pressupõe um conhecimento do cristianismo, dos elementos fundamentais da sua doutrina, 

das peripécias que marcaram e ritmaram a sua história, das etapas da sua adaptação ao mundo 

(2008, p. 11). O cristão faz parte de um exército espiritual que vive na terra em função de uma 

vida celeste futura. Assim, ele aspira a sua salvação mediante o seu ingresso no céu, idéia que 

está diretamente ligada à noção de merecimento ou não. Por isso há uma procura e 

necessidade de se ter uma vida virtuosa e pacífica. A heresia deve ser combatida, uma vez que 

viola a fé. “Para os cristãos que permanecem na ortodoxia, o castigo dos hereges – que 

ofenderam a Deus- é promessa de eternidade, motivo de alegria e não de luto” (p. 166). A 

escatologia cristã opera no campo dessa salvação última do homem, que é prometida por 

Deus. Mas, para isso, os fiéis devem ser muito bem encaminhados, instruídos e educados. E, 

os portugueses souberam levar a cabo essa condição. Isso porque o homem reinventa-se em 

suas crenças e ações. Os lusitanos desde cedo construíram o seu imaginário pautado na idéia 

central de que eram eleitos por Deus. E acabaram por se inventar e se reinventar desse modo. 

Esse é o seu principal legado à humanidade. 

Um dos lemas da Igreja reside na necessidade humana de apego e crença em Deus. 

Para o catolicismo ortodoxo, essa entidade divina é, ao mesmo tempo, mistério e verdade. 

Está acima de todo e qualquer conhecimento. Não deve ser questionado. A Igreja por muitos 

anos tomou para si a educação de seus fiéis justamente para melhor controlar o homem. Vale 

lembrar que a Igreja Católica opunha-se ao desenvolvimento científico e farmacológico, e, 

aqueles indivíduos que tentavam desafiar as suas proibições, eram perseguidos e punidos 

severamente. Coube ao homem compreender as suas limitações e pequenez diante do sagrado, 

e, tentar buscar a sua salvação celeste. O sentimento de culpa impresso na mente dos fiéis 

também foi outra ação religiosa que visou minimizar a liberdade dos sujeitos. Como nos diz 

Manuel Sousa Figueiredo, em Deus, o homem e a verdade, “o pecado está presente na história 

do homem” (2010, p. 25). Assim, nesse contexto, o homem é escravo do seu pecado e 

necessita do auxílio sagrado para libertar-se. Os portugueses vivenciaram com fervor essas 
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atitudes cristãs de respeito e servidão à religião. As suas conquistas no ultramar e as cruzadas 

foram justificadas sob a ótica da religiosidade. As suas glórias e vitórias pretéritas tiveram a 

coordenação e a inspiração divinas. Para eles, Deus possuía planos para a nação lusitana. Um 

exemplo emblemático da obra celeste na vida dos portugueses reside no episódio da aparição 

de Jesus ao rei D. Afonso Henriques na Batalha de Ourique (Século XII), que lhe disse o 

seguinte: “Apareço-te, Afonso, para fortalecer o teu coração nesta batalha. E para fundar os 

princípios deste reino sobre uma pedra firme: Confia[...]alcançarás vitória[...]contra os 

inimigos da Cruz”, ou seja, os mouros (p. 142). Os lusitanos seguiram a sua história 

acreditando que foram escolhidos por Deus. Assim, os princípios espirituais e hipotéticos do 

catolicismo fundamentaram, marcaram e definiram a vida material, histórica e psicológica dos 

portugueses. Por tudo isso, muitos teóricos das áreas religiosa, filosófica e sociológica 

acreditam que Portugal tenha sido o único país realmente cristianizado. 

A respeito do grau elevado de religiosidade em Portugal, Vítor Neto, em O estado, a 

igreja e a sociedade em Portugal (1832-1911), nos revela que a moral e a religião em terras 

lusitanas traduziram-se como “as chaves da abóbada social”, e que, até mesmo o 

anticlericalismo não se associou à crítica à fé dos portugueses, “já que eles permaneciam fiéis 

à tradição religiosa do país” (1998, p. 83). A Igreja participou de várias instâncias sociais em 

Portugal, ajudando a reproduzir as estruturas culturais. “Ao nível da vivência coletiva, a 

religião apresentava-se como um elemento significativo na criação de elos sociabilitários 

entre os cidadãos” (p. 221). Desse modo, ao monopolizar a rede social portuguesa, o 

catolicismo pôde exercer uma verdadeira hegemonia na mente do povo de Portugal. Em 

algumas regiões do interior do país essa prática atingiu o extremo de os clérigos agenciarem 

cargos do Estado e de partidos políticos. No final do século XIX e início do XX, a sociedade 

portuguesa fundamentava-se, sobretudo, na paróquia e na escola, que era tutelada pela Igreja. 

“Um sistema de ensino que acasalava a instrução cívica com a doutrinação cristã” (p. 225-

226). Dentre os inúmeros preceitos morais e de boa conduta cristã, o que mais influenciou a 

nação portuguesa foi o da formação da família. A Igreja Católica definiu o matrimônio como 

um sacramento e uma união indissolúvel. Dentro dele, o casal deveria se portar com respeito, 

amor mútuo e servidão a Deus. Os filhos gerados também seguiam a religiosidade 

fervorosamente. Assim, para a instituição eclesiástica, “o casamento era uma união santa e 

permanente, capaz de ligar os corpos e os espíritos” (p. 236).  

Através do casamento, a Igreja pôde controlar os fiéis, garantindo o poder social. A 

idéia de estabilidade e conforto oriundos do enlace conjugal era aceita pelas pessoas sem 

grandes discordâncias. A população portuguesa “considerava indispensável a presença do 
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elemento sagrado na celebração do matrimônio[...[desvalorizava as noções de sentimento, 

felicidade, amor e prazer em nome do dever perante Deus e a sociedade” (p. 237). E então, 

dentro dessa ótica moralista cristã instalada no seio da sociedade lusitana, por anos, como 

aceitar e justificar a presença da anti-família antuniana nesse meio, como veremos 

detalhadamente mais adiante, no segundo capítulo? Em uma cultura tradicionalista, torna-se 

penoso para aqueles que fogem de suas regras, conviver com os demais que aceitam sem 

conflitos as imposições sociais e religiosas. Essa tensão de relacionamento inter-pessoal, 

gerada pela dificuldade de se aceitar a diferença, é a mola que impulsiona toda a trama de Que 

farei quando tudo arde? Assim, Carlos, Judite e Paulo não conseguiram reproduzir o discurso 

cristão do matrimônio, da família feliz, da servidão a Deus e da divisão de papéis culturais. 

Pelo contrário, representam o malogro, a desilusão, o vício, e a “perda de valores morais”, tão 

desejados pela coletividade portuguesa. Uma nação ultra-católica que, mesmo em tempos de 

liberdade e liberalismo, a religião manteve-se firme e aliada ao Estado, o que resultou em um 

maior controle social. Assim, clérigos portugueses acreditavam que o catolicismo “deveria 

reinar no mundo todo”, e, principalmente, em um país em que a tradicional relação entre o 

trono e o altar fazia-se presente (p. 375). Isso porque para esses religiosos, só através da 

purificação moral da sociedade seria possível reencontrar a paz e a felicidade dos povos. Para 

esses católicos, “só o Cristianismo é capaz de restabelecer os costumes, e ressuscitar a 

submissão ao justo e ao santo: só ele tem força para conter Portugueses nos limites do dever e 

da obediência” (p. 405). E, ao promover missões, peregrinações, devoções, festividades 

religiosas, procissões e romarias, devoção mariana, a Igreja desenvolveu uma pedagogia da 

fé, que controlou o ser humano de modo eficaz, em Portugal. Controlou e ainda o faz todo o 

processo de vida/morte de seus fiéis, através do batismo, do casamento e da funeral. A 

respeito da morte, veremos mais adiante que, tanto Carlos (personagem antuniano) quanto 

Ruth Bryden (famosa travesti portuguesa que dialoga com o referido personagem de Lobo 

Antunes) desejaram ter um velório segundo a tradição cristã, e foram enterrados “vestidos de 

homem”, em atitude de respeito às normas católicas. Assim, a Igreja imprimiu a sua marca em 

todas as fases de vida dos seus fiéis e reiterou o seu poder terreno. “A Igreja escudava-se na 

teoria da sociedade perfeita para reivindicar os seus direitos” (p. 574). Desse modo, a igreja 

portuguesa não concedeu espaço para reações mais heterodoxas em seu país.   

Além de ter monopolizado e influenciado a cultura portuguesa pela religiosidade, a 

Igreja católica se sustentou e ainda vivencia nos dias atuais o evento de Fátima: A aparição da 

santa para três crianças pastoras, conhecidas por Lúcia, Jacinta e Francisco. Segundo o que se 

diz em Portugal, a virgem de Fátima teria aparecido para Lúcia em maio, junho e julho de 
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1917, avisando que faria o seu grande surgimento público de 13 de outubro do mesmo ano. 

De acordo com Len Port, em O fenômeno de Fátima, a pequena Lúcia sofreu o processo de 

imposição da religiosidade desde cedo por seus pais, e, sob a tutela da igreja. Assim, “a sua 

instrução religiosa ia inteiramente ao encontro com a exigência feita pela Igreja, no sentido de 

os pais serem a primeira linha na educação dos filhos, de forma a estabelecer neles uma 

crença total em Deus” (2010, p. 37). Então, a pastora cresceu inteiramente interligada à vida 

sagrada e pôde ser a porta-voz do fenômeno que auxiliou a solidificação da doutrina ortodoxa 

em Portugal, no século XX. Embora haja outras aparições ao redor do mundo, a exemplo das 

videntes Joana d’Arc e Bernardete de Lurdes, poucos países vivenciaram essa experiência a 

cabo como Portugal. Sendo assim, em 13 de outubro de 1917, milhares de pessoas foram à 

Cova da Iria para presenciarem o evento que marcou a história da religião portuguesa. Chovia 

muito, e, de repente, o sol apareceu com seus raios ofuscantes, o que para os físicos e 

astrônomos justificou a possível manifestação visual que os católicos atribuem à santa. 

Justamente quando os pastores chegaram o mal tempo tinha cessado e, subitamente, a santa 

apareceu para eles. Segundo os pequeninos, a virgem teria criticado a Primeira Grande 

Guerra. Prometeu curas aos enfermos presentes bem como o atendimento de pedidos 

generalizados. Depois de ter partido, Nossa Senhora do Rosário do local da aparição, surgiu 

outro evento físico no céu, gravado por jornalistas e repórteres que estavam no lugar. Somente 

as crianças Lúcia, Jacinta e Francisco viram a santa e as graças celestes, porém, a multidão se 

deparou com os efeitos da mudança de clima. Muitos acreditaram que estavam participando 

de um verdadeiro milagre. “Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, 

vimos, ao lado do sol, São José com o Menino Jesus e Nossa Senhora vestida de branco, com 

um manto azul. São José com o Menino Jesus pareciam abençoar o Mundo”, com “gestos em 

forma de cruz”, disse Lúcia (p. 50-51).  

Os mais céticos acham que tudo não passou de um delírio das pessoas presentes e das 

crianças, contudo, esse fenômeno marcou a cultura dos portugueses e os reinventou enquanto 

sujeitos religiosos. Todos caíram na lama a chorar e a pedir perdão pelos pecados, após a 

partida da santa. Tal episódio se fortaleceu como peça chave do imaginário contemporâneo da 

nação. Apesar da aprovação imediata do milagre, a Igreja só pôde oficializar a sua validade 

em outubro de 1930. “A partir de então não houve recuo. O milagre do sol em Fátima passou 

a ser classificado como um dos mais ‘óbvios e colossais milagres da História’, a par da 

separação das águas no Mar Vermelho, descrita no livro do Êxodo” (p. 69-70). Hoje, o 

Santuário de Fátima recebe gente de todo o mundo e funciona como um dos ícones da área de 

peregrinação e fé do universo católico. Sua construção data de 1928 e somente nos anos 50 se 
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concluiu. A basílica conta com o altar-mor, catorze altares laterais, os túmulos dos três 

pastorinhos videntes, cenas das aparições em vitrais, um órgão monumental de doze mil 

tubos, e, no alto de uma torre, um carrilhão de sessenta e dois sinos. Do lado de fora, um pátio 

com capacidade para trezentas mil pessoas. O Santuário está aberto todos os dias do ano, vinte 

e quatro horas por dia, com entrada franca. Para os céticos, uma indústria da oração. Para os 

religiosos portugueses, a razão de suas vidas. A cura de seus males e o refrigério, em tempos 

difíceis. 

A religiosidade é tamanha no seio da cultura portuguesa, a ponto do Conselho 

Pontifício para a família ter escrito um guia de como se portar no matrimônio e na vida 

doméstica, segundo os preceitos religiosos. Em Léxico da família ,o leitor se depara com a 

apresentação do modelo familiar pregado pela Igreja e posto em prática pelos seus fiéis, em 

Portugal. Em visita a esse país em 2010, o Papa Bento XVI teceu o seu discurso louvando a 

verdadeira maneira de se comportar na relação pais e filhos. Para ele, essa união representa 

uma forma de comunidade que deve se alicerçar nos valores da justiça e da paz. “O valor da 

família cristã atravessa os séculos”, principalmente em “uma terra onde os valores ainda são 

como manda a tradição”, afirma o religioso sobre os lusitanos (2010, p. 10). De acordo com a 

Igreja, os familiares devem se apoiar e se respeitar cotidianamente. Têm o apoio religioso no 

processo de procriação e educação dos seus filhos. Assim, “a entrega mútua por meio da qual 

os esposos se tornam marido e mulher deve fazer-se atual e presente durante a sua vida 

através de provas cotidianas de afeto e de amor” (p. 73). O amor deve ser pleno, nada egoísta 

e generoso. O sexo deve ser somente para a procriação, com respeito, entrega e confiança. 

Longe de representar uma escravidão, o matrimônio é entendido como proteção e garantia 

para o casal. Os laços afetivos devem ser de amor e sangue, na chegada dos herdeiros. Já o 

desvio dessas condutas transforma-se em alvo de repúdio da Igreja. A homossexualidade 

também é criticada e representada como patologia. De acordo com o discurso moral católico, 

“a homossexualidade e a valorização de práticas sexuais aquém do genital geram uma certa 

confusão no que diz respeito ao casal, à família, à paternidade, à maternidade”, bem como, 

“às relações entre homens e mulheres e às identidades sexuais” (p. 77). Essas outras formas de 

conduta consideradas errôneas pela religiosidade ameaçam a estrutura católica e o seu modelo 

familiar. Dentro do seu sistema não pode haver desvios e rupturas.  

Para a Igreja, o homem nasce homem, e a mulher, mulher. “A homossexualidade é 

uma disfunção psicológica da identidade de gênero e, socialmente, uma negação das 

diferenças entre os sexos e da diferenciação sexual” (p. 86). Assim, a ação pastoral critica 

severamente o distanciamento dos seus ideais e age ajudando os jovens na sua preparação  
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 “Sagrada Família do Cordeiro” (1507), de Rafael.   
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para o casamento, e também, acompanhando os casais e as famílias cristãs, “para que todos 

possam ter uma visão correta da vida que são chamados a viver e a realizar” (p. 90). O seio 

familiar passa a ser o locus da educação cognitiva, espiritual e sexual. Dentro da visão cristã, 

realizado de modo correto, o ato sexual é um encontro com Deus.  Por isso deve ser atuado 

com respeito e ordem. Cabe aos pais, transmitirem aos filhos todas as informações de maneira 

completa e equilibrada. 

A Igreja prega uma família heterossexual e monogâmica em seu universo. Os novos 

moldes familiares que estão sendo apoiados pelos direitos civis em diversas sociedades no 

Ocidente são alvos de crítica e negação por parte da instituição religiosa. As uniões estáveis 

gays e a adoção de filhos são negadas pela Igreja. Segundo ela “essa prática viola a 

complementaridade da masculinidade e da feminilidade, privando as crianças do bem-estar 

moral, psicológico e espiritual”, que é “indispensável e está previsto nos desígnios de Deus” 

(p. 343). Desse modo, todos devem se respeitar e o pai e a mãe devem ser honrados. Porque é 

na família que se começam a aprender os primeiros deveres da pessoa, nos confrontos com 

Deus e com os semelhantes. “Só a família pode educar a nossa natureza de maneira adequada 

para o crescimento na honra de uma personalidade humana completa” (p. 345). A família 

deve ser uma reprodução doméstica da Igreja e dos seus costumes. Tão diferente da tríade 

familiar antuniana, como veremos no segundo capítulo desse estudo. Esse sacramento deve 

propagar os valores morais ao longo dos anos. É também uma aliança estabelecida com Deus 

e só pode ser por Ele quebrada.  

O século XX também foi marcado por uma intensa religiosidade em Portugal, oriunda 

da atmosfera totalitarista do salazarismo. Tal regime durou aproximadamente quatro décadas 

(de 1936 a 1974) e pôde reproduzir a moral católica no seio da sociedade. O Estado, 

juntamente com a Igreja, vigiou a educação e a formação dos cidadãos portugueses, em busca 

da construção de uma pátria sadia, forte e religiosa. Nesse período, foi fundada uma 

organização tutelada pelo Estado, a Mocidade Portuguesa (MP), que visava enquadrar a 

juventude em idade escolar de modo compulsivo e fervoroso. Essa organização correspondeu 

a um modelo de militarização juvenil posto em prática pelas ditaduras européias. Em 

Portugal, a obrigatoriedade de filiação inicial consistia nas idades entre os 7 e os 14 anos. A 

partir dessa formação educacional, os jovens eram formados até a maioridade, de onde saíam 

prontos para servir à pátria ou casar e procriar segundo os valores morais religiosos. A farda 

da ordem era entendida “como uma profissão de fé”. Toda a sociedade era apresentada à 

Mocidade Portuguesa através dos desfiles e paradas nas ruas de Lisboa. Havia um programa 

de formação moral dos jovens por meio de livros e cartilhas. Esses guias deveriam ser 
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seguidos rigorosamente pelos alunos, que também teriam de contar com o suporte dos pais, 

quando estivessem com eles. Cartazes foram circulados pelas cidades portuguesas que 

continham a lição de Salazar ao seu povo: “Deus, Pátria, Família: A Trilogia da Educação 

Nacional”, nos diz Joaquim Vieira, em Mocidade Portuguesa (2008, p. 89). Assim, o filiado 

da MP não poderia deixar de fazer parte da família ideal portuguesa: “Modesta, rústica, 

católica, nacionalista e feliz na sua alegre casinha” (idem). A moral e os bons costumes 

passavam pela idealização da família, que representa o arquétipo da vida em comunidade. A 

população portuguesa, por seu turno, não contestava a ordem de Salazar e seguia fielmente tal 

regime estatal. 

Segundo Joaquim Vieira, com o lançamento da Mocidade Portuguesa, o Estado Novo 

pôde formar consciências que estivessem em sintonia não só com a ideologia do regime mas 

também com o seu universo de referências morais. “Porque esse era um regime que possuía 

uma moral”, baseada na tradição, humildade, obediência, ordem, respeito, autoridade, 

hierarquia, caridade, civismo, cooperativismo e religiosidade, “em defesa da trilogia Deus, 

Pátria, Família que formava a escala de valores dominantes” (p. 205). Assim, a educação da 

MP tinha como um de seus lemas o lutar contra o paganismo e a favor da moral cristã. Tal 

educação também ensinava aos jovens a servidão a Deus. A Igreja colaborou com a MP nesse 

processo educativo. A maioria dos filiados era católica e, aqueles que não seguiam essa 

religião tornavam-se alvos de discriminação e intolerância. “A MP cultivará nos seus filiados 

a educação cristã tradicional do País”, estava escrito no Artigo Primeiro do Regulamento da 

instituição (p. 207). O movimento contava com o auxílio de clérigos para confissões, missas, 

e artigos sobre orações, a exemplo da cartilha intitulada: “Orações e Missa Dialogada”. Tanto 

Salazar quanto o seu sucessor, Marcello Caetano consideraram a Igreja a grande mestra 

detentora da verdade. Todos deveriam, segundo eles, cumprir a sua missão de perpetuar a 

crença ao vivenciá-la. Através da religiosidade, o passado de glória português poderia se 

associar a um futuro de promessas. Nas festividades dos 50 anos da aparição de Fátima, a MP 

publicou um livro comemorativo chamado “A Mocidade reza por Portugal”, com instruções 

de condutas para os jovens fiéis. O espírito de solidariedade também foi incutido nos jovens 

visando um maior fortalecimento da espiritualidade. O homem era entendido enquanto ser 

coletivo, que lutava pela salvação dos seus semelhantes e de sua pátria. Assim, estaria 

salvando-se. Desse modo, “nada mais se lhes exige do que o cumprimento das obrigações 

morais comuns a todos os jovens pertencentes a uma sociedade cristãmente civilizada” (p. 

237). 
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A Mocidade Portuguesa contou também com uma versão feminina: A ordem chamada 

Mocidade Portuguesa Feminina (MPF), que visava a formação das jovens meninas 

portuguesas para tornarem-se boas esposas, boas mães, católicas e obedientes aos maridos, ao 

Estado e à Igreja. A MPF enquadrava jovens entre 7 e 17 anos e aquelas que frequentavam os 

primeiros anos do liceu. Foi fundada pelo Estado Novo em 8 de dezembro de 1937. Segundo 

o Estatuto interno, a organização feminina tinha por objetivo formar uma mulher “nova”, 

através da educação moral, cívica, física e social. “A educação moral seria a educação cristã, 

tradicional no país em cooperação com a família e os agentes de ensino”, nos diz Irene 

Pimentel, em Mocidade Portuguesa Feminina (2008, p. 13). A cívica esclarecia o papel 

feminino no seio social; a física, a disciplina e a correção do corpo e dos seus esforços 

próprios; a social, o gosto pela vida doméstica e a prática da caridade ao próximo. A vertente 

moralista católica atuou com fervor dentro da MPF. As aulas de religião eram obrigatórias e, 

aquelas que não fossem católicas, eram isoladas do convívio social, passando posteriormente 

pela conversão. Algumas famílias tentaram, em vão, criticar esse regime. A maioria acabava 

cedendo à moral católica. Cartilhas para a orientação das jovens também foram 

confeccionadas e veiculadas na sociedade portuguesa.  

Para Salazar, o papel da mulher era bem definido socialmente: “Deixemos o homem a 

lutar com a vida no exterior, na rua...e a mulher a defendê-la, a trazê-la nos seus braços, no 

interior da casa” (p. 63). Assim, a MPF transmitiu os seus valores baseados nesse discurso 

salazarista da divisão e definição de papéis sociais entre os homens e as mulheres. Tratava-se 

de transformar a jovem em uma futura esposa que soubesse cozinhar, gerir o trabalho 

doméstico e possuir uma cultura geral, em que pudesse acompanhar socialmente o marido. “O 

seu papel passava por um envolvimento no serviço social e educativo” (idem). Além disso, a 

sua educação era a todo instante vigiada. Os seus livros, revistas e filmes passavam pelo aval 

da organização. Não poderiam permanecer no mesmo local que os meninos sem uma 

vigilância marcante. Estava escrito em uma das cartilhas da MPF: “As nossas raparigas 

deveriam ser elegantes e verdadeiras, boas, calmas, bem educadas, simples, ativas, 

incansáveis, decididas e sãs” (p. 64). Essas meninas deveriam amar os pobres e colaborar em 

obras sociais e religiosas. A MPF desejava que as suas filiadas se transformassem em 

mulheres ideais. As jovens passavam a ser boas filhas e esposas. Uma boa filha era aquela que 

ajudava a sua mãe nos afazeres domésticos e aceitava com alegria a autoridade paterna. 

Também preferia permanecer em casa, com os avós e sem implicar com os irmãos. A 

autoridade paterna era vista como o protótipo da força de Deus. A jovem séria deveria aceitar 

e vivenciar todo esse contexto de disciplina e controle de sentimentos. As relações com o 
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outro sexo somente possuíam uma finalidade: O casamento. Estava escrito em um cartaz da 

organização: “Casar é um sacramento, para ser uma verdadeira mulher” (p. 73). Somente 

quando a jovem estivesse pronta poderia casar-se. O lar era a fortaleza da mulher, o local de 

onde poderia sair a sua força. Assim, “a nova mulher seria cristã, moralmente sã, portuguesa e 

a serviço do Estado Novo, mas no espaço próprio que lhe era reservado- o lar, a educação e a 

assistência” (p. 85). Através das virtudes cristãs, as portuguesas auxiliavam no processo de 

uma construção da pátria idealizada pelo regime ditatorial salazarista. A MPF também tinha 

como padroeira Nossa Senhora de Fátima, que justificava a fé dessa ordem em todas as suas 

ações. “A fé cristã, base da maior felicidade humana é a mais sublime das tradições 

nacionais” (p. 133). “As donzelas de Fátima”, como eram conhecidas as jovens da MPF 

realizavam peregrinações ao santuário, caridades, jantares e almoços beneficentes, guarda de 

doentes e assistência a menores carentes. Esse ideal da figura feminina será desconstruído por 

Lobo Antunes, em Que farei quando tudo arde?, na análise da personagem Judite, conforme 

veremos no segundo capítulo, que representa a anti-filha, anti-mãe e anti-esposa, muito 

distante das virtuosas jovens cristãs da MPF de Salazar e Caetano, e, tão queridas pela nação 

portuguesa. Mesmo nos dias de hoje.  

Assim, conforme vimos nesses fatos da história religiosa de Portugal, pudemos 

perceber que a referida nação põe em prática os valores moralistas pautados na família, na 

definição de papéis sociais, na ordem, na discrição e na espiritualidade. Sabemos que a 

religiosidade é inerente ao homem, bem como tais costumes que possam reiterar o poder 

social, porém, o caso português é singular. Os portugueses, ao longo dos anos, seja através do 

discurso estético ou do discurso político, justificaram os seus feitos, as suas glórias e vitórias 

pelo víeis da religião. Acreditaram que foram eleitos por Deus. Um povo escolhido para a 

vitória contra os inimigos de outras crenças, a conquista de terras e povos distintos. No 

passado recente, precisou olhar não mais para o ultramar, mas, para dentro de si, visando 

arrumar “a casa lusitana”. Nesse momento, através do salazarismo, novamente o discurso da 

eleição celeste foi implantado na mente e no coração dessa nação. Reforçada pelo fenômeno 

de Fátima, tal ideologia se perpetua até nos dias atuais, transformando os portugueses em uma 

coletividade tradicionalista, católica e moralista. E, como nos diz Eduardo Lourenço, em o 

Labirinto da Saudade, “se calhar é verdade”. Talvez seja verdade mesmo essa predisposição à 

religiosidade que não percebemos com tanto fervor em outra nação ocidental, capitalista e 

pós-moderna. De acordo com Bernard Williams, em Moral, o homem naturalmente vivencia o 

conflito entre o dever ou não fazer algo, quando está em uma determinada coletividade. Tal 

realidade se agrava se o meio social já vivencia uma prática tradicional e moralista. Nesse 
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caso, o conflito identitário do sujeito toma uma dimensão que o mesmo não pode controlar. É 

o que acontece com Carlos, em Que farei quando tudo arde?, Judite e Paulo, que, juntos, 

representam a ruptura dos bons costumes. Todos eles encontram-se dilacerados e 

inconformados com a sua condição de estar à margem da coletividade. Todos eles praticam a 

frase questionadora de Williams diante do caos existencial provocado pelas suas diferenças 

comportamental e sexual: “Por que existe alguma coisa que eu deveria, precisaria fazer?” 

(2005, p. 1). No contexto antuniano, a sociedade portuguesa não compreende o 

comportamento dessa anti-família, e, ao invés de ajudá-los, de depositar neles a esperança de 

dias melhores, os coloca em estado de abandono moral e social. Bernard Williams diz que o 

sujeito necessita da sociedade e do seu apoio moral, contudo, veremos no segundo capítulo 

que os protagonistas antunianos não terão nenhum auxílio material nem espiritual oriundos de 

seus semelhantes. Assim, “as instituições sociais dão atribuições e deveres a quem os 

desempenha”, mas, esquecem-se daqueles que não estão de acordo com os seus regimes e 

estatutos (p. 79). E, se o indivíduo encontra-se impossibilitado de desempenhar alguma tarefa, 

ele vai naturalmente se dissociar de suas funções, perder o entusiasmo e cair no malogro 

existencial. Desse modo, os anseios íntimos do homem afastado da malha social não estão em 

sintonia com o dever coletivo, o que pode gerar em uma infelicidade desse sujeito. Tal 

indivíduo, distinto dos demais, luta contra a sua própria coletividade, e, no caso português, 

contra a moralidade reinante, pautada em princípios, que devem ser sustentados por todos 

para continuarem vivos. 

Vladimir Jankélévitch, em Curso de filosofia moral, afirma que a vida moral é 

permanente e quer dominar todas as atividades do homem (2008, p. 15). E, nesse contexto, a 

vida religiosa possui essas mesmas pretensões da vida moral, “porque ambas se querem 

imperialistas” (idem, ibidem). Desse modo, Portugal pôde justificar-se pela moralidade 

religiosa e firmar-se como uma nação católica, tradicional e eleita por Deus. Por isso, a 

atitude moral foi tão cobrada pelos portugueses para os portugueses. A moral independe da 

religião, porém, o catolicismo a utilizou enquanto dogma, preceito para melhor controlar os 

seus fiéis. Assim, “a religião tem uma vocação moral, apela para os sentimentos morais: 

justiça, amor e caridade”, por exemplo (p. 27). Se preocupa com todo o destino do homem e o 

seu processo de vida/morte. Desse modo, buscando o controle do sujeito, a moral católica 

portuguesa buscou formar uma nação ideal. E, os lusitanos acreditaram que são eleitos, 

virtuosos e ideais. A moral religiosa também opera com as noções de fracasso e sucesso. Para 

o seu rebanho todo o sucesso e felicidade, para os que fogem dos propósitos celestes, o 

malogro. Nesse meio religioso, aceitar e dizer “sim” à vida oferecida pela Igreja é adotar uma 
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conduta positiva em relação à espiritualidade, à família e a si próprio. É estar em sintonia com 

a paz que somente os “bons de coração e virtuosos podem alcançar”. Por isso Paulo quis tanto 

ter uma família, em Que farei quando tudo arde? Porque a família, dentro da moral cristã, é 

considerada o sustentáculo do ser humano e seu modelo de conduta. A família deve estar em 

harmonia para que todos estejam do mesmo modo. “A família marca a existência do sujeito 

enquanto pessoa”, reitera o Frei Nilo Agostini, em Introdução à teologia moral (2004, p. 

103). A família aproxima o homem a si mesmo e aos seus entes queridos. Sendo assim, “a 

família, sociedade natural, encontra, por sua vez, no matrimônio seu fundamento e sua força 

para uma vida de íntima união e complementaridade entre um homem e uma mulher” (p. 

105). Essa noção cultural de família reforça os discursos sociais e toda a rede no seio da 

coletividade. Por isso deve ser mantida pelo discurso religioso se o objetivo é capturar e 

manter os fiéis sob a sua tutela.  

Então, se uma determinada sociedade atua de uma maneira, os indivíduos também 

tenderão a se comportar do mesmo modo, por receio de sofrer a marginalização. No romance 

antuniano, como veremos mais adiante, os protagonistas sofrem por serem exilados do 

convívio com os demais. Como mesmo reitera tal pensamento, Émile Durkheim, em A 

educação moral, nos esclarece que o homem é um ser cultural e, se a sociedade do qual ele 

faz parte não aceita algo, esse sujeito também vai se moldar a tal sistema. É o que ocorre com 

Paulo em relação à sexualidade do pai, e, no final da obra, com a sua própria sexualidade. Ao 

criticar Carlos, Paulo também está se auto-criticando, uma vez que o filho “é a imagem e 

semelhança do pai”. Uma releitura da religião realizada por Lobo Antunes? Veremos no 

segundo capítulo da presente Tese. 

Por ora, fiquemos com a idéia de moralidade religiosa de Portugal e as suas 

implicações na coletividade e na formação do imaginário dessa nação, que passa a ser objeto 

de análise estética, como ocorre no supracitado romance antuniano. Nesse contexto 

tradicionalista, o sujeito se vê preso a um sistema que não lhe oferta muitas alternativas. 

Torna-se necessário, então, adotar escolhas: Ser correto ou não; estar em paz familiar ou não; 

ser justo ou não; estar salvo ou não. Para Émile Durkheim, em A educação moral, a moral é 

essencialmente uma disciplina, pois, promove uma regularidade na conduta dos indivíduos e 

atribui fins a essa ação humana (2008, p. 61). Assim, “a disciplina forja o hábito na vontade e 

lhe impõe freios. Ela regulariza e ao mesmo tempo contém. Ela responde por tudo o que há de 

regular, de permanente nas relações humanas” (idem, ibidem). Desse modo, Portugal, através 

de sua história religiosa e sociológica (reforçada pela religião) pôde realizar-se enquanto 

nação predisposta à ordem e ao controle de seus habitantes. Os portugueses passaram tal 
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orientação para as gerações futuras que, até os dias atuais, põem em prática o moralismo 

católico. Parecem não perceber o quanto são disciplinados, regularizados e freados em suas 

vontades íntimas. Como compreender tal atitude diante do cenário pós-moderno, em que as 

velhas estruturas religiosas e sociais são postas em xeque? Mais adiante analisaremos como 

Portugal se comporta na Pós-Modernidade. 

A moral é necessária para se conter o instinto humano. Quando o sujeito nega essa 

disciplina moralista está fadado à marginalização. Durkheim diz que a moralidade somente 

pode ser exercida na coletividade. Isso porque o estar correto ou não, o ser virtuoso ou não 

passa pelo aval de um sistema culturalmente montado. Um sujeito está sob os olhares de seus 

semelhantes e sofre ao passar pelo processo de pertencimento e aceitação dos demais 

membros do seu grupo social. Com isso, “o domínio da vida moral começa onde se inicia o 

domínio da vida coletiva”, pois, “somos seres morais somente na medida em que somos seres 

sociais” (p. 76). E, a religião sendo uma instituição social por excelência, vai utilizar-se da 

moral para lapidar a base educativa dos homens. Foi assim com a Igreja em Portugal. E, ao 

nos conter como afirma Durkheim, a religião nos conduz a nós mesmos, que somos animais 

culturais. Precisamos do mito, da moral e do social para vivermos, naturalmente, na 

coletividade. Devemos estar associados a um grupo, pertencer a uma agremiação, paróquia, 

escola, grupo estético, para sermos plenos e em comunhão com o próximo. Caso contrário, 

não seríamos humanos. “A moral faz com que alimentemos a nossa própria personalidade”, 

afirma Durkheim (p. 84). Desse modo, os portugueses seguem alimentando-se da moral 

religiosa, que os transforma em um povo tão peculiar. 

De acordo com Gilles Lipovetsky, em A sociedade pós-moralista, o Ocidente 

vivencia, desde o século XVI, um moralismo enraizado em sua cultura e um conceito de falsa 

liberdade, mesmo nos períodos marcados por revoluções e pela chegada da Pós-Modernidade. 

O culto ao dever foi desde cedo implantado pela Igreja na educação dos seus fiéis. Os deveres 

e as obrigações foram impostos aos homens, em uma tentativa de salvá-los dos males 

terrenos. Dessa maneira, “por toda parte, as referências à sexualidade, aos filhos, aos pais, às 

classes pobres, formaram um amálgama com o conceito de forma-dever” (2005, p. 16). 

Lipovetsky ainda complementa afirmando que, no âmbito da vida sexual, do fechamento dos 

bordéis municipais à proibição dos beijos em público, da repressão ao adultério à repressão do 

concubinato, das legislações contra a homossexualidade à proscrição das palavras e imagens 

“impuras”, “o Ocidente se caracterizou pela hostilidade em relação à sexualidade e por um 

crescente zelo moralizador”, que atacou todas as formas de “cópulas anormais” (idem, 

ibidem). Tal realidade ocidental ainda foi reiterada pelo discurso médico e científico do 
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Positivismo, no século XIX e XX. O Positivismo apoiou a classificação humana e os 

conceitos de “certo” e “errado” em relação à sexualidade, por exemplo, reforçando, 

paradoxalmente, o discurso religioso da virtude e boa conduta sexual. A Medicina reconhecia 

e denominava o que era “normal” ou “patológico”. Assim, “aquilo que a Igreja, na matéria, 

apontava como práticas pecaminosas, eles reputavam doenças ou aberrações” (p. 17). As 

formas variadas de sexo eram perseguidas pela religião e também condenadas pela ciência, 

transformando os seres “não virtuosos” em marginais sociais. E, “por maior que tenha sido o 

processo laicizador da sociedade, a moral sexual continuou sob a tutela da moral cristã” (p. 

18).  

Dentro do Positivismo, a sociedade deveria ser “limpa e asseada” como um todo, a 

começar pela família. Mais uma vez o discurso da família unida, sadia e educada foi posto em 

prática e seguido até os dias atuais, em Portugal, mesmo com algumas mudanças e até mesmo 

a aceitação civil, em 2010, da união homossexual. O processo de mudança da mentalidade da 

nação se faz lento e encontra inúmeras resistências. Os séculos de moralismo e tradição 

religiosa deixaram marcas na sociedade ocidental e, em particular a portuguesa, que não irão 

se apagar repentinamente. E, por exemplo, “embora o tema da homossexualidade seja 

amplamente discutido pela mídia, em muitos ambientes sociais e profissionais dificilmente 

alguém se declararia como tal” (p. 39). Podemos vivenciar, quando muito, a tolerância, mas, 

estamos longe de uma possível predominância da permissividade. Em relação ao uso de 

drogas também, a sociedade ocidental não sabe lidar com essa situação e prefere isolar os 

dependentes químicos em clínicas e hospitais, ao invés de reintegrá-los ao seio social. “Nossa 

sociedade reage diante do fenômeno de uma forma intransigente e moralista”, pois coloca a 

situação como uma guerra do Bem contra o Mal (p. 85). Se a legalização das drogas é trazida 

para as discussões juntamente surge o conceito de depravação moral, “de um mal extremo que 

destrói qualquer resto de respeito a si” (idem, ibidem). A respeito do assunto, veremos mais 

adiante, em Lobo Antunes, a trágica luta pela sobrevivência de Judite e Paulo, que são 

dependentes químicos do álcool e da heroína, respectivamente. Tal realidade dos personagens 

provoca pânico, medo e repressão na sociedade portuguesa, em relação à diferença 

comportamental. Mas, se “as sociedades contemporâneas têm um grande apreço pela família”, 

como então aceitar a idéia da anti-família exposta por Lobo Antunes, em Que farei quando 

tudo arde? e tão em crescimento no mundo ocidental de hoje? Mesmo com as novas 

mudanças em relação ao conceito de família, a realização pessoal, o conforto e o bem-estar 

ainda são almejados pelo homem contemporâneo. Esses conceitos são associados aos da 

virtude religiosa e da paz terrena entre os fiéis. Essa tranquilidade doméstica não está inserida 
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nos moldes pós-modernos, como veremos no segundo capítulo da Tese, mas, paradoxalmente, 

os homens ainda a buscam. Principalmente os portugueses como vimos no decorrer dessa 

pesquisa e também veremos no próximo capítulo.     

II-  CAPÍTULO II-  Lobo Antunes desconstrói Portugal. 

 

        3.1 Cenário pós-moderno: fluidez, ruptura, incertezas. 

 

 Nesse item, analisaremos o contexto pós-moderno ocidental, visando também ao 

entendimento de sua relação com a tradição moralista cristã, que se constitui em um de seus 

alvos de crítica e desconstrução, em um mundo em transformação. Faremos uma breve 

teorização desse cenário estético e cultural, para em seguida, compreender a sua aplicação no 

seio social português. Será mesmo que Portugal vivencia de fato a prática pós-moderna de 

reinvenção da tradição e da releitura dos valores moralistas enraizados em sua cultura? Será 

que Lobo Antunes, nos mostra em Que farei quando tudo arde?, um país livre da tradição 

moralista cristã, ou preso em sua face mais fiel aos seus valores historicamente construídos e 

solidificados? Mas, vejamos, por ora, o contexto geral de ruptura das normas estabelecidas no 

Ocidente, ao longo dos anos. 

A pós-modernidade caracteriza-se por um conjunto de idéias, pensamentos e 

comportamentos sociais em que a modernidade é analisada sob um olhar crítico. Dentro desse 

contexto, o mundo está em crise, pois as certezas e os valores são postos em xeque e 

reavaliados, sendo encontradas outras alternativas e caminhos a serem percorridos. Os termos 

razão, sujeito, totalidade, verdade, progresso, são substituídos por: multiplicidade, ruptura, 

relativismo, paradoxo, incerteza, descontínuo, alteridade e incredulidade. O pós-moderno 

instaura a incredulidade perante o discurso filosófico ou metafísico. Um de seus objetivos 

consiste na tentativa de despertar as sociedades para que elas saiam do senso comum, das 

crenças tradicionais, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento moral. Jean-François 

Lyotard diz que a palavra “pós-moderna” designa o estado da cultura após as transformações 

que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século 

XIX. 

    Na área da literatura, a incredulidade pós-moderna está relacionada aos metarrelatos. 

Esse fato para Lyotard, é uma consequência do progresso das ciências e do saber científico, 

que gera um mal-estar e uma crise para a sociedade. Ao desuso do dispositivo metanarrativo 

de legitimação corresponde sobretudo a crise da filosofia metafísica, segundo Lyotard. Assim, 

a função narrativa perde os seus atores, os seus grandes heróis, as suas aventuras, o seu 
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objetivo, logo, entra em crise. A escrita toma uma nova roupagem, mais crítica, descritiva e 

instável, acompanhando o saber pós-moderno que “aguça nossa sensibilidade para as 

diferenças e reforça nossa capacidade de suportar o incomensurável” (LYOTARD, 2002, p. 

XVI).  

    Mas, como funciona o sistema de relatos antes do contexto da ruptura pós-moderna? 

No que se refere às narrativas, as histórias populares contam os sucessos e os fracassos dos 

heróis, dando poder aos mitos que têm função de dar legitimidade às instituições sociais. É o 

que acontece, por exemplo, com Luís de Camões, em seu poema nacional Os lusíadas, que 

alicerça o referencial simbólico da nação lusitana. Para Lyotard (2002), esses relatos 

permitem então, por um lado, definir os critérios de competência que são os da sociedade nas 

quais são contados, e, por outro lado, avaliar as performances que aí se realizam, ou se 

realizarão. No contexto narrativo, há uma pluralidade de jogos de linguagem, transmissão dos 

relatos de forma pragmática – “Era uma vez”, “Eis aqui a história de”, “Aqui termina a 

história de” – que dão sentido às crenças populares e que constituem “o vínculo social”. 

(LYOTARD, 2002, p. 40). O processo de “ouvi dizer” e “agora vocês vão ouvir” traz o 

passado para o tempo presente, na tentativa de se manter a cultura e a identidade de um povo 

que ganha legitimidade e sentido na propagação das narrativas e, assim, acaba também as 

legitimando. É uma via de mão dupla. O homem quer e precisa dos relatos para se sentir vivo, 

enquanto ser social. Na República de Platão são encontradas essas questões, e as respostas 

que os homens procuram, consistem (mesmo que parcialmente) nos relatos, constituindo-se 

na alegoria da caverna que traduz “por que” e “como” o ser humano quer o relato e não 

reconhece o saber. Mas teriam os relatos que ser legitimados e legitimadores?  Ainda citando 

Platão, segundo o depoimento de Aristóteles, o primeiro, na juventude, adotando as idéias de 

Heráclito de Éfeso sobre a mudança permanente de todas as coisas, afirmava a 

impossibilidade de qualquer conhecimento estável (apud PLATÃO, 2000). Observamos, 

então, o caráter “moderno” do pensador grego em questão, ao relativizar as verdades das 

narrativas e ao adotar uma postura crítica. 

    Na sociedade contemporânea (pós-industrial e pós-moderna) há a deslegitimação dos 

grandes relatos, que põe em xeque a credibilidade dos mesmos. Para alguns especialistas, esse 

declínio das narrativas foi uma consequência do desenvolvimento das técnicas e das 

tecnologias a partir da Segunda Guerra Mundial, que deram fim às crenças. No mundo 

capitalista pós-moderno não existe espaço para mitos coletivos, mas sim, para a valorização 

dos bens e serviços individuais. Esse momento histórico da humanidade (sim, porque segundo 

Edward Said, o mundo se ocidentalizou) revela o declínio do poder unificador e legitimador 
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dos relatos, que outrora tiveram um papel significativo para a história das mentalidades em 

diversas sociedades. 

    Toda a organização social na pós-modernidade sofre uma reavaliação e uma 

reestruturação. As instituições científicas, por exemplo, passam a ser questionadas e algumas 

disciplinas desaparecem, dando espaço para novos campos do saber. As hierarquias 

enfraquecem-se, as universidades perdem a sua função de detentoras do conhecimento, 

cabendo aos meios de comunicação de massa transmiti-lo à população. Com tanta 

fragmentação ao seu redor, o sujeito na contemporaneidade torna-se também fragmentado, 

diluindo-se em meio ao caos instalado pelas modificações histórico-sociais. Ele acompanha 

essas novidades porque é impossível fugir delas, principalmente, quando se está no processo. 

Então, “A própria nostalgia do relato perdido desapareceu para a maioria das pessoas” 

(LYOTARD, 2002, p. 74), traduzindo um novo rumo para a sociedade. Ainda para o referido 

ensaísta, no contexto da deslegitimação, as universidades e demais instituições são solicitadas 

a formarem competências, e não mais ideologias, em que a transmissão do saber não aparece 

mais como destinada a formar uma elite capaz de guiar uma nação em sua emancipação, mas 

de fornecer ao sistema cidadãos pragmáticos que assegurem as suas conveniências 

(LYOTARD, 2002). 

    O escritor e crítico Silviano Santiago diz que, aos olhos revolucionários, a pós-

modernidade é reformista; aos olhos iluministas, é mais uma rebelião anárquica da 

irracionalidade; aos olhos modernos, é apenas modernizadora. Porém, aos seus próprios 

olhos, a pós-modernidade é antitotalitária, fragmentada, e serve para conduzir o homem ao 

heterogêneo, ao marginal, ao cotidiano, às novas saídas e alternativas (apud LYOTARD, 

2002). Perde-se, então, a ingenuidade, e ganha-se a tolerância, enxergando-se a organização 

social como um todo em sua autenticidade e precariedade. Precariedade é a palavra de ordem 

para o contexto pós-moderno porque, ao colocá-la em prática, os valores sociais são 

reavaliados.  

    Vivemos na contemporaneidade imersos em uma “escassez de sentidos”, como 

esclarece Beatriz Sarlo, e nas metamorfoses de crenças (2000, p. 9). O Ocidente vive em  uma 

crescente homogeneização cultural (consumo, símbolos midiáticos), em que, paradoxalmente, 

a pluralidade e a multiplicidade conduzem o indivíduo ao extremo individualismo e  à 

liberdade absoluta de escolha. O consumo entra em cena como um novo Deus, uma nova 
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mitologia para a sociedade pós-moderna8. As cidades e suas histórias são substituídas pelos 

shopping centers, que ditam as normas e as novas ideologias dos homens. Até o shopping de 

intenção preservacionista – quando ocupa um espaço marcado pela história, no 

reaproveitamento de mercados, docas, barracões portuários – não respeita a arquitetura 

histórica e o significado dela para um determinado povo, usando-a, apenas, como decoração. 

Para Beatriz Sarlo, o shopping  leva as pessoas ao vazio de memória urbana, “porque 

representa os novos costumes e não precisa pagar tributo às tradições: onde o mercado decola, 

o vento do novo se faz sentir com força.” (2000, p. 17). A história, dentro da visão da referida 

ensaísta, está ausente desse processo e quando é utilizada, converte-se em banalidade, 

souvenir, e não como um suporte de uma identidade e uma temporalidade. Em um mundo non 

sense como se caracteriza o pós-moderno, a história, com os seus sentidos próprios, torna-se 

algo sem utilidade prática, que foge aos significantes do consumo. Mas, será mesmo? 

Veremos mais adiante, o caso português. 

    A sociedade pós-moderna é consumista e vê no Mercado a solução dos seus 

problemas. Este é o seu propósito, adquirir fiéis e adeptos que confiem cegamente em suas 

verdades. Em meio às marcas e aos slogans, o homem compulsivamente adquire 

quinquilharias, objetos que nunca usará completamente (porque não há tempo), para se sentir 

pleno e conseguir se identificar enquanto ser social. Os bens materiais dão significado e 

sentido ao homem, tão carente de referencial. Sendo assim, Beatriz Sarlo  acrescenta:  

 

Um tradicionalista diria que se trata de um mundo perfeitamente invertido. 
Mesmo assim, quando nem a religião, nem as ideologias, nem a política, 
nem os velhos laços comunitários, nem as relações modernas da sociedade 
podem oferecer uma base de identificação ou um fundamento suficiente para 
os valores, ali está o mercado, um espaço universal e livre, que nos dá algo 
para substituir os deuses desaparecidos. Os objetos são os nossos ícones, 
quando os outros ícones, que representavam alguma divindade, demonstram 
sua impotência simbólica. (2000, p.28). 

 

    A organização social do mundo transformou-se, os mitos também se modificaram, o 

valor das narrativas tomou outros caminhos, desestruturando antigas crenças nas sociedades 

ocidentais. O Estado, a Igreja, e a Escola – instituições que, no passado, detinham o poder de 

uma nação – perdem o controle da sociedade, e não mais servem de modelo a ser seguido. A 

cultura agora é outra. Na pós-modernidade, o que interessa é a velocidade e o “descontínuo”. 

                                                           
8
 Em As Naus (1988), por exemplo, romance crítico do escritor António Lobo Antunes, o leitor pode perceber 

em diversos momentos os nomes de várias marcas de produtos e serviços, como uma crítica ao consumo, que 
foi instalado na nova forma de viver na sociedade contemporânea: “... garrafas de Porto... [...] se encontravam 
no Hotel Ritz [...] a bola do Creme Nívea [...] do interior de um Ford...” (ANTUNES, 2002, p. 50, 61, 81 e 183). 
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Como em um jogo de videogame, a vida é interpretada com um esvaziamento de narração. No 

videogame, os signos que evocam personagens, oposições, hierarquias, inimigos e aliados 

demonstram a possibilidade de existência de um sistema de personagens sem história. Assim, 

há ação sem narração em cada uma das unidades do jogo, não sendo preciso recordar a 

unidade anterior, para passar para a posterior. Muitos filmes atuais imitam esse esvaziamento 

de história, muito comum em uma sociedade em que a experiência do relato tende a 

desaparecer. A imagem converte-se em velocidade, acabando com qualquer sequência lógica. 

    No mundo pós-moderno, “a sociedade vive em estado de televisão”. Esse veículo 

midiático de massa desempenha no meio social o papel que antes cabia à Família e à Justiça, 

que é o de dar conselhos e resolver problemas criminais, sem contar as necessidades básicas, 

como roupa, alimentação, medicamentos e auxílio psicológico. A televisão é o espaço de 

reivindicações e indenizações simbólicas: “como os solitários que vão à televisão em busca de 

namoradas, os esquecidos e os rejeitados procuram nela o ouvido que não encontraram em 

outra parte” (SARLO, 2000, p. 78).  A televisão cria os seus símbolos e constrói comunidades 

imaginárias, manipulando-as. Esse veículo de comunicação utiliza-se da paródia, como um 

recurso fundamental da comicidade e da crítica, quando, por exemplo, um programa parodia 

outro. A paródia, ao contrário da imitação barata, representa um acréscimo de sentido, pois 

para decifrá-lo, é preciso conhecer o discurso citado e reconhecê-lo em seu novo contexto. 

Dessa mesma forma, também se comporta a paródia literária, em que a releitura depende do 

que ocorreu e se constituiu em um novo cenário mais crítico e mais enriquecido de sentidos. 

    Todos os fenômenos da pós-modernidade citados, no decorrer deste estudo, 

contaminaram o mundo Ocidental e até mesmo o Oriental, em menor proporção. Termos 

como “hibridização”, “mestiçagem”, “mescla” e “globalização” fazem parte desse contexto 

contemporâneo. Até as fronteiras, as distâncias e o isolamento das culturas camponesas e 

indígenas foram rompidas. A cultura da mídia converte todos os humanos em membros de 

uma sociedade de iguais, causando uma crise de identidade, devido à desestabilização de 

certezas tradicionais e o apagamento da memória, deixando essa identidade em crise em um 

estado de fragilidade e deslocamento. Nesse caos, também se sentiram deslocados os letrados, 

que, no pretérito, detinham o monopólio da legitimidade cultural. Diante da rapidez dos 

videoclipes e dos videogames, fica muito difícil exercer a demorada e lenta intelectualidade, 

as pessoas não se prendem mais às narrativas e aos relatos que durante anos influenciaram as 

mentalidades. Até essa classe intelectual sabe que não se pode estar desvinculado do ritmo da 

pós-modernidade, como esclarece Beatriz Sarlo: 
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Assim como as culturas letradas não tornam a seus clássicos senão por meio 
de processos de transformação, deformação e ironia, as culturas populares 
não podem pensar suas origens a não ser a partir do presente. E, de todo 
modo, pressupor essas origens já é algo de problemático: qual foi o 
momento verdadeiramente autóctone de uma cultura que já foi atravessada 
pelos processos da modernidade? Esse momento é uma utopia etnográfica 
que só pode tornar-se visível na vitrine de um museu. (2000, p.119). 

 

    Chegou o momento de as nações olharem para o presente de forma crítica, a fim de 

que se forme um futuro menos inocente, e não mais se busquem as respostas sociais no tempo 

passado e nas grandes narrativas históricas. O valor dos artistas e dos intelectuais é 

questionado no modelo pós-moderno. Pelo menos no Ocidente, esses setores tornaram-se 

enfraquecidos, pois o mercado constitui-se no novo paradigma de liberdade. Logo vem a 

questão: apesar de acreditarmos que sim, será que há espaço para Os lusíadas, por exemplo, 

no contexto da pós-modernidade? Mesmo que muitos ainda não tenham percebido esse fato, 

qual é a sua influência para o povo lusitano, que vive, em parte, bombardeado pelo consumo e 

pela praticidade da vida urbana? Beatriz Sarlo acrescenta: “Inevitavelmente, o mercado 

introduz critérios de avaliação quantitativos, que frequentemente contradizem a arbitragem 

estética dos críticos e as opiniões dos artistas” (2000, p. 150). Nesse processo, alguns saberes 

se separaram do poder, difundiram-se pela sociedade, aliaram-se às pessoas comuns, 

desafiaram os saberes tradicionais e disputaram espaços dentro da organização social. Dessa 

maneira, o senso comum ganha um locus significativo na contemporaneidade. A arte de um 

modo geral, e particularmente a literatura, na pós-modernidade, acompanham e analisam as 

transformações ocorridas nas sociedades ocidentais, influenciam e são influenciadas pelo 

novo modelo baseado nos paradoxos e nas incertezas, desconstruindo tudo o que é sólido e 

autêntico. Assim, a literatura garante a sua significação na pós-modernidade. 

    O pós-moderno busca rupturas, o instante revelador, depois do qual nada mais é o 

mesmo, como afirma Fredric Jameson (2002). Também se buscam os deslocamentos e 

mudanças de padrões ideológicos e sociais e o modo como mudam. Esse momento histórico-

social caracteriza-se por ser uma profunda transformação coletiva e uma reescritura de um 

sistema do passado. Consequentemente a mentalidade do Homem adequa-se a esse sistema e 

o transforma no sujeito pós-moderno. O discurso do pós-modernismo avalia as entrelinhas e 

as incoerências do discurso tradicionalista, que a história e as narrativas fizeram questão de 

esconder, ou fizeram “vistas grossas”. Complementando as questões abordadas nesse estudo, 

Terry Eagleton (1998) diz que o novo comportamento social referido é uma linha de 
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pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade, objetividade, a 

idéia de progresso, emancipação universal, os sistemas únicos e as grandes narrativas.  

    Contrariando, assim, as idéias do Iluminismo, o pensamento pós-moderno enxerga o 

mundo como algo instável e imprevisível, um aglomerado de interpretações desarmônicas que 

geram um ceticismo em relação às certezas e dogmas, formando uma cena babélica, em que 

todos falam todas as línguas e nenhuma delas, ao mesmo tempo, pois, na efemeridade da vida, 

não há espaço para se contemplar os mitos. Em diversos momentos, a literatura pós-

modernista, a exemplo da obra de António Lobo Antunes, desempenha o papel de refletir a 

respeito do novo rumo que o mundo toma, além de convidar o leitor à crítica e à análise dos 

fatos, lançando um olhar questionador sobre os mesmos. Assim, compreendemos que:   

 

Pós-modernismo é um estilo de cultura que reflete um pouco essa mudança  
memorável por meio de uma arte [...] descentrada,[...] auto-reflexiva, 
divertida, caudatária, eclética e pluralista, que obscurece as fronteiras entre a 
cultura “elitista” e a cultura “popular”, bem como a arte e a experiência 
cotidiana. (EAGLETON, 1998, p.7). 

 

    A cultura pós-moderna abarca um conjunto de obras artísticas críticas, ousadas, bem 

ou mal humoradas, que desestruturam as certezas, as normas e as leis existentes. O ceticismo 

surge então como consequência desse fenômeno, descentrando o sujeito ocidental iluminista: 

branco, europeu, cristão e do sexo masculino. O homem fica diante de um impasse e de uma 

crise de identidade, pois o desconhecido assusta e inquieta a sua mente. O antigo sujeito, 

unificado e pleno, torna-se na pós-modernidade um sujeito múltiplo e inconsistente. As 

sociedades antes tinham um porto seguro, ancoravam-se em suas verdades, agora ficam à 

deriva, esperando que a “terra firme” um dia reapareça. 

    Na pós-modernidade, as sociedades transformam-se em organismos deslocados, ou 

seja, possuem vários centros de poder e não mais um único. Sendo assim, se elas se deslocam, 

deslocam-se também os sujeitos, pois as nações são comunidades simbólicas, como afirma 

Stuart Hall (2002), que aguçam a identificação e a confiança dos seus indivíduos. Ainda na 

visão de Stuart Hall, confirmamos que uma cultura nacional é um discurso, ou melhor, um 

modo de construir sentidos que influencia e organiza, tanto nossas ações, quanto a concepção 

que temos de nós mesmos, e quando as culturas nacionais produzem sentidos sobre a nação, 

constroem assim, identidades. Os sentidos podem estar contidos nos episódios que são 

contados sobre uma dada nação, traduzindo e resgatando as memórias dessas, fazendo uma 

relação do presente com o seu passado, e reproduzindo imagens que são o alicerce de uma 

cultura nacional. Essas imagens são a própria nação, como conclui Benedict Anderson ao 
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longo das suas Comunidades imaginárias. Cada povo imagina (imagens que são a nação) e 

reforça a sua cultura. Com a literatura não é diferente.  

    No modelo tradicionalista, há uma necessidade de afirmar a cultura nacional e torná-la 

unificada. A respeito do assunto, Ernest Renan afirmou que três coisas constituem o princípio 

espiritual da unidade de uma nação: “a posse em comum de um rico legado de memórias, o 

desejo de viver em conjunto e a vontade de perpetuar, de uma forma indivisa, a herança que 

se recebeu” (apud HALL, 2002, p. 58). E Stuart Hall complementa: “Devemos ter em mente 

esses três conceitos, ressonantes daquilo que constitui uma ‘comunidade imaginada’: as 

memórias do passado; o desejo por viver em conjunto; a perpetuação da herança.” (2002, p. 

58). Essas idéias unificadoras inerentes ao discurso de formação e afirmação de uma nação já 

não encontram mais espaço no cenário da pós-modernidade, causando um mal-estar 

generalizado, e provocando uma auto-reflexão no homem contemporâneo. E, através da arte, 

o sujeito pós-moderno questiona a organização social e ideológica da sua nação, e indaga-se 

também, na busca incessante de um possível entendimento metafísico e ontológico, sem 

verdades absolutas. 

    Assim, a arte contemporânea foge do pensamento positivista e de sua objetividade. Na 

nova forma de perceber a vida, o sistema oficial é reconstruído e reavaliado pela pós-

modernidade. E a literatura não ficou de fora dessa revolução, cuja linearidade e ordem 

cronológica no romance, por exemplo, foram desestruturados. “No momento em que Proust, 

Joyce, Gide e Faulkner, entre outros, puseram-se a distorcer a ordem cronológica e a 

fragmentar a continuidade temporal, fundindo nas suas narrativas o presente, o passado e o 

futuro”, foi o mesmo em que “os relógios romanescos viram-se subitamente sabotados” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 15). A arte, particularmente a literatura, acompanha as transformações 

e a ruptura inerentes à pós-modernidade, e traça vários caminhos a serem percorridos pelo 

homem contemporâneo. Vejamos de forma breve o caso do romance português dentro da 

ruptura pós-modernista. 

    A partir da década de 70 do século XX, o romance português adquiriu outra feição, 

mais independente das influências estrangeiras, e proporcionou aos escritores um espaço para 

reflexões diversas. Veremos mais adiante (no próximo item desse estudo), que o marco do 

pós-modernismo em Portugal é datado de 1968, com O delfim de José Cardoso Pires. Assim, 

também, José Saramago, Almeida Faria, Lídia Jorge e Teolinda Gersão aparecem analisando 

criticamente a situação portuguesa, após a Revolução dos Cravos e o fim das colônias 

ultramarinas. Até então, a escrita literária, produzida desde o início do seu modernismo até o 

25 de Abril, caracterizava-se, por possuir duas vertentes predominantes e distintas: a da 
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geração da revista Presença- fundada no esteticismo e na narrativa psicológica, voltada para a 

concepção universal do homem e da arte- e a corrente neo-realista- defensora do engajamento 

político e da arte, como instrumento de transformação social. Já nos anos 80, houve uma 

quebra dessas duas formas de exercer a literatura em Portugal. Além dos nomes citados 

anteriormente, António Lobo Antunes também surge no novo círculo de romancistas 

portugueses, avessos à ideologia da escrita tradicional.     

Em um contexto literário que privilegiou a escrita retórica, o estilo tradicional e  o 

respeito às instituições do passado, a obra de Lobo Antunes acaba destoando desse cenário. 

“Irreverente, mordaz e ao mesmo tempo lírico, o autor d’Os cus de Judas prima pela prática 

de uma escrita antiacadêmica e antiburguesa” (OLIVEIRA, 2003, p. 27). Foi algumas vezes 

acusado pela crítica de excesso metafórico, de agressividade e de forte carga erótica, no 

entanto, António Lobo Antunes parece saber prender o leitor, com os seus romances que 

põem em prática o antidramatismo e o não-espetaculoso, e que superam as formas romanescas 

mais tradicionais. O realismo em Lobo Antunes é transrealista9, pois não se situa somente no 

mundo material, mas adentra profundamente as pessoas e os objetos. A literatura ocidental 

dos anos 80 e 90 navega na intertextualidade, na paródia, entre o real e o ficcional, 

convivendo com posturas barrocas, na visão de Nizia Villaça, conduzindo as certezas do 

mundo concreto para um universo imaginário paradoxal. Em meio a tantas crises, das 

questões ética, artística, política, da representação, da valoração, a nova linguagem instalada 

na pós-modernidade tende a uma subjetividade que se volta para a história, para o nacional, 

sem os pensamentos polarizados, procurando refletir o multiculturalismo e as diferenças. 

Desse modo, “pensar o pós-modernismo ou o discurso histórico passa por repensar as 

categorias de verdade, de tempo, de sujeito, que sempre andaram atreladas a pressupostos 

culturais que condicionaram nossas visões” (VILLAÇA, 1996, p. 170). A literatura 

contemporânea já vem analisando criticamente a organização social inserida nos paradoxos da 

modernidade e em suas consequências. Não esqueçamos o exemplo de António Lobo Antunes 

que, em As naus, por exemplo, faz essa reflexão do passado e do presente do seu país, visando 

alcançar um futuro menos inocente. 

 Mas, voltemos à teorização da pós-modernidade. Deleuze e Guattari, em Mil platôs, 

descrevem a sociedade contemporânea como um rizoma, conceito este inspirado no sistema 

radicular dos manguezais, formado pelo entrelaçamento de raízes em que cada ponto se 

conecta com todos os outros, diferentemente do sistema arborícola de aprofundamento 

                                                           
 
9
 Termo usado por Antonio Candido em  Recortes. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
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vertical de raízes isoladas e competidoras com os outros indivíduos da floresta. Tal conceito 

revela o contexto múltiplo e caótico da pós-modernidade, onde o mundo perde o seu pivô, e 

até mesmo os pares dicotômicos: verdade / mentira; certo / errado; bem / mal; vida / morte. 

A ordem (a árvore com a sua raiz principal) cede o seu espaço para a conexão e a 

heterogeneidade (o rizoma). Nesse contexto, o indivíduo pode perder a sua individualidade e 

passar a projetar um emaranhado de enunciados que dialogam com a vida em sociedade. 

Ainda para Deleuze e Guattari, os sistemas arborescentes (fixos), entre eles, o Positivismo, o 

Cristianismo e o mundo cartesiano são sistemas hierárquicos que comportam centros de 

significância e de subjetivação, e por muito tempo dominaram a realidade ocidental e todo o 

seu pensamento. Já na pós-modernidade, o platô (multiplicidade conectável) aparece e 

determina um cenário plural e desconcertante. Um rizoma não começa e nem conclui, ele se 

encontra sempre no meio, no entre-lugar, como diria Bhabha.  

 Em A arqueologia do saber, Michel Foucault discute o processo de transformação do 

sujeito, da sua forma de ver o mundo, da sua escrita e discurso. Para Foucault, ao escrever, o 

escritor se perde e aparece ao mesmo tempo e assim se desfigura. Esse escritor está 

fragmentado porque também o mundo ao seu redor está dilacerado. E acrescenta: “não me 

pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo” (2007, p. 20). Foucault retoma 

uma antiga indagação feita por Nietzsche acerca do que estamos fazendo de nós mesmos e se 

considera refém do seu tempo e lugar. Em Ditos e escritos, Foucault analisa vários aspectos 

da sociedade ocidental (Ética, Sexualidade, Política, Problematização do Sujeito, entre outros) 

e suas mudanças cronológicas. A tese de Foucault é de que atualmente estamos em um mundo 

plural, no qual os fenômenos surgem deslocados e onde se dão encontros imprevistos, em um 

espaço de liberdade concreta, ou seja, de transformação possível. 

  Dentro do cenário pós-moderno, encontra-se um universo provisório, em que as ações 

definitivas e as condutas dogmáticas perdem seus antigos significados. A própria idéia que 

fazemos ainda hoje do sentido da pós-modernidade está em fase de elaboração e discussão. 

Seja nas Academias, nos Meios de Comunicação de Massa, ou em locais e ambientes 

informais, os debates acerca da organização cultural ocidental do pós-guerra continuam 

ganhando adeptos em todo o mundo. A respeito do assunto, Carlos Ceia, em O que é afinal o 

Pós-Modernismo? nos esclarece que: “À medida que a reflexão crítica tem crescido, as 

implicações que borbulham no seu macrocosmos parecem tornar-se cada vez menos 

conclusivas”, e dessa forma, “levanta enormes suspeitas sobre a legitimidade de mais um 

ismo” (1998, p. 10). O referido escritor acredita que seja mais produtivo falar de paradigmas 

pós-modernos do que se apegar a um pós-modernismo datado em termos de autoria e 
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cronologia (p. 10-11). Isso porque, considerando o caráter indefinível de tal contexto cultural, 

torna-se mais fácil a compreensão do pós-moderno definido por paradigmas. 

 Sabemos que a pós-modernidade caracteriza-se pelas mudanças histórico-culturais no 

Ocidente após a Segunda Grande Guerra Mundial. Esse novo paradigma que surgia 

aproximava-se de um pensamento mais humanista- quando permitiu ao homem a busca de sua 

identidade, a inclusão social das minorias, a descolonização, a valorização de toda forma de 

manifestação e conduta, a crítica ao sectarismo e ao dogma e, ao mesmo tempo, o anti-

humanismo, ao denunciar criticamente as conseqüências inevitáveis do capitalismo, da 

industrialização, da reificação do homem, da destruição do planeta e do consumo exagerado. 

Dos anos 50 e 60 aos dias atuais, chegamos à conclusão de que tudo se tornou mercadoria. 

Até o homem possui código de barras. Mas, ao mesmo tempo, esse indivíduo se sente livre 

porque ilusões são também vendidas para ele. Nesse contexto, o Ter suplanta o Ser. O verbo 

comprar é a todo tempo conjugado e posto em prática. O novo alfabeto a ser utilizado, como 

mesmo nos mostra Carlos Ceia de uma maneira muito criativa, vai de A, Arte Popular até Z, 

Zapping passando pelos termos: banalidade, colagem, descodificação, ecologia, imagem, 

oportunidade, reprodução mecânica, televisão, velocidade, Xerox, entre outros (p.16-17).  

A análise pós-moderna aponta para essas questões atuais das várias sociedades 

mundiais. Gostaríamos de salientar um pensamento nosso já antigo acerca da pós-

modernidade utilizando as palavras de Carlos Ceia: Torna-se necessário compreender que o 

pós-modernismo não é apenas mais outro movimento circunscrito às artes. Se ele faz algum 

sentido, é porque, ao contrário dos movimentos que o precederam (Romantismo, Realismo, 

Modernismo, e outros), se produz na totalidade dos aspectos que caracterizam as sociedades 

modernas. A pós-modernidade vai do social para o estético, e não o contrário. E, “para 

complicar a questão, que o pós-modernismo nem sequer é um movimento circunscrito a um 

lugar e a um tempo determinado” (p. 24). Se sabemos compreender esteticamente e 

didaticamente, nas Escolas e Academias, Vieira e o Barroco, Eça de Queirós e o Realismo, 

Álvaro de Campos e o Futurismo, o mesmo não acontece com a literatura e a arte de um modo 

geral pós-modernas e a contemporaneidade. Não por acaso, nos livros acadêmicos e didáticos 

de literatura brasileira, por exemplo, os ismos acabam no Modernismo, sendo as obras escritas 

após esse movimento artístico conhecidas e classificadas, portanto, como: “Geração de 30”, 

“Geração de 45”, “Neo-Romantismo”, “Neo-Realismo”, ou simplesmente, “Tendências 

Contemporâneas”, mas nunca “Pós-Modernismo”. 

 Há quem diga que a Pós-Modernidade é um “vale-tudo”. Isso porque quando se 

rompem fronteiras, normas e atitudes ortodoxas, consequentemente outras condutas, que antes 
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eram negadas e excluídas, vão ser agora tomadas para o centro social. Não existe mais a 

dicotomia certo / errado, mas: “a minha forma de pensar” e “a sua forma de pensar”. A 

exclusão “Isto ou Aquilo” cede lugar ao “Isto e Aquilo”. Percebemos mais claramente essa 

discussão dentro de uma corrente acadêmica tão em voga nos nossos dias: Os Estudos 

Culturais ou Teoria da Cultura. Dentro dessa teoria, percebemos um amplo e aberto estudo 

das culturas de diversos povos sob os aspectos da aceitação e da inclusão. Viu-se que não 

existe certo e errado nas diferentes culturas, mas sim riquezas particulares e idiossincrasias 

que devem ser respeitadas. Também são analisados os contextos históricos e políticos das 

nações. As relações de alteridade são trazidas para o centro dos questionamentos e revisitadas. 

Chega a vez dos oprimidos e colonizados poderem mudar as suas realidades e ganharem voz 

no locus do poder. Metrópole-Colônia, Centro-Margem, Heterossexualidade-

Homossexualidade, Dogma-Liberdade de Crença, tais pares dicotômicos vão perdendo as 

suas fronteiras e diluindo-se em novos organismos que se complementam e não mais se 

excluem. 

 O contexto múltiplo e multifacetado da Pós-Modernidade também toca a literatura e as 

demais artes. A literatura também reflete o social e, dessa maneira, as transformações 

culturais, políticas e históricas aqui apresentadas ao longo desse estudo. Se o momento em 

análise é caracterizado por uma crítica de pensamentos obsoletos, também a escrita estética se 

encarregará de transportar para o seu universo tais novidades. Se o contexto pós-moderno é 

rico, fluido e fragmentado, também a literatura desse lugar é igualmente polifônica e plural. 

Se a era é de reflexão e autocrítica, assim será a literatura: crítica e auto-reflexiva.  

 Contudo a Literatura e a Arte de um modo geral consideradas pós-modernistas não 

devem necessariamente abarcar o universo da pós-modernidade. O estético reflete o real, 

porém, ao mesmo tempo, o refrata. Ultrapassa os limites impostos pela realidade dita 

concreta. E por isso mesmo é que possui valor artístico. Consideramos tal manifestação (a 

Arte) pós-moderna quando a mesma se insere dentro de paradigmas de conteúdo e forma 

diretamente ligados ao contexto pós-moderno. Mas a literatura, por outro lado, também pode 

estar conectada com o social e o cultural, na contemporaneidade. Torna-se mais crítica e 

reflexiva, como podemos perceber no estilo conhecido como a paródia. Nela, há uma análise 

nada inocente daquilo que é parodiado. Para complementar o que ora está sendo discutido, 

Carlos Ceia, nos diz que: “A paródia é a forma privilegiada do exercício poético-ficcional da 

auto-reflexividade” e que também existiu em outras épocas a exemplo do Gargantua et 

Pantagruel (1532-64) de Rabelais, mas, só agora foi convencionada como parte do paradigma 

contemporâneo (p. 48-49). Assim, vemos que, a obra de Lobo Antunes, por exemplo, é 



107 
 

 

também marcada pela presença da paródia, porque percebemos que, principalmente, o caso d’ 

As Naus, pode ser uma representação d’Os lusíadas às avessas. Se esta obra é conhecida como 

o grande relato da ida portuguesa “por mares nunca dantes navegados” à conquista 

ultramarina, aquela considera em suas linhas o mar do retorno e das incertezas. Lobo Antunes, 

assim, reinventa à sua maneira, através de uma multiplicidade de estilos, a épica camoniana, 

cheia de anti-heróis e de um mar já saturado e corrosivo para o povo lusitano. 

 Nada é novo no contexto pós-moderno. As culturas acabam por representar estilos 

existentes do passado, sob um novo olhar lançado criticamente no presente. Há quem reflita e 

afirme que a pós-modernidade acaba por ser um grande caldeirão sócio-cultural, um melting 

Pot, de tendências que se acumularam ao longo da história ocidental. O diferencial é a forma 

de se lidar com tudo isso, guardando obviamente as ocorrências factuais de cada momento da 

contemporaneidade. Ao falar em desconstrução, por exemplo, Carlos Ceia nos lembra do caso 

da fotografia, que, ao projetar uma nova visão de algo captado no seu instante fotográfico, não 

mais está sujeita às leis da autenticidade e originalidade. O que se quer então é a citação, a 

colagem, a montagem e o pastiche “ou mesmo o plágio descarado” das figuras imagéticas 

preexistentes (p.89). A Arte se dessacraliza e sai da Torre de Marfim construída pelos seus 

adeptos da tradição clássica, na pós-modernidade. Ela sai dos ambientes de legitimação 

fechados e herméticos (bibliotecas, museus, galerias) para acompanhar o homem aonde quer 

que ele esteja ou vá: Nos muros, nos metrôs, nos viadutos, nas praças, nos shopping-centers e 

nos letreiros luminosos das ruas e cidades. Essa idéia de impureza e desmascaramento da obra 

de arte e do seu autor já é vista no Modernismo de Baudelaire, quando este declara a perda do 

halo do poeta dentro do novo contexto industrial e mecanicista que despontava no mundo 

ocidental finissecular. A aura de beleza e perfeição da arte clássica é deglutida pela nova 

forma de se considerar um objeto artístico. 

 Atualmente o conceito de Arte é bastante amplo. Muitas coisas podem ser 

consideradas arte e, mais particularmente, literatura. Dentro da linha dos Estudos Culturais, as 

diversas manifestações culturais podem ser reconhecidas como ações artísticas. Como 

consequência disso, temos a banalização da Arte. Aí surgem também as classificações da 

literatura, por exemplo, como “literatura para negros, gays, mulheres, crianças, entre outros” 

que, a nosso ver, empobrece a idéia que temos de Arte. Não se deve colocar a Arte a serviço 

do social, mas antes deixá-la livre, pois dessa forma, ela acaba por tocar a realidade dita 

concreta. Se a obra de Arte, parafraseando Octávio Paz, nos mostra o que somos e quem 

somos, tal fato é inevitável. Contudo, o que acontece na atual sociedade de consumo é uma 

crescente mercantilização do produto artístico. Se a arte representa o irrepresentável, como 
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muitos teóricos afirmam, não podemos objetivar aquilo que na sua essência é subjetivo. 

Contudo, a nova ordem da arte pós-moderna é ditada pelas leis do mercado. Segundo Carlos 

Ceia, toda a produção artística está hoje cada vez mais dependente das suas exigências, não 

havendo qualquer hipótese de êxito e de sobrevivência o campo artístico que resista a essa 

nova realidade do social na contemporaneidade (p.91). Se não há mais lugar para obras-

primas, se tudo atualmente pode ser considerado texto, se a arte dessacraliza-se, mercantiliza-

se, torna-se crítica e auto-reflexiva, demonstra a decadência do homem face à sua pequenez e 

impotência perante as consequências de suas ações passadas, então ela mesma é também fruto 

da cultura, tempo e lugar que estão ao seu redor. Naturalmente, sem nenhuma intenção ou 

programação, o material artístico consegue ser fruto de um determinado contexto social. Não 

necessariamente a arte precisa caracterizar-se como panfletária. A arte vai sempre dialogar 

com o seu público, pois é social e não pode mostrar-se solitária. Na atual era da comunicação 

e da informação os diálogos existirão constantemente. Tal fato é inevitável: Escritor, obra e 

público, juntos, a serviço de uma determinada ideologia, embora, por vezes, não queira “dizer 

nada”. 

 Reiterando a idéia de que o pós-modernismo não se caracteriza como mais um 

movimento estético-literário, e sim, como um contexto social que formou paradigmas que 

geraram manifestações consideradas ou não arte, Matei Calinescu, em As 5 faces da 

modernidade, nos diz que tal reflexão se torna singular quando nós entendemos que na 

medida em que toca a crítica literária, o “pós-modernismo” não é apenas um rótulo 

classificatório com conotações pejorativas, mas antes, está associado à noção mais vasta de 

uma era “pós-moderna”, ou seja, de um contexto cultural (1999, p. 120). A realidade é que o 

prefixo “pós” gera desconforto e discussões acadêmicas em torno da busca de seu significado. 

O que tal partícula denota? Algo que veio depois do modernismo? A sua continuação? Ou a 

idéia mais aceita pelos estudiosos da literatura (a qual também concordamos), que é a da 

análise crítica da modernidade? A desconstrução daquilo que está sendo posto em xeque na 

arte pós-moderna nada mais é do que o reflexo de uma era também crítica, marcada pela 

descrença generalizada e pelo pragmatismo. “O que o prefixo pós implica, contudo, é uma 

ausência de critérios periodizantes positivos, uma ausência que em geral é característica de 

períodos transitórios” (p.121). O próprio contexto fluido da contemporaneidade transmite 

incertezas para o homem, que, na maior parte das vezes, não sabe administrar a sua 

transitoriedade e fluidez. Como possível consequência desse fato, esse indivíduo começa a 

tecer dentro de si um conflito e uma crise de identidade que culminam no niilismo e na 

embriaguez. 
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 A Pós-Modernidade é também conhecida pelo momento histórico em que há ausência 

de positividade (termo ligado ao romantismo, à crença fervorosa em algo) e a presença do 

desconforto social, das mudanças bruscas de paradigmas, guerras, revoluções e anarquias. 

Chega o tempo dos oprimidos e das minorias sociais ocuparem um local de destaque no seio 

da sociedade. Segundo Matei Calinescu, nesse paradigma anárquico, a fé no espírito 

consciente e crédulo (reforçada pela era moderna da civilização ocidental, que sofreu as 

consequências da redescoberta renascentista da Antiguidade) foi drasticamente desafiada 

durante o período da modernidade tardia e com maior intensidade na contemporaneidade 

(p.122). A era pós-moderna é ainda entendida por ser fortemente marcada pelas lutas de 

classe, revolta dos trabalhadores de fábricas, indústrias e comércio, reforma agrária e pela 

ascensão da classe média burguesa. Tal classe passa a construir e a consumir produtos e obras 

de arte de acordo com a sua visão de mundo. Surge então a chamada “cultura de massa”, fácil 

e acessível para todos os gostos e, principalmente para uma era consumista, bolsos.  

A respeito do assunto, Calinescu nos reafirma que a era pós-moderna é marcada pelo 

despontar de uma classe trabalhadora urbana industrial, pelo advento de uma sociedade de 

massas com um sistema correspondente de “educação de massas” e “cultura de massas” 

(p.122). Porém, não devemos sempre associar a pós-modernidade e os seus paradigmas, frutos 

e obras a algo negativo e até mesmo pejorativo. Mesmo a crítica irônica e a carnavalização, 

elementos tão presentes na linguagem da arte pós-moderna e dos demais discursos que 

extrapolam as fronteiras estéticas, possuem um fundo sério e regenerador, que, ao contrário 

do que muitos pensam, não destroem os seus objetos de análise, mas sim, lançam-lhes 

alternativas para uma melhor visão de mundo. 

 Passado o choque inicial de ruptura, o novo paradigma pós-modernista começou a ser 

melhor recebido pelo homem, mesmo porque tal condição histórica foi e é inevitável. Como 

mesmo nos declara Calinescu:  

 

Usada ao princípio a modo de experiência, e não sem um toque de 
pessimismo a respeito do destino da cultura numa sociedade de consumo na 
qual os velhos padrões intelectuais surgiam ameaçados, “pós-modernismo” 
iria tornar-se em breve uma palavra quase honorífica. Curiosamente, “pós-
modernismo” foi adotado como o grito de guerra de um novo otimismo, 
populista e apocalíptico, sentimental e irresponsável, que é talvez  melhor 
sintetizado na noção de uma “contracultura”. O aparentemente inócuo 
prefixo “pós” foi ele próprio semanticamente desneutralizado e usado 
retoricamente para veicular um sentido secreto de jovialidade. Magicamente, 
o prefixo parecia afastar velhas restrições e preconceitos e libertar a 
imaginação para novas, indefinidas, mas extremamente excitantes 
experiências (p.123). 
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 A análise crítica e desconcertante da modernidade realizada pelo homem ocidental 

passou a ser considerada uma saída para esse indivíduo, cansado das incoerências da vida em 

sociedade. E, de que forma ele vivencia tal tarefa? Através da aceitação e análise nada 

inocente do que está ao seu redor. A contemporaneidade, juntamente com as suas incertezas, 

paradoxos e conflitos, deve ser muito bem discutida, experimentada e observada. Não adianta 

fugir e achar que ela é um “bicho de sete cabeças”, pois, assim, o homem estaria fugindo de si 

mesmo. Se, a nossa era atual é formada pelo prefixo “pós” e seus paradigmas- “pós-

estruturalista”, “pós-colonialista”, “pós-freudiano”, e como diz Calinescu, “pós-protestante, 

pós-masculino, pós-branco, pós-heróico, pós-judeu, pós-sexual e pós-puritano”10, então 

devemos nos render à auto-análise, e, dessa maneira, passamos a nos tornar “pós-humanos” 

(p.124). Deixemos de lado a hipocrisia social e a arte vazia, desprovida de desmascaramento, 

para nos olharmos diante do nosso espelho e vermos realmente quem e o que somos 

individualmente e culturalmente. 

 A paródia constitui-se em uma significativa ferramenta de desconcerto do seu objeto 

de crítica bastante utilizada pelo discurso artístico pós-moderno. Através do grotesco e da 

carnavalização, a paródia hiperboliza e caricaturiza as imperfeições do seu alvo, 

ridicularizando-as. Entretanto, como mesmo acredita Linda Hutcheon e tantos outros teóricos 

da Pós-Modernidade e do pós-modernismo, a descontrução do que é parodiado não implica 

em sua destruição. Mesmo porque: “A um nível mais profundo, contudo, o parodista pode 

admirar secretamente a obra que ele mete a ridículo[...]Quem é que tenta parodiar algo que se 

julga completamente insignificante ou sem valor?” (p.127). A paródia pode ser bastante ácida 

e grosseira, mas, ao mesmo tempo, ela pode aproximar-se do seu modelo, “até chegar a ser 

confundida com ele” (idem, ibidem). Outras formas de crítica da arte clássica e tradicional 

também complementam o exercício de desconstrução: o pastiche, o plágio, a citação e a sátira. 

Todas elas, em maior ou menor grau, podem recriar e transformar o modelo. Podem continuar 

sendo arte. Isso porque, “velho e novo, construção e destruição, beleza e fealdade, tornaram-

se através da relativização categorias quase insignificantes. Arte e antiarte [...](kitsch) 

fundiram-se”, uma vez que, a “crise parece ter-se tornado o critério principal de qualquer 

atividade artística significativa” (p.131).  

 Voltando ao assunto, a Pós-Modernidade caracteriza-se também por ser rizomática. 

Tal termo, utilizado por Deleuze e Guattari em Rizoma e outros estudos (Mil Platôs, já antes 

                                                           
10

 Termos extraídos do: The collected essays of Leslie Fiedler, v.II, p.379-400. 
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comentado de forma breve), traduz o caráter múltiplo da contemporaneidade, em que a 

linearidade de pensamento é inexistente, e as hierarquias são enfraquecidas, além de serem 

postas em xeque. Não há início nem fim na estrutura de rizoma, somente o meio. Deleuze e 

Guattari fazem um paralelo entre a sociedade tradicionalista do passado e a atual sociedade 

ocidental. Para os referidos teóricos, a primeira é centrada, una, indivisível, hierarquizante e 

hierarquizada. É comparada ao sistema arbóreo: Enraizado, concentrado, estratificado e 

previsível, materializando-se na árvore que gera frutos dentro de seu sistema vertical. Tem 

início, meio e fim: Da raiz à sua copa. Já a segunda, associa-se ao sistema do manguezal e dos 

tubérculos: Múltiplo, inter-relacionado, com suas raízes infiltradas por todos os lados 

camuflando a sua origem e destino, naturalmente dispersa e horizontal, e ultrapassando 

qualquer barreira geográfica e biológica. Do mesmo modo, o indivíduo clássico e iluminista é 

arbóreo- vive imerso em suas certezas e raízes, convicto e inabalável, ele ilude-se com a 

aparente perfeição das coisas; por outro lado, o homem pós-moderno começa a perceber que o 

real não é tão concreto assim e que pode romper-se a todo instante. Daí surge a crise de 

identidade desse sujeito moderno, que não sabe ainda lidar com o seu lado rizomático e que 

não consegue administrar as suas incertezas nem as mundanas. Essa mudança de paradigma é 

transportada para os vários planos culturais: Desde as crenças até a linguagem, passando pela 

sexualidade, ideologia e comportamento psíquico humano. Na Pós-Modernidade tudo se 

transforma em um grande manguezal. Segundo Deleuze e Guattari, o sistema de 

escrita/pensamento arbóreo do livro-raiz é o método clássico da tradição ocidental passada. 

Na modernidade, esse paradigma é substituído pelo sistema de mangue, por uma escrita mais 

fragmentada e polifônica, multifacetada e irreverente. Surgem então as dobras das palavras e 

as entrelinhas. “O mundo perdeu o prumo, o sujeito já não pode mesmo fazer dicotomia[...] o 

mundo tornou-se caos, mas o livro continua imagem do mundo, caosmos-radícula, em vez de 

cosmos-raiz” (2006, p. 14). 

 Dentro do contexto pós-moderno, os diferentes pensamentos e ações são bem aceitos e 

aglomerados em um mesmo organismo social. Não há exclusões, ao contrário, as inclusões 

são uma prática constante no cenário contemporâneo. Do mesmo modo que o manguezal, que 

conecta vários pontos de raízes oriundas de diversos lugares, a organização social pós-

moderna busca a interação entre pensamentos, condutas e crenças diversas em um mesmo 

patamar, anulando ordem, hierarquias e dicotomias. Tal realidade contrasta-se com o 

paradigma tradicional do passado, assim como o mangue se distancia do modelo da árvore, 

que fixa com as suas raízes um ponto definitivo. Ainda tomando de empréstimo o pensamento 

de Deleuze e Guattari, uma coisa puxa a outra na estrutura pós-moderna: Um rizoma não 
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deixaria de conectar elos semióticos, organização de poder, ocorrências que apontam para as 

artes, para as ciências, para as lutas sociais. Vivemos em meio à heterogeneidade. Moramos 

na Torre de Babel. Qualquer coisa pode ser interrompida e cortada e, automaticamente, é 

regenerada dentro da estrutura do mangue. Também a contemporaneidade possui esse caráter 

revitalizante e mutante, quando se recompõe com uma facilidade surpreendente. Dessa forma, 

as linhas de fuga fazem parte do rizoma: Não param de apontar umas para as outras, e é por 

isso que nunca se pode dar um dualismo ou uma dicotomia, mesmo sob a forma rudimentar 

do bom e do mau (p.22). 

 Se a sociedade tradicional articula leis, normas e condutas dentro de sua esfera cultural 

(como a árvore que gera frutos dentro de sua lógica natural), hierarquiza e forma ideologias, 

por outro lado, o todo orgânico contemporâneo (unido ao rizoma) tende à fragmentação e 

quebra de barreiras, estereótipos e visões de mundo lineares. O rizoma é “aberto, é conectável 

em todas as suas dimensões, desmontável, invertível, susceptível de receber modificações 

constantemente[...] É, talvez, uma das características mais importantes do rizoma, de ser 

sempre com entradas múltiplas” (p.29). Múltiplo e vário também é o ser na Pós-Modernidade 

porque reflete o que está ao seu redor. E mais: “Estamos cansados da árvore. Já não temos de 

acreditar nas árvores, nas raízes nem nas radículas, já sofremos demais. Toda a cultura 

arborescente está baseada nela, da biologia à linguística”, porém, “nada é belo, nada é 

apaixonante, nada é político, exceto os caules subterrâneos e as raízes aéreas, o adventício e o 

rizoma” (p.36). Deleuze e Guattari clamam por algo que foi e continua sendo inevitável para o 

homem pós-moderno: a sua liberdade de ação e pensamento individual, mesmo sabendo que a 

ruptura não é tão radical assim, uma vez que as atuais sociedades ainda reforçam condutas 

coletivas. Entretanto, o que está sendo destacado por ora no decorrer deste estudo é a 

mudança do paradigma clássico/iluminista para o cenário pós-moderno e contemporâneo. 

“Muita gente tem uma árvore plantada na cabeça, mas o próprio cérebro é muito mais uma 

erva do que uma árvore” (p.37).  

O ser humano naturalmente é múltiplo e complexo. Torna-se centrado e dogmático se 

a sua organização social o cobra tais condutas, porém, se a sociedade muda, esse ser também 

sofrerá alterações. Somos biologicamente rizomáticos: Formados por um emaranhado de 

veias, artérias, correntes líquidas, células e tecidos que se conectam e se fundem em um todo 

coeso e funcional. A própria anatomia do nosso cérebro faz-nos lembrar uma massa cheia de 

ramificações, sulcos e estrias que se homogeneízam e se harmonizam em seu conjunto. O 

cérebro forma uma pequena caixa que contém e guarda os nossos pensamentos, que são 

variados, múltiplos e infinitos, que, como uma erva daninha, aparecem do nada e se fixam por 
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todos os lados, desaparecendo também, daí a idéia do homem moderno ser desmemoriado e 

inconsciente. Essa é a “essência” do homem em meio ao contexto pós-moderno e rizomático. 

Mas nem sempre foi assim: “É curioso como a árvore dominou a realidade ocidental e todo o 

pensamento ocidental, da botânica à biologia, a anatomia, mas também a gnoseologia, a 

teologia, a ontologia, toda a filosofia”, isso porque o “Ocidente tem uma relação privilegiada 

com a floresta, e com o corte de matas; os campos conquistados à floresta são povoados por 

plantas com sementes, objeto de uma cultura de linhagens[...] de tipo arborescente” (p.44). 

Mas, por que é tão difícil ser rizomático? Pergunta-nos Deleuze e Guattari. Talvez porque não 

seja fácil adquirir e conquistar ações fragmentárias, “apreender as coisas pelo meio”, “não é 

fácil ver a erva nas coisas e nas palavras” (p.56-57). Contudo essa dupla de teóricos reforça-

nos a sermos aquilo que, inevitavelmente, já somos na atualidade: “Façam rizoma e não raiz, 

nunca plantem![...]Não sejam um nem múltiplo, sejam multiplicidades! Façam linha, nunca 

ponto!” (p.60).  

 Como vimos, o Pós-Modernismo é múltiplo e de difícil definição. O sujeito que está 

inserido nesse contexto histórico-cultural também passa a ter inúmeras características, o que 

por vezes gera a crise de identidade. Vários estudiosos, críticos de arte, filósofos e teóricos da 

Sociologia buscam conceitos que possam vir a contribuir na formação de uma idéia (ou 

idéias) que temos da contemporaneidade. Fernando Pinto do Amaral, por exemplo, em O 

mosaico fluido, nos diz que a Pós-Modernidade pode ser  considerada uma experiência fluida 

para o homem. E fluida porque também é rizomática, polifônica, multifacetada, complexa e 

polêmica. Como mesmo assinala S. Ribeiro, a definição do pós-modernismo seria 

praticamente impossível, pois tal propósito implicaria “forçá-lo à tirania do conceito ou de 

uma coerência metanarrativa” (RIBEIRO, 1988, p.30 apud AMARAL, 1991, p.21). Já para o 

filósofo Nietzsche, a Pós-Modernidade passa pela vontade de libertação absoluta dos seres 

humanos em meio ao caos da existência. E ainda, na visão de Casais Monteiro, vem a ser a 

liberdade de pensamento e a libertação da palavra na poesia (p.26 e 41). 

 Conhecida por ser a “sociedade da informação e do consumo”, mas também pela era 

das guerras mundiais, do progresso, e após essa fase, do niilismo e da crítica a todos esses 

fatos históricos e culturais, a Pós-Modernidade ainda pode ser reconhecida pela ironia e 

crítica de toda forma de sacralização: Seja a da arte, das crenças e do próprio 

desenvolvimento material. A respeito do assunto, Anthony Giddens, em As consequências da 

modernidade, diz que a condição da Pós-Modernidade distingue-se por uma evaporação da 

“grande narrativa”- ou seja, da linha condutora determinante através do qual somos colocados 

na história como seres dotados de um passado definido e de um futuro previsível (1998, p.2). 
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Agora estamos diante das incertezas, das incoerências da realidade dita concreta, em que o 

passado é digno de uma revisitação crítica, o presente é também questionado e vivido de 

acordo com as suas mudanças, e o futuro, não é mais considerado o local da esperança, do 

consolo e da salvação. No momento em que as certezas e as suas instituições (o Estado, a 

Escola e a Igreja) já não desempenham mais o papel de formadores da mentalidade e da 

educação do indivíduo, e, ficando em segundo plano, são ultrapassadas pela liberdade de ação 

e de percepção do mundo, um novo paradigma social se estabelece, provocando as mais 

variadas reações culturais. Mesmo sabendo que ainda sofremos as ações do moralismo 

cristão, tão enraizado, em parte, no seio da sociedade ocidental, e, mais especificamente, da 

portuguesa. 

Sendo assim, parafraseando Giddens, a perspectiva pós-moderna reconhece uma 

pluralidade de pretensões heterogêneas ao conhecimento, nas quais também a Ciência (que 

detinha o poder junto às demais instituições ora mencionadas) não tem mais um lugar 

privilegiado (idem, ibidem). E acrescenta que, tanto em extensividade como em intensividade, 

as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas do que a maior parte das 

mudanças características dos períodos anteriores. Isso porque no plano da extensividade, 

serviram para estabelecer formas de interligação social à escala global; no da intensividade, 

vieram alterar algumas das características mais íntimas e pessoais da nossa existência 

cotidiana. “As mudanças em curso nos últimos três ou quatro séculos[...]têm sido tão 

dramáticas e de impacto tão vasto” (p.3). Essas mudanças e agito social da Pós-Modernidade, 

guardadas as diferenças de tempo e lugar, já eram percebidas e discutidas bem antes, no 

século XIX, no contexto marxista. Marx e seus aliados (Durkheim, Engels, Max Weber) 

entendiam a era moderna como um período de grandes movimentações e agitações 

ideológicas, políticas, estéticas e econômicas. Analisavam de forma crítica tal contexto, e, em 

sua linha mais radical, consideravam também o mundo moderno como o locus do paradoxo, 

das lacunas, fissuras e dos contrastes, em que a massificação alienava a individualidade. 

 Há na contemporaneidade um apetite pelo novo. Com ele, a tradição é posta em xeque, 

e, muitas vezes carnavalizada. A novidade fascina porque traz rompimento de condutas já 

desgastadas e obsoletas. Mas também traz consigo indefinições que só o tempo pode resolver 

certas questões. Em alguns casos, nem mesmo o tempo. De acordo com Niklas Luhmann, a 

contemporaneidade é marcada pelo risco. O homem pós-moderno busca e corre riscos a todo 

o instante. Não podendo contar mais com as antigas instituições de poder que ofertavam-lhe 

conforto e garantia de salvação eterna, esse ser passa a tornar-se responsável pelas suas ações 

e consequências. Ainda na visão do referido teórico, o termo risco só nasce na época 
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moderna. A sua noção teve origem na compreensão de que os resultados inesperados podem 

ser oriundos das nossas próprias atividades e decisões, em vez de exprimir propósitos ocultos 

da natureza, ou intensões inefáveis da divindade (apud GIDDENS, 1998, p.21). Tais 

inconstâncias conduziram o homem pós-moderno a uma série de questionamentos e análises 

de todas essas mudanças que estavam ao seu redor. Por isso mesmo que a contemporaneidade 

é também conhecida pela era da reflexividade e da reflexão. Uma discussão generalizada e 

generalizante que conduz o indivíduo ao conhecimento de si próprio e da sua condição 

limitada em meio a um paradigma ilimitado, que é o da Pós-Modernidade.  

Sendo assim, esse ser continua a correr riscos porque não compreende ainda 

totalmente o que se passa diante dos seus olhos. Era das incertezas: Na atualidade, todos os 

fundamentos preexistentes das buscas gnoseológicas e escatológicas são enfraquecidos, uma 

vez que a preocupação com a origem e o destino das coisas e do homem também passa por 

uma revisão crítica. A Religião, por exemplo, que antes abarcava com fervor tais problemas, 

que contaminava a mente do homem com temores metafísicos e existenciais, não mais exerce 

tamanha influência sob esse sujeito, em nossos dias. Então, sem tais certezas, esse mesmo 

sujeito se vê imerso em uma crise identitária, correndo inúmeros riscos, pois comete ações e é 

passível de suas conseqüências, que nem sempre são positivas. Anthony Giddens nos traz um 

questionamento que, por ora, não temos a pretensão de responder (e acreditamos também que 

não haja mesmo uma resposta precisa para tamanha situação), que é a seguinte: Por que 

vivemos atualmente num mundo tão descontrolado, tão diferente daquele que os pensadores 

do iluminismo anteviram? A modernidade implica, como percebemos ao longo dessa breve 

discussão, na institucionalização da dúvida. E, muitos dos fenômenos que são frequentemente 

rotulados de pós-modernos dizem na verdade respeito à experiência da vida num mundo onde 

a presença e a ausência se combinam de formas historicamente novas. (p.107 e 125). Eis a 

famigerada Pós-Modernidade: Um grande rizoma que surge sem sabermos de onde vem e 

para onde vai. Fugir? Negá-lo? Ou simplesmente vivê-lo? Vejamos agora, no próximo item, o 

caso específico português. Como os lusitanos se comportam perante o ser ou não ser pós-

moderno? O estar ou não estar ainda sob a influência da moralidade cristã, historicamente tão 

lapidada no interior da cultura de Portugal? Há, nesse cenário, espaço para o rizoma e para a 

diferença comportamental/sexual nesse país? Tentaremos esclarecer alguns pontos à seguir. 
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3.2 Há de fato o ser pós-moderno em Portugal? 

     

Portugal, segundo Eduardo Lourenço (2001), é uma nação predisposta a melancolias. 

O ser português reside em um contexto auto-afirmativo de predestinação a glórias e vitórias 

no processo expansionista. Esses sentimentos de tristeza e saudade podem estar associados à 

manutenção da memória desse pretérito, em que Portugal obteve êxito no Ultramar. Foi 

necessário o despertar da nação lusa para o tempo presente e suas inerentes mudanças.  

    A cultura portuguesa é considerada singular por aqueles que estão fora dela e este fato 

acontece por Portugal ser um território que se diferenciou do resto da Europa, por não ter, 

imediatamente, acompanhado os avanços tecnológicos e científicos que a modernidade 

proporcionou. Enquanto os outros países europeus, no final do século XIX e início do XX, 

investiam em tal progresso, para se entenderem enquanto nação e manifestação social, a pátria 

lusitana permanecia imersa em seus mitos e ideologias do passado. Esse comportamento 

favoreceu o surgimento de pesquisas sobre a cultura dos lusitanos, realizadas pelas potências, 

a exemplo da França, da Inglaterra, e da Alemanha.  Os estudos foram marcados por um olhar 

superior e etnocêntrico sobre o “primo pobre”. Por não possuírem tantos dados a respeito da 

cultura de Portugal, esses países o classificaram de exótico e pitoresco, mítico e 

sentimentalista. 

    Para o povo lusitano, o seu país e a sua cultura estiveram no centro do mundo e 

vivenciaram sim as inovações e mudanças históricas, mesmo com as suas possíveis 

enfermidades: 

 

Assim vivemos, sobrevivemos, criamos, durante mais de três décadas sobre 
o duplo registro de dois exílios ou isolamentos: o interior e o europeu. Isso 
não significa que a nossa cultura não tenha existido, não se tenha vivido no 
horizonte de uma mitologia caseira de que o nosso modernismo era o centro- 
com Pessoa, Sá-Carneiro e Almada Negreiros-, mas um centro sem 
circunferência, se o absurdo da imagem é permitido (LOURENÇO, 2001, p. 
14). 

     

Houve um evidente isolamento de Portugal em relação ao resto da Europa que 

facilitou a existência de peculiaridades culturais. Essa auto-suficiência lusitana desestruturou-

se com o 25 de Abril, “e nós soubemos então, na prática e em tradução portuguesa, que 

estávamos na Europa e que éramos Europa. Na política, como no resto” (LOURENÇO, 2001, 

p. 15). O modelo colonial do passado português já não combinava mais com a nova forma de 

vida do século XX no Ocidente. A conscientização, em Portugal, ocorreu lentamente. 
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    A cultura portuguesa herdou características milenares de vários povos (iberos, celtas, 

fenícios, gregos, romanos), mas adquiriu uma face própria nessa fusão. A melancolia vinda 

dos celtas abraça o espírito lusitano e o expõe a “um gosto absurdo de sofrer”, contudo sem 

tragicidade, porque o “país das lágrimas” possui uma “velha dor”, que é uma “dor mansa, à 

portuguesa” (LOURENÇO, 2001, p. 39). A religiosidade também auxiliou no gosto pelos 

sentimentos do ser português, uma vez que Portugal sofreu forte influência do Cristianismo, 

sem ter tido autonomia para questioná-lo. Antes do período cristão, já havia no país certo 

conflito entre o sagrado e o profano. “Não houve em Portugal o fenômeno de ‘paganização’ 

voluntária a que chamamos Renascimento”, mas a “espontânea defesa da ortodoxia” 

(LOURENÇO, 2001, p. 41). Entretanto essa ortodoxia foi mais utilizada fora do território 

nacional, adquirindo um caráter missionário no processo colonizador. Dentro da nação 

lusitana, ocorreram as suas revoluções e militâncias, como o “anticlericalismo” em Gil 

Vicente, e um certo “paganismo” em Luís de Camões. 

    A nação lusitana buscou durante anos a sua salvação e a resolução de seus problemas 

fora do seu limite geográfico, no além-mar e nas suas colônias. O oceano possui uma 

simbologia significativa que predomina no imaginário desse povo. Vocação divina, sinal de 

mudança, predestinação. Foram vários os motivos para tal empreendimento político-social. A 

busca da realização de um sonho foi a mola que impulsionou os marinheiros portugueses a 

seguirem por mares desconhecidos, um povo que já se encontrava exaurido devido aos 

problemas internos, como uma longa luta com os mouros. E após os momentos de glória e 

desilusão, o que sobrou de Portugal? Restou “como herança um Portugal pequeno e um 

imenso cais”, local para relembrar as suas aventuras, “numa mistura inextricável de 

autoglorificação e de profundo sentimento de decadência e de saudade” (LOURENÇO, 2001, 

p. 58). Para Eduardo Lourenço, por muito tempo ainda, para eles mesmos e para o resto da 

Europa, os portugueses serão “uma espécie de reserva de sonho”, e Lisboa (capital símbolo do 

império de outrora) uma cidade “naturalmente onírica”. Já Portugal caracteriza-se, por ser 

uma nação-barca carregada de passado, a primeira a largar do cais europeu e a última a 

regressar. (LOURENÇO, 2001, p. 59 e 65). Outros países também tiveram passado 

colonizador, mas só Portugal e o seu povo conviveram com ele. Passado que justifica o 

presente e garante o futuro para uma parcela retrógrada dos lusitanos. Só que esse futuro 

esteve sempre fora da “casa portuguesa”, e após a descolonização, o referido país não teve 

saída, a não ser a busca da sua salvação dentro de si mesmo. 

    O imaginário dos portugueses foi alicerçado e fortalecido pela literatura clássica do 

século XVI. Nesse período, principalmente em Luís de Camões e no seu Os lusíadas, 
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percebemos o eco de um povo guerreiro e colonizador . Já a partir do século XIX, com 

Garrett, Portugal reduz-se à memória e à busca de uma nova identidade. A literatura ganha 

uma nova dimensão que atingirá a crítica modernista de Pessoa, em sua Mensagem, por 

exemplo. O século XIX buscou a salvação desse país, através do mundo literário, que resultou 

em um trancamento do eu lírico dentro de si. Por outro lado, a literatura do século XX 

propagou a crise não só de Portugal, mas a do seu próprio universo ficcional, caracterizando-

se como desconstrutora.  

    O ser português fundamentou-se na vontade de estar no centro do universo e de 

possuir uma identidade única em relação às outras nações da Europa. Assim fala Eduardo 

Lourenço de si e dos seus conterrâneos:  

 

 Somos, enfim, quem sempre quisemos ser. E todavia, não estando já na 
África, nem na Europa, onde nunca seremos o que sonhamos, emigramos 
todos, colectivamente, para Timor. É lá que brilha, segundo a eterna 
ideologia nacional veiculada noite e dia pela televisão do Estado, o último 
raio do império que durante séculos nos deu a ilusão de estarmos no centro 
do mundo. E, se calhar, é verdade (2005, p. 15). 

 

    O Estado português afirmou, por muito tempo, o passado nacional. A população 

reproduziu e, ainda hoje parcialmente o faz, um discurso voltado para as questões ontológicas 

e a preocupação do ser e estar no mundo concreto. Se, no presente, os lusitanos são o que os 

outros países vêem, um povo cheio de sonhos e ideais, que viveu além do possível, graças à 

ajuda divina e a sua predestinação para tal empreendimento, preocupado com a própria 

imagem, submetido a privações da contemporaneidade, é porque durante anos foi construída 

por eles uma redoma ideológica que os isolou do resto da Europa. Para Portugal, essa “ilha” é 

o centro do mundo, que, “se calhar, é verdade”. A singularidade dos portugueses adquire 

fôlego, quando compreendemos as características do seu ser. Se “excetuarmos talvez a 

Macedônia e Roma, poucas vezes um povo partindo de tão pouco alcançou um direito tão 

claro a ser tido por ‘grande” (LOURENÇO, 2005, p. 25). Os portugueses acreditam na sua 

grandeza, mesmo que essa seja uma ficção, ou exista de forma relativizada. O apego ao 

passado (o porto seguro) esteve ancorado no âmago da sua alma, em que a razão de todas as 

coisas, “a raiz de toda a esperança”, segundo Eduardo Lourenço, foi “o termos sido”. Além 

disso, “dessa ex-vida são Os lusíadas a prova do fogo” (LOURENÇO, 2005, p. 28). O viver 

nacional, para o referido ensaísta, é inquieto e, ao mesmo tempo, confiante em si, em busca de 

um futuro preso aos moldes do pretérito. A persistência acompanhou sempre o ser português 

e, mesmo nos momentos de crise, buscou-se uma nova tentativa colonizadora, seja no 
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imperialismo do século XIX que resultou no Ultimatum (e esse por sua vez alimentou um 

ultranacionalismo em Portugal) , ou no salazarismo do século XX, com desfecho na 

descolonização de África.  Essa autoconfiança portuguesa é considerada por muitos uma 

esquizofrenia que deixa transparecer o alto grau de enfermidade da nação. 

    O ser português viveu durante séculos em estado de fuga, buscando a solução dos seus 

problemas internos fora da casa lusitana. Com a descolonização, o passado recente clamou 

por uma fuga para dentro de Portugal e provocou o seu povo para uma tentativa de mudança 

ideológica. Surgiu o momento de “construir com constância o país habitável de todos, sem 

esperar de um eterno lá-fora ou lá-longe a solução que, como no apólogo célebre, está 

enterrada no nosso exíguo quintal” (LOURENÇO, 2005, p. 51). A triste realidade do país 

lusitano (ao ser simples, agrário, que não investia em pesquisas científicas) dentro dos seus 

limites geográficos fez com que a população sonhasse com melhorias bem distantes de si. 

Para acrescentar ao entendimento da humilde condição da nação no século XX, Salazar certa 

vez “se autodefiniu num dia de imodéstia sublimada, como ‘pobre, filho de pobres” 

(LOURENÇO, 2005, p. 58). O sonho, a representação, a formação de uma imagem idílica, 

tudo isso abarca uma vontade de estar à frente do visível. “Pobres, saímos de casa para ser ou 

tentar ser senhores” (LOURENÇO, 2005, p. 123). 

    No decorrer do processo histórico de Portugal, não se buscou nesse país uma ideologia 

da filosofia e da ciência, facilitando a crença mítica, alicerce da nação. A elite literária 

sustentou o mito na sociedade portuguesa, e a população não construiu uma burguesia, ou 

uma classe média que procurasse trazê-la à realidade. Como já foi esclarecido anteriormente, 

Portugal não acompanhou o resto da Europa no desenvolvimento do positivismo do final do 

século XIX e início do XX, só acordando para a abordagem das ciências sociais, após o 25 de 

Abril. Antes disso, os únicos estudos sociológicos empíricos, sobre a organização social 

lusitana, foram realizados por sociólogos estrangeiros que evidenciaram o exotismo do objeto 

de análise. O processo de teorização sociológica em Portugal aconteceu de maneira lenta. 

Nesse contexto, a psicanálise (uma ciência arbitrária) tomou a frente dos direcionamentos que 

visavam o entendimento da nação portuguesa. Enquanto as potências européias conheciam-se 

racionalmente, o território lusitano continuava se aprofundando no campo simbólico, porque a 

“análise arbitrária duplica o mito, mesmo quando é sua intenção desmontá-lo” (SANTOS, 

1999, p. 55). Daí a falta de material científico, para que os sociólogos estrangeiros chegassem 

a uma certa compreensão de Portugal. Na visão de Boaventura de Sousa Santos, na “ausência 

de adequada inovação teórica, corre-se o risco de analisar a sociedade portuguesa pela 

negatividade, por aquilo que ela não tem quando comparada quer com as sociedades centrais, 



120 
 

 

quer com as [...] periféricas”, estimulando a presença de mitos e do exotismo (SANTOS, 

1999, p. 58). O olhar estrangeiro foi tendencioso e enxergou conflitos e crises de identidade 

no povo lusitano, mas, quando o olho fez parte da nação, a auto-afirmação entrou em cena. 

    O português é sonhador, empreendedor (e por que não?), sentimentalista e humano. A 

sua épica se apresenta “renascentista, culta, oceânica, impregnada de lirismo e corre sempre 

no leito que lhe cavou o gênio de Camões”, e a saudade, “um estado de alma sui generis” 

(SANTOS, 1999, p. 60-61). Há um certo barroquismo, um paradoxo no ser lusitano, misto de 

lírico sonhador (herdado dos celtas, como dito anteriormente), de fáustico e fatalístico para 

uns, ou a confraria de três culturas contraditórias para outros: a mediterrânea, a atlântica e a 

continental. E embora a sociedade portuguesa seja politicamente considerada semiperiférica, 

servindo de ponte entre os países centrais e os periféricos, como durante o colonialismo, em 

que era o centro perante as suas colônias e periferia em relação à Inglaterra, sendo em 25 de 

Abril de 1974, o território menos desenvolvido da Europa, foi, ao mesmo tempo, o detentor 

único do maior e mais duradouro império colonial desse continente. Eric Hobsbawm diz que 

Portugal manteve as suas colônias, depois da Conferência de Berlim, no final do século XIX, 

porque as potências econômicas da Europa não chegaram a nenhum acordo de partilha das 

mesmas (Apud SANTOS, 1999). O caráter intermediário de Portugal persiste até hoje, apesar 

de fazer parte da União Européia, isso porque dentro da referida comunidade existem 

subdivisões que classificam as organizações sociais como pertencentes ou não ao primeiro 

mundo. Nas sociedades economicamente medianas, o Estado se torna autoritário internamente 

e negligente externamente, pois procura através do populismo e da ditadura resolver as 

pendências domésticas. A história moderna lusitana oscila entre o consenso democrático das 

potências e o autoritarismo, tomando para si esse último. É por isso que consideram a 

sociedade civil de Portugal fraca e sem poder legitimador, além de paternalista e caridosa com 

o seu semelhante, solidária e humana, possuidora de um destino, de “uma razão teológica (sic) 

que ainda não cumpriu ou que só cumpriu no período áureo dos descobrimentos e que o 

défice (sic) de cumprimento só pode ser superado por um reencontro do país consigo mesmo” 

(SANTOS, 1999, p. 71).  

    Mas o mundo ocidental se preparava para receber a Pós-Modernidade na primeira 

metade do século XX. Segundo Eric Hobsbawm, em A era dos extremos, a destruição do 

passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam a nossa experiência pessoal à das 

gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século 

XX. Nesse contexto que valoriza e prioriza o momento atual, quase todos os jovens crescem 

em uma espécie de presente contínuo sem qualquer relação orgânica com o passado público 
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da época em que vivem (1996, p. 15). Tal realidade pareceu ser bastante difícil de ser 

colocada em prática por Portugal de imediato, enquanto os demais países ocidentais se 

adiantaram na incorporação do sistema social e econômico que despontava no pós-guerra. E, 

em uma nação cheia de memória e história como é a lusitana, como lidar com o esquecimento 

do seu passado? Dessa forma, o despertar do ser português para a pós-modernidade exigiu 

que se estivesse aberto a mudanças históricas, que essa organização social não se distanciasse 

das inovações ideológicas e quebrasse qualquer resistência às mesmas. O que mais 

incomodou aos estudiosos foi o medo da ruptura, enraizado na coletividade de Portugal, pois 

as “dificuldades de pensar o novo foram sempre grandes em Portugal”. Romper não significa 

necessariamente negar, é antes de tudo, uma “transição em que há momentos de ruptura e 

momentos de continuidade” (SANTOS, 1999, p. 100 e 103). 

 O povo português também é conhecido pelas outras culturas (e considerado pelos 

próprios habitantes) como uma nação peculiar em sua visão de mundo. Seria, portanto, uma 

forma lusitana, bem particular de encarar os fatos e a sua história. A memória nacional e 

particular é a todo instante posta em exercício, mesmo porque no seu passado e no pretérito 

mais recente, tal país foi fruto de um sistema de governo e depois de uma ditadura que 

orientavam as pessoas na prática da lembrança, dos fatos ocorridos e no fortalecimento do 

imaginário da nação. A respeito do assunto, Manuel Clemente, em Portugal e os portugueses, 

nos diz que é habitual se crer na capacidade lusa de adaptação e acrescenta que se trata antes 

do contrário. “Se não devíamos falar até da impossibilidade de deixarmos de ser quem somos, 

tal a densidade interior que acumulamos” (2008, p. 9). O referido teórico reforça a idéia muito 

comentada também por outros escritores, a exemplo de Eduardo Lourenço, de que Portugal é 

um país sui generis. Isso porque os seus filhos possuem uma relação “pouco nítida” e muito 

forte com a pátria mãe (idem, ibidem). Ainda na visão desse escritor ora trazido para o centro 

deste estudo, os portugueses personificam Portugal, dentro de uma ótica religiosa. “Olhamos 

Portugal como uma personalidade coletiva portadora de uma alma, no sentido romântico do 

termo, ainda que referido a algo muito anterior ao Romantismo” (p.10). A nação lusa desde o 

seu início foi compreendida como uma organização fadada a religiosidade e ao espírito. Por 

isso mesmo é que os reis e a Igreja justificavam as conquistas ultramarinas, territoriais e de 

fiéis como um empreendimento divino. Nesse cenário político-cultural, os lusitanos foram os 

eleitos de Deus para ampliarem o seu império em terra e no mar. E a literatura portuguesa 

confirma todos esses fatos, seja em Camões, até mesmo em Vieira ou, de forma crítica, em 

Pessoa. Portugal foi, durante muito tempo, e até mesmo recentemente, o Império de Cristo na 

terra. Porém, com as desilusões de nem sempre ter conseguido aquilo que queria, Portugal 
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também se tornou uma nação cheia de tristeza e lágrimas. Esteve sempre entre o sonho e a 

frustração. “Vivemos geralmente mal conosco próprios, por nos acharmos sempre aquém do 

que teríamos sido ou do que poderíamos voltar a ser[...] todos nos embebemos de um Portugal 

que não achamos” (p.11). A nação lusa esteve sempre no cais, a espera do próximo navio que 

lhe conduzisse aos “mares nunca dantes navegados”. 

 Há também entre os portugueses um gosto pelos fatos passados. “Aliás, oscilamos 

entre a beleza das coisas pequenas e uma persistente disponibilidade para os grandes 

momentos” (p.15). Consequência ou não de um sistema político que induziu o seu povo à 

manutenção de sua memória, o fato é que os lusitanos não se esquecem dos acontecimentos 

que alicerçaram a sua cultura e história. Resta saber se essa nação está realmente atenta para o 

seu presente, as suas implicações e às mudanças sociais globais. Às vezes, não seria mesmo 

melhor esquecer o que passou e atentar mais para o futuro? Enquanto isso, “vamos andando 

apesar de tudo. E muito à portuguesa, ‘depois se verá’. O que também é já um grande saber de 

experiência feito” (p.17).    

    Dessa forma, seja pela negatividade, inferioridade ou pela auto-afirmação que o 

acompanhou, o ser português por muito tempo revelou-se sonhador e confiante em seu 

universo simbólico e mítico. Essa redoma onírica construiu-se durante longos anos e 

solidificou-se no seio da cultura portuguesa. Derrubar todo esse alicerce, para que se 

acompanhassem as mudanças pós-modernas constitui-se em uma tarefa árdua e dolorosa, pois 

esquecer o passado não esteve e talvez não esteja nos planos dos lusitanos.      

 Assim se encontrou Portugal, até o final do século XX. Nostalgicamente, preso às 

obsoletas ideologias do colonialismo, “fixo”, ao achar que ainda controlava outras culturas e 

legitimava a sua em outros territórios. O salazarismo ajudou a reforçar o discurso colonial, os 

conceitos pré-estabelecidos do “eu” para com o “outro”, em que o estereótipo e o fetiche 

alicerçavam o imaginário dos colonizadores e tachavam os povos colonizados, mesmo antes 

de conhecê-los de fato, se é que se conhece profundamente uma sociedade. Para Homi 

Bhabha (1998), o estereótipo reconhece a diferença e simultaneamente a recusa ou mascara. 

Há uma agressividade e repulsa, comportamento do narcisismo, quando o “eu” se enxerga 

diferente do “outro” e percebe que não tem certos aspectos que uma outra cultura tem. Daí 

vem a atitude agressiva em achar que o que ele não possui é considerado feio, imoral, 

deficiente, errado e incapaz. Ainda para Bhabha (1998), o estereótipo requer uma cadeia 

contínua e repetitiva de outros estereótipos, contendo sempre as mesmas “verdades” a respeito 

de um povo, como o caráter “indolente” e “preguiçoso” dos colonizados. Essa maneira 
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limitada de pensar do colonizador em relação aos povos conquistados não considera a 

complexidade e a pluralidade da cultura dos mesmos. A diferença assusta e exclui. 

    O discurso pós-colonial questiona e analisa o processo que envolve a colonização e as 

suas falhas e consequências. É uma prática da pós-modernidade, que também representa uma 

avaliação da modernidade e da geopolítica dos séculos XIX, XX e XXI. Segundo Homi 

Bhabha (1998), as perspectivas pós-coloniais emergem do testemunho colonial dos países do 

Terceiro Mundo e dos seus discursos. A análise do colonialismo trabalha em torno das 

questões de diferença cultural, autoridade social e discriminação política, visando criticar a 

ideologia imperialista e os seus paradoxos. As comunidades são simbólicas, as culturas são as 

representações desse referencial imaginário, não cabendo ao modelo colonizador racionalizar 

algo que não é material. “A cultura se adianta para criar uma textualidade simbólica, para dar 

ao cotidiano alienante uma aura de individualidade, uma promessa de prazer”, assim esclarece 

o referido culturalista (BHABHA, 1998, p. 240). Os discursos pós-coloniais contemporâneos 

estão relacionados às histórias de deslocamento cultural, seja como transição do modelo de 

escravidão para o de servidão; a migração do Terceiro Mundo para o Ocidente, após a 

Segunda Guerra Mundial; ou o trânsito de refugiados econômicos e políticos dentro e fora do 

Terceiro Mundo. A perspectiva pós-colonial abandona as tradições da sociologia do 

subdesenvolvimento ou da dependência do mesmo. Para essa corrente de pensamento, a 

outridade não é negada e nem anulada. A antiga relação “eu” versus “outro” será substituída 

pela “eu” mais “outro”. Nesse momento, as relações interculturais tornam-se desconfortáveis, 

causando um mal-estar à antiga estrutura colonizadora. 

    Em meio a essas transformações políticas, econômicas e sociais, Portugal tentou 

manter o modelo imperialista a qualquer custo. A ditadura de Salazar começou em 1926 e 

chegou ao fim em 1968, quando o ditador, incapacitado por um derrame cerebral, foi 

substituído no cargo de primeiro-ministro por Marcelo Caetano. Internamente no que diz 

respeito à sua gestão política, Salazar estabilizou as finanças, modernizou as ferrovias e 

expandiu a Marinha Mercante; já no âmbito externo, o ditador estreitou os laços com o Brasil, 

a Espanha, a Inglaterra e os Estados Unidos, e procurou manter o império ultramarino 

português. Porém alguns problemas internos continuaram e outros aumentaram, tais como: 

pobreza da população, lento aumento do padrão de vida (para poucos), sem contar a repressão 

ideológica garantida pela censura. 

    Salazar, durante o seu regime, fortaleceu a idéia de que governava a favor de uma 

religiosidade e, por isso mesmo, se uniu e sustentou a Igreja, que estava começando a passar 

por crises. Se, no Antigo Regime, o político era justificado pelo religioso, no Estado Novo, a 
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realidade parecia se repetir com fervor pelo ditador. Desde sempre, como já vimos no 

decorrer desse estudo, Portugal foi eleito pelo divino em sua empreitada aqui na terra. E a 

mentalidade da nação passa pela religião: seja na moralidade social, no culto a Nossa Senhora 

de Fátima, ou no reforço que os seus governantes fazem para legitimar a presença do divino 

nas ações da nação lusa. É a origem quase divina do país que bem nos lembrou Alexandre 

Herculano em História de Portugal. E esse contexto ganhou força durante a ditadura de 

Salazar. Não por acaso, em seus discursos fazia a auto-afirmação de suas ações a favor do 

país. No estudo de Arnaldo Madureira, Salazar e a Igreja, detectamos alguns trechos dos 

vários momentos de fala do referido estadista. Certa vez disse: “O país precisa, sobretudo, de 

ter na minha inteligência e na minha honestidade uma absoluta confiança[...] sei muito bem o 

que quero, e para onde vou” (apud MADUREIRA, 2008, P. 16). 

 A Igreja apoiava também Salazar e o Estado Novo. Em seus discursos, o referido 

ditador frequentemente se colocava no papel do bom cristão fiel ao seu povo e às suas 

condutas. Julgava fazer sacrifícios em prol do país e também exigia o mesmo da população 

local. Reiterando o assunto, Arnaldo Madureira nos diz que, o tempo mostraria que tudo se 

resumia ao fato da Igreja o apoiar, e em troca, Salazar devolveria grande parte do prestígio e 

do poder que ela tivera, lhe permitiria o ensino religioso nas escolas, a ação dos capelães nas 

unidades militares, o auxílio do Estado na construção e na restauração de templos e de igrejas 

(p.18). Isso porque Salazar garimpou um exército fiel às tradições da religião, da ordem e dos 

bons costumes. Tal grupo era formado por católicos, monárquicos, pessoas pertencentes aos 

partidos conservadores e jovens oficiais que há muito queriam moralizar os costumes e 

revolucionar o governo e seus processos, visando o fortalecimento de Portugal perante outros 

povos. Houve um incentivo à moralidade durante o regime salazarista. O ditador, repetidas 

vezes, afirmava que a nação ia mal em relação à ordem e aos costumes benevolentes. “Ou nos 

salvamos por um esforço coletivo geral ou nos afundamos todos na mais hedionda das 

bacanais de sangue que a gloriosa história de Portugal registrará” (p.20).  

E por outro lado, a Igreja precisava ressurgir ao cenário de poder e adquirir mais 

espaço para ampliar os seus domínios sobre as pessoas, para propagar a fé, catequizar os 

jovens, combater os adultérios e divórcios e a indolência. A partir daí, o Estado começa a 

ceder espaços públicos para a preparação de cultos e missas, as leis cobriam questões 

inerentes à religião, os bispos e padres tiveram autonomia para escrever e ensinar a sua 

catequese, ou seja, deu plena liberdade ao clero de se manifestar na prática divina. E cabia à 

Igreja também fazer a propaganda da ditadura e assegurar que o seu rebanho seria formado 

por cidadãos de bem que trabalhariam a serviço do Estado. Até a tese acadêmica de Salazar, 
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intitulada Centro católico português- Princípios e organização, e publicada pela Coimbra 

Editora, foi reconhecida como doutrina oficial. Nessa obra, Salazar evidencia a moralidade e 

o poder de doutrinar o povo. Sendo assim, a Igreja confiou em Salazar, uma vez que 

acreditava, “que um governo de pulso firme podia criar as condições que lhe permitissem 

reforçar a sua ação religiosa, social e política, e satisfazer grande parte das suas reivindicações 

fundamentais” (p.47). A Igreja então teve livre acesso à manipulação do pensamento das 

pessoas e de suas ações. Ela organizou e dirigiu práticas através também de organizações 

sociais que estavam sob a sua tutela, a exemplo do Centro Católico. Outro grande 

empreendimento da Igreja foi o reforço às peregrinações a Fátima, que duram até os dias 

atuais. Disse certa vez o arcebispo de Évora: “Saiba a Pátria e saiba o mundo que Portugal 

ressurge aos pés da Sua Padroeira[...] Vemos, com inefável ventura, os olhares da Virgem 

Maria iluminando a nossa terra[...]e temos a certeza de que seremos ouvidos” (apud 

MADUREIRA, 2008, p. 49). Os católicos eram preparados para estar a serviço da pátria.  

Dessa forma, percebemos que um poder chama o outro, distanciando o homem de sua 

liberdade de pensamento e conduta. Mas esse contexto político-religioso não estava 

preocupado com a liberdade das pessoas, ao contrário, podava-a. Certa vez perguntaram ao 

ditador Mussolini acerca do livre arbítrio dos homens e ele respondeu: “Quando estou em 

contato com o povo ninguém me pede liberdade; o que me pedem é casas, estradas, pontes, 

canais e caminhos de ferro” (idem, p. 153). Assim também agiu Salazar, ao ofertar, ao seu 

modo, construções e melhorias a população e a nação, porém, proibia exibições de filmes e 

produtos americanos, gostos russos e tudo aquilo que ameaçava a sua tão sonhada ordem. Foi 

criado um Centro de Estudos com a missão de divulgar a boa imprensa nacional e 

internacional; exigia-se que nos lares católicos não entrassem jornais, livros e revistas 

consideradas levianas; foram revistados os livros didáticos; criou-se a Universidade Católica 

em Portugal; formação da Liga do Professorado Católico, entre outros. Isso já que o “Estado 

Novo tem de ser forte[...] coordenando as liberdades, direitos e atividades de todos[...]em 

harmonia com os fins gerais[...]a base[...]tem de estar na família, que ele deve defender e 

proteger” (MADUREIRA, 2008, p. 246). Assim, Salazar foi muito elogiado pela Igreja e por 

seus simpatizantes. Mas muito criticado por aqueles que queriam modernizar Portugal. Só que 

o referido ditador contou com o apoio da Igreja, que também se mostrou forte e batalhadora 

rumo a sua relegitimação. “A Igreja Católica mostrava assim que era uma instituição 

espiritual, moral e, também, política” (p. 262).  

 Apesar de sofrer muitas críticas por parte daqueles que queriam novos rumos liberais 

para a nação, uma vez que deixou muitas marcas em Portugal e em seu povo, o salazarismo 
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também formou adeptos e escolarizou pessoas que acreditavam estar formando e fortalecendo 

o seu país. Criou-se uma significativa onda nacionalista entre os lusitanos durante o Estado 

Novo. Salazar adquiriu simpatizantes fiéis da sua forma de governar. Dentre eles, está o 

militar Silvino Silvério Marques que, em seu estudo intitulado Salazar, o Ultramar e o 25 de 

Abril, faz uma severa crítica aos liberais, aos marxistas e ao processo de descolonização. 

Segundo o referido escritor e antigo militante do sistema salazarista, o 25 de Abril e todo o 

cenário de perda das colônias de Portugal não passaram de uma ilusão, uma falsa promessa de 

liberdade, pois, para tal narrador, o país lusitano se enfraquecia e perdia o seu ideal de 

nacionalidade sólida e coesa. Para Silvino Marques, a descolonização provocou o maior 

desastre da história portuguesa, “originando milhões de vítimas de todas as etnias, retrocesso 

de muitas décadas na maior extensão do antigo Ultramar, além de destruir a Pátria de todos e 

de dar origem a situações do maior opróbio em Forças Armadas até então dignas!” (2001, p. 

42). E acrescenta que, os lusitanos esperaram a tão sonhada felicidade prometida desde o 25 

de Abril dentro de uma realidade que mostra um país marcado por uma história indigna. 

Muitas gerações futuras sofreram e a atual ainda sofre as consequências do fim do 

salazarismo, na visão de Marques. Isso porque, abandonado o Ultramar, as finanças e a 

economia se arruinaram, o domínio marxista nos governos, na administração e no ensino se 

alastrou, construindo uma leva de iludidos por todo o país (p.239). Percebemos aqui então o 

discurso de direita que ratifica a crítica às mudanças sociais em Portugal. Como esse país 

poderia aderir ao contexto pós-moderno em meio a tanta pressão tradicionalista? E Marques 

prossegue criticando ainda mais a descolonização: “De resto, descobriram já todos os 

políticos que Portugal perdeu muita da sua identidade após o 25 de Abril. Como a nossa 

identidade provinha da existência do Ultramar, são os ultramarinos que ainda conservam algo 

do que identificava a Pátria”, porque, “é um carisma, individual e sobretudo coletivo, que a 

eles enobrece e obriga e aos outros impõe respeito” (p. 240). 

 O Socialismo marxista foi bastante criticado pelos salazaristas, pois, para esses, o 

movimento revolucionário levaria Portugal a um estrangeirismo e a uma perda de suas 

características peculiares e internas. Talvez tal fato tenha contribuído para o atraso da chegada 

da Pós-Modernidade no referido país. Acrescentando o nosso pensamento, Silvino Marques 

também diz que a Esquerda esfacelou a nação lusa, porque entregou o Ultramar ao Partido 

Soviético e é doutrinariamente atéia, perseguidora da Santa Igreja, pois tem como evangelista 

Marx. Contudo, Marques clama pelos religiosos que venham salvar a nação das mãos dos 

comunistas: “Certamente os nossos bispos, especialmente os ‘retornados’, que sabem como a 

Igreja está já sendo silenciada também no Ultramar, não deixarão de esclarecer os seus 
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rebanhos, que o marxismo está ardilosamente” confundindo (p. 242). O Ultramar para os 

salazaristas era uma “parcela sagrada” de toda a organização política de Portugal. A respeito 

do assunto Marques questiona o ideário dos organizadores do poder de Salazar: “Qual a nossa 

ideologia? Continuamos seguindo a doutrina social da Igreja. Somos sociais-cristãos” (p.243). 

Ao observar os seus patrícios, Marques nos diz que houve em Portugal uma fraqueza de 

caráter, uma vez que muitos se debandaram para o partido de esquerda e acabaram por trair a 

sua nação. “Não podemos deixar de lamentar a crise de caráter que invadiu a nossa gente em 

tantos oportunismos e tantas prostituições de consciência. Que cobardia, que corrupção teriam 

levado a isto?” (p. 244). Assim era o pensamento de extrema direita em pleno contexto 

contemporâneo em Portugal. Para os salazaristas, os políticos trazidos pelo 25 de Abril 

revelaram-se incapazes de ofertar uma solução para a crise lusitana e de fazer a nação sair “do 

atoleiro que eles próprios criaram”. “Só haverá autêntica ruptura mudando de homens e de 

processos” (p. 253). Marques também alegou que, com o fim do salazarismo, Portugal iria se 

desproteger e se tornar mais violenta. E também desprotegidos iriam se tornar os seus 

habitantes. A crítica ao 25 de Abril ainda pode residir no fato de que tal movimento foi 

originado dentro das Forças Armadas, através de jovens, “a maioria sem qualquer 

qualificação especial, que se desenvolveu de dentro para fora, por colagem de forças e 

massas, em geral marxistas, e adesão de políticos e intelectuais que se sentiam privados de 

liberdade”, “Liberdade que então conquistaram e no âmbito da qual levaram o País à situação 

em que se encontra” (p. 254). Mais uma vez aqui podemos perceber quão desafiado era o 

processo de mudança e modernização de Portugal no século XX. 

 Salazar foi considerado pelos seus adeptos “o português do século”. A sua forma de 

governar dentro das malhas do poder pôde construir uma organização forte e que conseguiu se 

manter por décadas. Marques nos lembra o caráter estadista de Salazar por excelência. Porque 

possuía virtudes políticas, “foi capaz de enfrentar, defendendo com firmeza, coragem e 

dignidade os interesses nacionais envolvidos, gravíssimas ocorrências do seu tempo”, a saber: 

O caos político herdado da I República, a Guerra de Espanha, a II Grande Guerra, a guerra 

das ideologias-comunismo, nazismo e fascismo, entre outros (p.273). E as ações negativas e 

ditatoriais salazaristas foram justificadas em prol da defesa e do estabelecimento da nação 

lusitana, pois chegou-se à conclusão de que “quem tinha conhecido o seu povo havia sido 

Salazar” (p. 274). O culto ao salazarismo proclamado por Marques chega ao seu extremo 

quando o referido militar revela que, os portugueses não devem deixar de ser portugueses 

porque o país entrou na Comunidade Européia. Porque “somos senhores de uma cultura rica, 

com raízes na Ásia, na África, na Oceania e na América, de um idioma falado por cerca de 
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cento e setenta milhões de pessoas”, o que “certamente significa afinidade, amizade e poder. 

Possuímos invejável Zona Econômica Exclusiva, recursos minerais apreciáveis, capacidade 

florestal já rara na Europa e atraentes possibilidades turísticas”. E, “o nosso povo, quando 

enquadrado em organizações disciplinadas e competentes, revela qualidades de aptidão e de 

trabalho que o igualam aos melhores” (p. 281).      

As idéias do Salazarismo continuaram em vigor na nação lusitana com a presença do 

presidente do Conselho Marcelo Caetano, que vivia com o fantasma de seu antigo mestre 

rondando-lhe, e, embora soubesse que os tempos eram outros, e que a ideologia de Salazar 

estava com o prazo de validade vencido, deu continuidade ao regime.Por isso mesmo, o 

sistema ditatorial de Marcelo Caetano encontrava-se em isolamento nacional e internacional, 

devido principalmente à guerra que conduzia em Angola, em Moçambique e na Guiné- 

Bissau. O regime foi vítima de seu próprio corpo armado que definiu a crise política do país. 

Na madrugada de 25 de Abril, militares renderam pontos estratégicos de Lisboa com 

facilidade. Não houve grande resistência e a rendição do ditador Caetano, na tarde do 

episódio, representou o ápice da fragilidade do seu governo. Mas o que aconteceu em 

Portugal após esse fato?  

    A tomada de poder pelo Movimento das Forças Armadas ocorreu de forma rápida, 

mas o processo de democratização no país se deparou com diversos obstáculos. A 

implantação de uma política ultramarina pacífica, baseada no reconhecimento de que a 

resolução do conflito na África era uma questão política e não militar, demorou muito para se 

realizar. As divergências político-ideológicas existentes entre os direitistas, os esquerdistas, os 

pró-comunistas e os socialistas moderados, dentro do MFA, atrasavam qualquer resolução do 

impasse. A respeito da independência dos territórios do Ultramar, houve, nesse período, 

diferentes posicionamentos, levando um ano e meio para ser resolvido. O processo de 

descolonização, que pôs fim ao conhecido e denominado III Império Português, teve início 

com o 25 de Abril e se estendeu até 11 de novembro de 1975, com a independência de 

Angola. No caso da Índia, de Timor-Leste e de Macau, a independência ocorreu 

posteriormente, e a liberdade de Macau só se completou em 1999.  

    Desde o início, as negociações com os movimentos de libertação dos países africanos 

não foram harmônicas, pois enquanto do lado português pretendia-se o cessar-fogo nos 

territórios em que havia luta armada e, em seguida, a condução do processo por fases e por 

meio de consulta às populações africanas, para se saber a que grupo o poder seria transferido, 

do lado dos guerrilheiros, por seu turno, almejava-se o rápido reconhecimento do direito à 

independência que seria concretizada numa transferência de soberania, através dos 
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movimentos emancipatórios, sem consulta popular prévia. A proposta mais urgente 

prevaleceu, porque a situação militar, principalmente na Guiné e em Moçambique, 

deteriorava-se velozmente, e a pressão internacional pesava muito, pois foi responsável 

também pelo processo descolonizador. A ação da ONU – Organização das Nações Unidas – 

sobre o poder político lusitano, em relação à questão ultramarina, começou logo após a 

investidura do general Spínola como presidente da República. 

    Diante de tamanha pressão, Portugal teve que se conformar com as novas mudanças 

político / econômicas / sociais proporcionadas pela história das relações internacionais. O 

mundo estava e está em transformação, e os modelos, estruturas e ideologias acompanharam 

sempre esses acontecimentos. O processo de colonização iniciado no período das Navegações, 

retomado nos séculos XIX e XX através do imperialismo, não teve mais espaço dentro da 

organização social no mundo contemporâneo. No pretérito recente de Portugal, a 

descolonização quebrou o mito da Nação dos Lusíadas: una, indivisível, solidificada, 

inabalável e poderosa. E o Império Português arruína-se, como observamos na seguinte 

citação de José Freire Antunes: 

 

Portugal entrou em África como um leão e saiu como um sendeiro. Foi o 
primeiro a chegar e só obrigado por último partiu. Pequeno reino de 
fronteiras ganhas no século XIII, transformou-se, em nome da cruz e na 
ponta da espada, no senhor dos mares quinhentistas. Desvendou a face 
obscura da terra, e abriu à Europa a via láctea da revolução industrial. Mas, 
esfumada a glória imperial de um século, restou para sempre pobre e 
submisso no seu recanto peninsular. O declínio português é um fantástico 
enigma que se repercute voraz no tempo, feito trauma colectivo, barro 
modelador de estadistas e pensadores, e que alto arde nos nossos dias, como 
um torpor nacional antiquíssimo. (1980, p. 13). 

 

    O Império Português desmoronou-se, perdeu as suas colônias, a soberania dos mares 

para outras potências e, Portugal não acompanhou e nem aceitou as transformações políticas e 

econômicas, na história das relações entre as nações. Obviamente que, no passado, a Coroa 

enriqueceu e, economicamente, o país foi além dos vinhos e da pesca. O problema é que no 

pretérito recente a burguesia lusitana viveu imersa no passado e tentou iludir a população de 

que Portugal ainda era um país soberano e conquistador. Ainda hoje se encontra uma ala 

retrógrada e tradicionalista na referida nação. Dessa forma, José Freire Antunes diz que, sem 

rumos alternativos, essa corrente ideológica e mantenedora de um discurso defasado, 

refugiou-se e sublimou-se no pretérito. E acrescenta: 
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Incapaz de progredir sem a sombra do Estado e as benesses das libras e dos 
dólares, não levantará desta uma indústria que se veja. Apanhada em Abril a 
dormir na forma, anda às voltas com uma estátua em Santa Comba. É um 
trauma antigo que repousa no cadáver ainda fresco de Salazar, e os Adriano 
Moreira não redimirão. Não pensa em reformular um Portugal novo: arde no 
delírio de reconquistar Angola em botes de borracha.  (1980, 25, 28- 29).  

 

    A nação portuguesa não pensou em se desvincular do seu passado nem em 

desenvolver uma nova imagem de si. Preferiu o refúgio e o isolamento às mudanças 

ideológicas. No entanto houve mudanças no decorrer da história ocidental que afetaram o 

processo colonizador lusitano e fizeram a pátria despertar para estas inovações, pois os 

tempos de grandeza para Portugal esgotaram-se: 

 

As terras desvendadas com bravura e sangue jaziam como cascos 
velhíssimos ao sol tropical. Ultrapassado e moribundo, Portugal ficou 
avarento como um velho solitário. Quis passar “além do Bojador”, mas não 
passou “além da dor”. Não descolonizou por vontade própria. O Brasil 
ascendeu por si, Goa foi-lhe tirada pela Índia e as colônias de África só ao 
cabo de muitas tormentas [...] Chorava-se em Alcácer Quibir, como se chora 
hoje ainda, mais do que a morte de um Rei, o colapso do Exército ou o fim 
histórico de uma certa nobreza, o epílogo pardo de uma raça de 
conquistadores que jamais soube conquistar a sua própria terra. Abalou em 
caravelas e retornou em traineiras. O seu império tinha pés de barro. 
(ANTUNES, 1980, p. 29). 

 

    Portugal necessita de uma auto-avaliação. Durante anos, a referida nação buscou as 

respostas para os seus tormentos, a salvação e o progresso fora de si e no além-mar. Agora já 

está mais do que na hora de voltar totalmente o olhar para o seu interior e perceber as suas 

fragilidades, ou os seus “pés de barro”. O processo é lento e doloroso, porque implica ruptura 

de valores pré-estabelecidos. Tais mudanças em Portugal foram inevitáveis, uma vez que o 

processo histórico e econômico do mundo ocidental também sofria mudanças no século XX. 

O próprio sistema salazarista foi muito criticado dentro e fora da nação lusitana. Fechar o país 

e ditar um sistema colonialista e imperialista em um mundo que estava se descolonizando foi 

muito sui generis para ter um final feliz. A respeito do tema, João Medina, em seu breve 

ensaio Salazar, o ditador anti-português, nos fala que o referido ditador era egoísta e 

solitário, equivocado e injusto, e que acabou por afastar-se da idéia de salvação da nação e do 

povo português. Segundo Medina, Salazar vivia imerso no “dédalo de leis e polícias no 

âmago isolado do qual, misantropo taciturno e calado de perfil clerical, presidia sozinho aos 

destinos supremos do país” (2006, p. 330). Também conhecido como um homem sério e de 

gabinete, Salazar teve uma vida cheia de regras e deveres, sempre a serviço da religião. Teve 
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uma formação clerical no Seminário em Viseu. Não foi um cidadão de badalação e nem 

valorizava muito a modernidade e a cultura estrangeira, a exemplo do cinema internacional. 

Também não viajou muito para outros países e se resumia ao núcleo português.  

Se Salazar era comedido enquanto homem civil e militar, também quis que a sua 

nação fosse formada por homens pacientes e humildes de sonho. Sendo assim, “Salazar quis, 

dest’arte, um Portugal adormecido, uma ‘casinha portuguesa’ acanhada, muito modesta, 

sempre conformista, retraída, fora do circuito de progresso e de avanço tecnológico ou 

científico” europeu e mundial dos anos 30 a 60, “imobilizando as almas e os processos sociais 

e econômicos no seu sonho neomedieval duma nação regida pela trilogia ‘Deus, Pátria, 

Família’, de modo que a pax ruris fosse a suprema forma de estar na vida” (p. 332-333). 

Mesmo nos anos 60, quando o resto do mundo ocidental estava moderno e descolonizado, 

Salazar não parava de insistir no modelo rural e agrário, condenando a industrialização e o 

consumo. Biblicamente, taxava a cultura estrangeira de ameaça do Mal, e de “tentações 

exteriores”. E o resultado disso foi “um Portugal mesquinho, atrasado, substituindo a 

industrialização e o desenvolvimento material, o alargamento da escolarização e a 

democratização necessárias do século XX”, por “um sonho doméstico de imobilismo social e 

econômico” (p. 333). Além disso, segundo Medina, Salazar foi “um fradalhão solitário, 

incapaz de criar família que tanto apregoava aos outros, recusando ser pai e ter filhos” (p. 

334). Manteve com fervor a “Censura como um método de cercear as possíveis heresias de 

todo um país, sem amigos íntimos, sem distrações[...]teve do mundo europeu um 

conhecimento estreito” (p. 335). Medina ainda reforça aquela idéia de que o ditador queria 

que a nação lusa também vivesse assim como ele. E, “nessa vontade arbitrária e egoísta 

atormentou milhões de vidas e aleijou milhões de almas de portugueses” (p. 336). 

 Reiterando a idéia de que Salazar deixou marcas no imaginário da nação portuguesa e 

maculou o direito de ir e vir do seu povo, as palavras a seguir de Álvaro Lins são um exemplo 

de quão equivocada pode ter sido a ditadura em Portugal, dentro de um contexto global de 

ruptura com a tradição e o modelo social de antes do pós-guerra: 

 

Camões, o grande Poeta, um português por excelência; Salazar, o Pequeno 
ditador, um não-português por excelência [...]Nada português no nome, no 
feitio psicológico, na formação moral, o ditador Salazar é um espécime 
ressurecto da raça dos inquisidores espanhóis, como retardamento de alguns 
séculos. Dir-se-ia que representa, no Portugal contemporâneo, a réplica de 
algum delegado dos Filipes, que ele simboliza com toda a sua devastação das 
liberdades, supressão dos direitos do homem e destruição da vida pública 
portuguesa-uma vingança, uma desforra, uma revanche: a volta dos Filipes 
[..]Veja-se o espetáculo ao longo de trinta anos, da ditadura de Salazar em 
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Portugal; é o típico domínio dum inquisidor espanhol sobre o povo 
português, para isto devidamente oprimido, reprimido, violentado, sufocado 
e amedrontado[..] De um povo alegre, inquieto, exuberante, apaixonado da 
vida e amador das liberdades a longa ditadura salazarista fez um povo 
melancólico, ensimesmado, desconfiado, fechada cada pessoa em si mesma 
e todas encarneiradas em rebanhos (apud MEDINA, 2006, p. 342). 

 

 Assim percebemos mais uma vez a falta de sentido do regime salazarista em pleno 

século XX em Portugal. O mundo estava sofrendo transformações históricas, políticas, 

econômicas e culturais. Clamava por paz e liberdade. Buscava formas alternativas de convívio 

social, normas e condutas. Multifacetava-se. Ou melhor, pós-modernizava-se. Não havia 

sentido em se manter um sistema colonizador e imperialista há muito defasado. Como mesmo 

nos fala Medina, não adiantava mais neo-medievalizar o país lusitano. Portugal precisava 

ingressar no tempo presente. Então, “Salazar constitui, na vida histórica portuguesa, uma das 

figuras mais negativas”, uma vez que “estropiou sucessivas gerações” (p. 342-343). 

 Apesar dos efeitos do salazarismo, após o término da ditadura, Portugal foi à sua 

maneira e aos poucos entrando na Pós-Modernidade. O consumo, a industrialização e o 

progresso científico-tecnológico se instalaram na antiga agrária nação. Lisboa passou a ser tão 

cosmopolita quanto qualquer outra capital da Europa e do mundo ocidental. As pessoas 

começaram a apreciar o cinema (e a arte de um modo geral) internacional. Consumia-se as 

grandes marcas de roupas, alimentos e produtos diversos. O referido país contou com um 

significativo movimento estético do pós-modernismo realizado por poetas e escritores locais, 

que, aproveitaram as características críticas e desconstrutoras de tal manifestação literária 

para lançarem um novo olhar perante a sua pátria. Contudo Portugal continuou e ainda 

continua tradicionalista, em grande parte. O seu povo prolonga-se em um mar de melancolia e 

perda de referencial. Seria essa realidade um fruto persistente do antigo regime que teima em 

apodrecer? Vejamos por ora, de forma breve, o que o pós-modernismo em Portugal tem a nos 

mostrar. 

 Há quem diga que Portugal não teve e não tem um pós-modernismo que se sustente na 

contemporaneidade. As razões para isso já foram apontadas, de modo exaustivo, ao longo 

desse estudo. Outros insistem em estereotipar a nação lusitana como a eterna terra da tristeza, 

do sonho, do fado e da melancolia. Mais alguns afirmam que a referida pátria não ingressou 

de fato na Pós-Modernidade e nem abarcou um movimento estético de grande porte desta 

realidade histórica, que é o pós-modernismo. Afirma-se que tal conduta artística representa 
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um “famigerado unicórnio que passeia no bosque do qual ninguém nunca viu passar”11. Mas, 

o que dizer então dos principais escritores que alicerçaram o pós-modernismo luso? O que 

falar de José Cardoso Pires, José Saramago e António Lobo Antunes, além de tantos outros 

poetas e prosadores?  

 Acerca do assunto referente ao grau de existência e importância do movimento 

estético pós-modernista em Portugal, Ana Paula Arnaut, em seu estudo Post-modernismo no 

romance português contemporâneo, Fios de Ariadne, máscaras de Proteu, faz uma 

apresentação panorâmica do cenário literário da Pós-Modernidade no país lusitano, 

evidenciando os seus autores e as suas importantes obras, que produziram e marcaram a 

chegada de uma nova era portuguesa. A referida autora também frisa, contudo, que não 

devemos nos esquecer que o processo de imersão de Portugal na mudança de paradigma (da 

tradição para a ruptura pós-moderna) ocorreu de forma lenta e tardia, devido às razões 

políticas, econômicas e sociais já mencionadas no decorrer deste estudo. Portugal conseguiu 

entrar na Pós-Modernidade e criar um movimento literário que refletiu (e ainda reflete) esse 

cenário de fragmentação e multiplicidade de pensamentos e ações. Isso é que deve ser levado 

em conta. Assim nos fala Arnaut, que reforça a presença do pós-modernismo português, 

mesmo diante das dificuldades de se teorizar em Portugal a Pós-Modernidade. A presente 

autora nos faz um convite a não deixarmos que se instaure a idéia anuladora da existência 

dessa realidade na nação lusa: “A escassez das referências que faremos a ensaístas 

portugueses será, no entanto, colmatada pela extrapolação permitida da leitura de diversos 

autores estrangeiros,na tentativa de validarmos a existência de uma literatura post-modernista 

em Portugal”, pois, “pretendemos, assim, contrariar a idéia expressa por João Barrento sobre 

o fato de o pós-moderno [...] ser o unicórnio do século, uma criatura de que todos falam mas 

nunca ninguém viu a passear pelos deleitosos bosques[literários] portugueses” (2002, p. 16). 

 Em seu estudo ora apresentado, Ana Paula Arnaut traz como marco do pós-

modernismo em Portugal O delfim (1968), de José Cardoso Pires. Segundo Arnaut, a mistura 

de gêneros, a fluidez genológica, a polifonia, a fragmentação narrativa e a metaficção são 

levadas a cabo na tessitura da narrativa de Cardoso Pires (p. 17). Publicado durante o regime 

salazarista, o referido romance traduz a luta e o desejo do narrador de transformação política e 

ideológica, como no episódio da socialização da lagoa após o desaparecimento do Delfim. 

Cardoso Pires, nessa obra, convida o seu público leitor a desempenhar o papel do detetive, de 

busca do desaparecimento do engenheiro protagonista e da morte de sua mulher. O universo 

                                                           
11

 In: ARNAUT, Ana Paula. Post-Modernismo no romance português contemporâneo: Fios de Ariadne, Máscaras 
de Proteu. Coimbra: Almedina, 2002. p.16. 
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da arte policial ganha então fôlego na contemporaneidade. “...é esta a obra que 

verdadeiramente inicia os novos rumos ficcionais, os da ficção portuguesa post-modernista” 

(p.82). Temas como “alienação”, “lutas de classe”, “divisão de bens e propriedades” são 

trazidos por Cardoso Pires à semelhança de um neo-realismo extrapolado. 

 Arnaut também nos lembra da obra de José Saramago Manual de pintura e caligrafia 

(1977) como mais um significativo exemplo do pós-modernismo português. Tal obra literária 

pode caracterizar-se em um tratado que relata a arte de se imitar ou representar o mundo real 

através da pintura, que expressa uma linguagem oriunda da própria realidade dita concreta. 

Nessa obra, Saramago aborda a metalinguagem, fala de si mesmo ao teorizar o ato da escrita e 

da arte. Ao problematizar o ato de escrever, o referido escritor demonstra a sua visão de 

mundo e ratifica a idéia que temos da arte como um elemento que reflete e refrata esse real. O 

ato poético transborda as fronteiras do palpável e nos mostra um outro universo, mais 

humano, colorido e amplo, em relação ao que vivemos em nosso cotidiano. A metaficção é 

outra estratégia adotada pelos escritores e artistas da Pós-Modernidade, não estando Saramago 

nesta obra de fora desse fato. Como em Cardoso Pires, Saramago também vai “se revelar e se 

rebelar” contra a tradição, e vai criar “formas desviadas e desviantes de representação” da 

vida real (p.19). Assim, Arnaut reforça o que discutimos dizendo: “Se, como afirma Sousa 

Santos, o paradigma da pós-modernidade em Portugal é/pode ser ainda uma realidade em 

emergência (leia-se em desenvolvimento)”, o que o faz “mais uma tendência do que um fato 

consumado”, “o paradigma post-modernista é, quer queiramos quer não, uma realidade 

efetiva” (p. 69). Veremos também em seguida, e mais a fundo, o caso de As Naus (1988), de 

Lobo Antunes que, assim como Cardoso Pires e Saramago, opera com a metaficção, a 

desconstrução e a quebra do paradigma da tradição nesta obra aqui evidenciada. Mais antes, 

fechemos o parágrafo com a conclusão de Ana Paula Arnaut acerca do pós-modernismo 

português: 

 

Em função do exposto, parece-nos claro que, apesar de opiniões contrárias 
(como a de João Barrento), é imperativo levar a sério a existência do Post-
Modernismo em Portugal. Este, apesar de respingar características de outros 
períodos e movimentos literários, ou até de marcas inovadoras já 
evidenciadas em obras de autores do nosso passado literário (relembro tão 
somente Almeida Garrett, em Viagens na minha terra, ou Camilo Castelo 
Branco em alguns momentos de Amor de Perdição), consegue travesti-las de 
novas tonalidades técnicas e semânticas, de modo a consubstanciá-las em 
pontos estatutários de um novo período literário (p.364). 
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As naus (1988), o sétimo romance publicado por António Lobo Antunes, representa, 

em seus dezoito capítulos não numerados e em suas 247 páginas, uma paródia que convida o 

leitor para uma releitura dos fatos, ao expor o imaginário lusitano às avessas. Se Os lusíadas 

cantam as glórias e os triunfos dos heróis portugueses, no processo das Grandes Navegações, 

a referida obra de António Lobo Antunes traz à tona a descolonização de África, na década de 

70, do século XX, o 25 de Abril e o fim do regime salazarista12. Aqui, os anti-heróis 

aparecem, como retornados em toda a sua decrepitude: despidos de louvores, são 

carnavalizados, dessacralizados e grotescamente rebaixados; evidenciando a falta de espaço 

para o passado, no tempo presente. As naus, enquanto paródia, reforça os questionamentos 

modernistas e pós-modernistas dos valores da “auto-referência e da autolegitimação”, pois 

esse gênero “foi descrito simultaneamente como sintoma e como ferramenta crítica do 

epistema (sic) modernista” (HUTCHEON, 1989, p. 12). Ao lançar um novo olhar sobre a 

História dos Descobrimentos portugueses, e também ao comentar certos aspectos 

“esquecidos” pelo discurso oficial, a paródia cumpre o seu papel artístico-social de análise e 

reflexão do assunto que é posto em cena. Segundo Linda Hutcheon, “muitas épocas 

competiram pelo título de ‘Idade da Paródia”, mas “no século XX a paródia ultrapassou esta 

função conservadora de pôr os modismos na ordem” (idem,ibidem). Dessa maneira, o 

processo de dessacralização adquire força no âmbito parodístico contemporâneo, entrando em 

sintonia com o contexto de reflexividade em que vivemos.  

    Na paródia, o passado é reorganizado e reavaliado, tornando-se passível de 

transformações. Esse gênero aqui abordado “brinca” com o tempo pretérito, representando o 

“passa-tempo do tempo passado”, pois as “suas formas paródicas, cheias de duplicidades, 

jogam com as tensões criadas pela consciência histórica”, constituindo-se o “próprio desejo de 

pôr a ‘refuncionar’ essas formas, de acordo com as suas próprias necessidades” 

(HUTCHEON, 1989, p. 15). A paródia em seu jogo crítico pode ser considerada uma 

repetição do tema que parodia, mas com uma distância crítica, marcando a diferença e a 

inversão irônica, ao invés da simples semelhança. Paradoxalmente, a paródia também pode se 

constituir na afirmação do elemento parodiado, mas com outra “roupagem”, ou em outro olhar 

crítico e desconcertante, uma vez que se torna “uma abordagem criativa/ produtiva da 

tradição”, e “não se trata de uma questão de imitação nostálgica de modelos passados: é uma 

confrontação estilística, uma recodificação moderna que estabelece a diferença no coração da 

semelhança” (HUTCHEON, 1989, p. 19).  

                                                           
12

 O título original do romance seria O regresso das caravelas, mas outro autor já tinha publicado algo com esse 
nome. 
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    Quanto mais se conhece e se vive uma determinada prática social, melhor para ser 

parodiada, porque nesse caso há uma identificação com o objeto criticado, surtindo um efeito 

mais significativo da desconstrução. Para Linda Hutcheon, as pinturas mais parodiadas são as 

mais familiares, como por exemplo a Mona Lisa e a Última Ceia, fato que se estende para 

outros elementos, como no nosso caso, a História de Portugal. Assim, As naus surte um maior 

efeito para os lusitanos, pois os mesmos passam a indagar a sua própria  identidade. Para 

esses leitores, o romance de Lobo Antunes, ora analisado, mostra-se mais ácido do que para 

aqueles que não pertencem à nação portuguesa.  

    Para muitos teóricos da paródia, a raiz etimológica do termo é associada somente ao 

substantivo grego parodia, que significa “contra-canto”. Linda Hutcheon nos informa que 

existem outras maneiras de se compreender a origem do vocábulo em questão:  

 

 Se olharmos mais atentamente para essa raiz obteremos, no entanto, mais 
informação. A natureza textual ou discursiva da paródia [...] é evidente no 
elemento ‘odos’ da palavra, que significa canto. O prefixo ‘para’ tem dois 
significados, sendo geralmente mencionado apenas um deles- o de ‘contra’ 
ou ‘oposição’. Desta forma, a paródia torna-se uma oposição ou contraste 
entre textos [...] No entanto, ‘para’ em grego também pode significar ‘ao 
longo de’ e, portanto, existe uma sugestão de um acordo ou intimidade, em 
vez de um contraste. É este segundo sentido esquecido do prefixo que alarga 
o escopo pragmático da paródia de modo muito útil para as discussões das 
formas de arte modernas [...] A paródia é, pois, na sua irônica 
“transcontextualização” e inversão, repetição com diferença (1989, p. 47-
48). 

 

    Como observamos nessa citação, a paródia não possui só o sentido da negação, 

também está de acordo com o conteúdo que parodia. O seu conceito é paradoxal, assim como 

a própria desconstrução pós-moderna se apresenta. Se a paródia significa a “repetição com 

diferença”13, nos leva a entender que a desconstrução não destrói ou nega simplesmente o 

alvo a ser analisado, pois traz novamente a situação do que é parodiado, mesmo com outras 

características. Apesar de concordarmos com o paradoxo existente no gênero analisado, 

entendemos que a paródia procura de fato a diferenciação no seu relacionamento com o 

modelo, pois possui um caráter transformador, e para muitos, ridicularizador: “muitos ainda 

acham que a paródia que faça outra coisa que não seja ridicularizar o seu ‘alvo’ é falsa 

paródia” (HUTCHEON, 1989, 55 e 69).  

                                                           
13

 Baseada nas idéias de Deleuze em DELEUZE, Gilles. Diference et répétition. Paris: Presses Universitaires de 
France. 
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    A paródia possui um caráter crítico e, por vezes, cômico, mas utiliza um riso sério e 

reflexivo. E assim o faz, caricaturando o que está sendo parodiado. Esse gênero também recria 

algo existente e também constrói o seu universo: ácido para uns, instigante e, até mesmo 

divertido, para outros. É importante entendermos que o cenário da paródia sugere tanto 

cumplicidade e coerência (ao reafirmar o seu objeto de crítica), quanto distância e 

desestruturação (ao lançar-lhe um novo olhar). A obra paródica é auto-consciente,  auto-

crítica, e chama o leitor para a sua própria análise da arte, da vida e da História. Nela, a leitura 

de um texto torna-se mais literal (em que nada está escrito à toa) e literária (o como o artista 

enxerga a vida). Assim, entendemos que a paródia abarca diversos discursos e vozes, 

adequando-se à teoria polifônica (e do dialogismo) de Mikhail Bakhtin. Dentro dela, 

diferentes linguagens e estilos complementam-se, enriquecendo a paródia, que é para Bakhtin 

um modo relativizador das certezas e normas sociais. 

    Para Linda Hutcheon, a paródia age em conexão com a vida mundana, apropriando-se 

do passado, e da História, questionando-os, juntamente com a análise crítica do presente e do 

futuro: “A paródia é, pois, uma via importante para que os artistas modernos cheguem a um 

acordo com o passado – através da recodificação irônica ou, segundo o meu bizarro 

neologismo descritivo, ‘transcontextualizem” (HUTCHEON, 1989, p. 128). Por isso, o texto 

paródico não será mera repetição de um modelo existente, mas a releitura crítica e nada 

ingênua dos fatos históricos e ideológicos, bem como dos míticos. Para desconstruir algo é 

necessário trazê-lo de volta, mencioná-lo novamente, só que agora com uma outra roupagem, 

um novo olhar e entendimento a respeito do assunto. 

    Após esse breve entendimento do universo da paródia, voltemos à análise de As naus, 

por ser o principal exemplo antuniano de uma paródia tecida a Portugal e à sua história. Nesse 

romance, de António Lobo Antunes, os heróis construídos pelo discurso histórico encontram-

se, como já dissemos, na pele dos retornados da descolonização de África e, ao chegarem em 

Lisboa, não se identificam mais com a terra natal. Esses anti-heróis não são reconhecidos e, 

como fantasmas, perambulam pela cidade, ou, ironicamente, tornam-se comerciantes, 

proprietários de bares, boates e prostíbulos, como perceberemos, no decorrer deste estudo. 

António Lobo Antunes, de acordo com o nosso entendimento, mostra o estado de 

enfermidade em que se encontra a nação lusitana no século XX, ao viver ainda imersa em seu 

passado glorioso. Os personagens de As Naus carregam dentro de si uma certa patologia 

(física ou mental) e uma constante decrepitude, envolvidos em uma atmosfera de total 

decadência, zombaria e rebaixamento. Não há final feliz, nem sorte nos destinos dessas 

pessoas narradas. O cenário desse romance é onírico, fantástico e grotesco.  
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A linguagem de Lobo Antunes é bastante metafórica e metonímica, reforçando a 

desconstrução do modelo passado e o invalidando no presente. Sendo assim, os representantes 

da História de Portugal são postos em xeque, juntamente com toda a ideologia que os 

envolve. São eles: Pedro Álvares Cabral, Luís de Camões, Diogo Cão, Manoel de Sousa de 

Sepúlveda, Francisco Xavier, Vasco da Gama, D. Manuel, Garcia da Orta, Fernão Mendes 

Pinto, D. Sebastião, entre outros, que, em maior ou menor grau, sofrem a carnavalização, feita 

pelo autor, em As naus. Entendemos que as profecias do Velho do Restelo (no Canto IV, 

Estância 95 de Os lusíadas) a respeito da cobiça da política imperialista lusitana 

concretizaram-se, quando percebemos a degradação dos sujeitos da História portuguesa, bem 

como a de suas imagens fortalecidas pelo discurso oficial: “Lobo Antunes parodia [...] a 

imagem oficial que persiste nos livros escolares de história, nas estátuas, placas, poemas, 

enfim, no que constitui o imaginário cultural português” (CARVALHO, 2002, p. 84). 

    A narração de As naus ora está em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. O tempo 

não obedece a uma ordem cronológica, acontecendo, por vezes, a confusão nos leitores mais 

desatentos. A ortografia e a pontuação de Lobo Antunes também são inusitadas, quando 

escreve com letra maiúscula no meio de uma frase, ou põe um travessão junto com a frase 

anterior. Essas são peculiaridades que enriquecem a paródia em questão. 

    Maria Alzira Seixo assinala que genericamente As naus aproxima-se da atmosfera 

decepcionante dos romances anteriores de Lobo Antunes, mas que particularmente 

caracteriza-se por possuir humor e fantasia, por ser uma “deformação divertida da realidade e 

dos acontecimentos, de brincadeira assumida no jogo das palavras com fatos sérios, decisivos, 

e também muitas vezes trágicos” (2002, p. 167).  O revés da História é evidente ao longo 

dessa obra, acontecendo a inversão de papéis, como por exemplo, a exploração sexual das 

mulheres dos ex-colonos, aqueles que no passado também exploraram, ou a transformação de 

um grande navegador (Diogo Cão) em um simples fiscal de uma companhia inexistente, 

trabalho oferecido pelo rei D. Manuel, como uma forma de distrair a atenção do anti-herói 

embriagado, e agora fixado na idéia de encontrar a prostituta amada que o largou em 

Amsterdã. O erotismo entre esse navegador e uma outra prostituta (longamente narrado por 

Lobo Antunes no capítulo XVII) que conhece em África e por ele se apaixona, pode ser 

associado ironicamente ao Canto IX de Os lusíadas, ao Episódio da Ilha dos Amores, em que 

as nereidas oferecem prazer e alívio para os exaustos navegantes. Aliás, para Maria Alzira 

Seixo, As naus apresenta-se como uma “reescrita livre e parcial de Os lusíadas" (2002, p. 

176). 
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    A atmosfera em As naus é de perda e desolação, pois a viagem e o deslocamento 

existentes nessa obra referem-se não mais a glórias, e sim, ao fim de um modelo político-

ideológico. Esse fracasso é justamente uma das características da maior parte dos relatos de 

naufrágios da literatura portuguesa. É assim que essa narrativa apresenta os seus personagens 

ao leitor: sujeitos náufragos e vítimas das mudanças históricas. Uma ficção pós-colonial que 

não coloca os lusitanos mais no papel de sujeitos da História colonizadora, mas de objetos de 

um processo que entrou em falência há muito tempo. Como o próprio Fernando Pessoa já 

sugeriu em Mensagem, “A Europa jaz, posta nos cotovellos”, e abarca não mais bravos heróis, 

mas homens náufragos e derrotados, pois o que observamos agora em relação à situação 

político-ideológica de Portugal é que “Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez. / Senhor, 

falta cumprir-se Portugal!”, porque “O esforço é grande e o homem é pequeno / [...] A alma é 

divina e a obra é imperfeita” (PESSOA, 1986, p. 1145, 1154-1155). Portugal estava diante de 

novas maneiras de vida, mas alguns não conseguiram enxergá-las.  

    As naus é compreendida como uma revisão do passado português, em que fato e ficção 

juntos analisam criticamente o referencial simbólico e o processo histórico de Portugal. 

Reforçando essa idéia de desconstrução, Maria Theresa Abelha Alves diz que “O passado 

marinheiro que se firmara por ‘mares nunca dantes navegados' é refratado num prisma que é o 

da dissolução do chamado Império Português Ultramarino", e acrescenta que “do exercício de 

revisão nasce uma história outra, reinventada, desvinculada da história oficial e, talvez, mais 

verdadeira", pois aborda muito do que o discurso oficial encobriu (1994, p. 163). O olhar 

agora está voltado para o presente, e as figuras do passado ressurgem fantasticamente como 

fantasmas, “aparecendo e desaparecendo da diegese sem explicações racionais [...] naus de 

loucos onde se embarca a memória portuguesa" (ALVES, 1994, p. 165). Embarcação que 

navega nessa obra de Lobo Antunes em um mar finito, e não mais amplo e infinito como o 

mar camoniano.  

Dessa forma, "As naus, exibindo a falência do processo de descolonização, ousa sujar 

o mar glorioso que, no presente, é singrado por petroleiros iraquianos” e cheira a pesadelo, 

enquanto a “Nau das Descobertas está ‘presa por raízes de ferro’ (p.11)” (ALVES, 1994, p. 

167). Enquanto no poema épico de Camões “os estandartes das caravelas contavam a história 

portuguesa”, na paródia de Lobo Antunes “os estandartes da Nau das Descobertas estão 

recolhidos”, em comum acordo com as transições que o passar do tempo provoca. Assim, As 

naus, ao transformar o passado em um discurso narrativo, reinventa-o sob uma ótica crítica, 

preenchendo as lacunas do mundo real, possibilitando o surgimento de um outro universo, 

mais rico e (quiçá), mais compatível com a verdade.  
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    Apesar de desconstruir fervorosamente o referencial simbólico de Portugal, As naus, 

para Silvana Maria Pessôa, representa uma maneira “irreverente e bem-humorada” de colocar 

a História lusitana sob suspeita, “na tentativa de reexaminá-la com olhos críticos” (2001, p. 

296). Esse sério jogo narrativo reflete a tradição histórico-cultural portuguesa, reavaliando 

cenas e personagens vindos dessa tradição. Segundo, ainda, Silvana Pessôa, “na Literatura 

Portuguesa, o entrecruzamento da Ficção com a História tem sido um dos mais fortes eixos 

dinamizadores, desde pelo menos as crônicas de Fernão Lopes, no século XV”, e acrescenta : 

“mesmo que seja para negá-la ou criticá-la, a História continua a ser uma obsessão na 

Literatura Portuguesa” (2001, p. 296). No romance de Lobo Antunes, ora analisado, a História 

não é resgatada, mas remodelada e posta em análise.  

    Aproveitando-se da pós-modernidade, da ruptura de valores tradicionais e da aceitação 

da subjetividade no discurso histórico, António Lobo Antunes brinca com os moldes 

convencionais da representação. Ao “reatualizar figuras da tradição histórica e cultural 

portuguesa, transformando-as em loucos, palhaços e marginais, o texto faz com que seja 

possível que Portugal se contemple a si mesmo, olhando-se ao espelho sem disfarces” 

(PESSÔA, 2001, p. 297). As naus incomoda, porque não imita o passado e nem o recupera, 

mas o cita de forma crítica e irônica. 

    Portugal é desmascarado e revelado por Lobo Antunes, pois esse autor evidencia a 

decadência presente no país, particularmente em Lisboa. Em Os cus de Judas (1979), 

romance também irônico e desconstrutor da História de Portugal, o leitor pode perceber em 

diversos momentos da narrativa a crítica a Portugal e ao sistema colonizador de outrora, bem 

como a tentativa salazarista de mantê-lo em pleno século XX. Essa referida obra de Lobo 

Antunes possui como cenário a guerra de independência de Angola, mas o que está no âmago 

do enredo são questões filosóficas, metafísicas, ontológicas e ideológicas, que analisam 

criticamente as mudanças históricas lusitanas. Em Os cus de Judas, o narrador-médico 

durante o combate cuida dos feridos para entregá-los à morte, que é certa, e enquanto isso 

desabafa: “sou homem de um país estreito e velho, de uma cidade afogada de casas que se 

multiplicam e reflectem umas às outras”, e “pertencemos a uma terra em que a vivacidade faz 

as vezes do talento e onde a destreza ocupa o lugar da capacidade criadora [...] não passamos 

de facto de débeis mentais”, pois ele se sente “melancolicamente herdeiro de um velho país 

desajeitado e agonizante, de uma Europa repleta de furúnculos de palácios e de pedras da 

bexiga de catedrais doentes”, e diz que Lisboa, a capital do “Império”, “é uma quermesse de 

província, um circo ambulante montado junto ao rio, uma invenção de azulejos que se 

repetem, aproximam e repelem”. Em um determinado momento a desconstrução do narrador 
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de Os cus de Judas atinge o ponto máximo, quando diz que “moramos numa terra que não 

existe, é absolutamente escusado procurá-la nos mapas porque não existe” (ANTUNES, 2003, 

p. 36, 41-42, 57 e 112). Nesse romance, o leitor pode enxergar o alto grau de desconstrução, 

realizado por Lobo Antunes, que dessacraliza, desde muito antes, a História lusitana. 

    Retornando a comentar As naus, essa paródia leva-nos a acreditar que, 

paradoxalmente, representa uma reafirmação da identidade portuguesa, ao desconstruí-la e 

este processo não implica o resgate e nem a imitação do passado, e muito menos no reforço de 

uma ideologia nostálgica que ainda hoje paira sob as mentes de alguns lusitanos. O que Lobo 

Antunes realiza nesse romance, a nosso ver, é uma transformação crítica dos acontecimentos 

político-histórico-ideológicos de Portugal e ele o faz trazendo de volta os personagens e as 

situações pretéritas para reavaliação. Nesse aspecto de deslocar o passado para o presente é 

provável que haja essa reafirmação nacional conduzida pelo referido autor em As naus. Esse é 

um dos paradoxos da pós-modernidade.  

    Segundo Mara Elisa Matos Pereira, “a identidade nacional é resultado de uma 

construção, onde vários elementos são conjugados” e os mesmos ligam-se a uma tradição que 

fundamenta e justifica uma idéia de nação, “que se estabelece no imaginário do povo que com 

ela se identifica [...] a identidade nacional tende a buscar a homogeneidade e obscurecer as 

diferenças [...] consolidação de um Eu que é diferente de um Outro”, onde os mitos de uma 

nacionalidade desempenham um papel fundamental na configuração de uma idéia de destino e 

singularidade nacional. “É justamente essa identidade homogênea, una, que é alvo de 

fragmentação nos discursos desestabilizadores contemporâneos”, pois se voltam para o 

referencial simbólico de um dado povo e o questiona, em um confronto de discursos. “Os 

discursos que afirmam a existência de tal identidade são, muitas vezes, incorporados e 

desconstruídos, em uma suspensão de sentido” (2004, p. 2).  

    As naus põe em prática essas teorias, porque faz uma análise reflexiva a respeito da 

questão da identidade portuguesa. Nessa obra, o leitor observa, simultaneamente, “a busca de 

uma redefinição da nação portuguesa e a desconstrução daquilo que sempre a caracterizou”, 

através “de uma releitura da tradição, da história e dos mitos que marcam a construção de sua 

identidade” (PEREIRA, 2004, p. 2-3). Sendo assim, As naus mescla discursos ficcional e 

histórico, dentro do contexto da metaficção historiográfica pós-moderna, evidenciando o 

caráter narrativo de ambos e suas semelhanças, bem como o fato da ficção e da história 

servirem para repensar e reestruturar as formas e conteúdos do passado. “Retomando a 

história, através do discurso ficcional, Lobo Antunes aponta para a ficção dos discursos 

históricos que transformam mitos em fatos históricos e contribuem para a construção de uma 
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identidade nacional”, que “é verdade e ficção na mesma medida” (PEREIRA, 2004, p. 4). As 

naus não nega a História de Portugal, nem os seus responsáveis, porém desestabiliza a crença 

da unicidade dos mesmos, ressaltando a existência e a possibilidade de se enxergarem outras 

formas de conduzi-los. António Lobo Antunes aqui “não nega o passado, mas propõe a sua 

releitura, pois, se existe uma identidade nacional portuguesa, ela está inevitavelmente ligada a 

ele” (PEREIRA, 2004, p. 6). 

    Linda Hutcheon também concorda com o fato de o pós-modernismo não negar a 

existência do passado, mas segundo a referida ensaísta, ele questiona se jamais poderemos 

conhecer esse passado “a não ser por meio de seus restos textualizados” (1991, p. 39).  A 

metaficção historiográfica não rejeita a História, nem a aceita simplesmente. Porém de fato 

“modifica definitivamente todas as noções simples de realismo ou referência por meio da 

confrontação direta entre o discurso da arte e o discurso da história” (HUTCHEON, 1991, p. 

39). A pós-modernidade atua em uma complexa rede de discursos, de elite, popular, de massa 

e oficial, fugindo da unificação cultural, e estabelecendo contradições, “de estar dentro e fora, 

de ser cúmplice e distante, de registrar e contestar suas próprias formulações provisórias” 

(HUTCHEON, 1991, p. 41). Essa multiplicidade caótica de idéias inerentes ao ser e estar na 

contemporaneidade busca a tomada de consciência dentro do âmbito histórico, e a partir daí 

tenta estabelecer uma relação dialógica entre a identificação com o modelo a ser criticado, ou 

parodiado, e a distância do mesmo.  Ao contrário do que muitos pensam, essa conscientização 

realizada através da problematização e da crítica desconstrutora das certezas humanistas não 

implica a negação das mesmas. 

    “Parece haver um novo desejo de pensar historicamente, e hoje pensar historicamente 

é pensar crítica e contextualmente” (HUTCHEON, 1991, p. 121). E As naus assim o faz. 

António Lobo Antunes re-insere fatos da História de Portugal em seu romance, mas põe em 

xeque a autenticidade dos mesmos, pois no cenário pós-moderno não há espaço para um 

conceito único e transcendente de “historicidade autêntica” (termo de Fredric Jameson em seu 

estudo: Pós-Modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio). O “retorno” à História, na 

paródia aqui analisada, não se constitui em uma nostalgia do autor, ou em uma recuperação do 

tempo perdido, pois a metaficção historiográfica necessita “desmascarar as continuidades que 

são admitidas como pressupostos na tradição narrativa ocidental e o faz usando e depois 

abusando dessas mesmas continuidades” (HUTCHEON, 1991, p. 133). As naus parece deixar 

escapar a idéia de que “a História é uma espécie de ficção e [...] a ficção é uma espécie de 

história especulativa” (HUTCHEON, 1991, p. 149). Assim, a referida obra 

concomitantemente afirma e estilhaça o passado de Portugal. “Mais uma vez, isso não nega 
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que o passado ‘real’ tenha existido; apenas condiciona nossa forma de conhecer esse 

passado”, isso porque “A paródia não é a destruição do passado; na verdade, parodiar é 

sacralizar o passado e questioná-lo ao mesmo tempo [...] esse é o paradoxo pós-moderno” 

(HUTCHEON, 1991, p. 158 e 165). A metaficção historiográfica também sabe que o seu 

universo é fictício e dessa forma é autocrítica, como o próprio pós-modernismo. 

    A desconstrução se estabelece como um operador de crítica na pós-modernidade. 

Estudada por Derrida no âmbito linguístico, revela uma linguagem carregada de contradições 

e estranhamentos. A literatura utiliza essa ferramenta questionadora e desconcertante e acaba 

adquirindo uma força sociológica (que não dispensa a estética) e discursiva, podendo ser 

capaz de desestruturar as certezas e os mitos da tradição ocidental. O filósofo Jacques 

Derrida, através do conceito de desconstrução, faz uma reflexão a respeito da tradição da 

metafísica do Ocidente, tomando por base as idéias do estruturalismo, e descobre os 

paradoxos do próprio conceito de estrutura. O que está em evidência, na contemporaneidade, 

para esse estudioso, é o não-centro, a não-presença e a não-identidade; “o nada no âmago da 

palavra, a ‘carência do ser” (1995, p. 110). Aqui, o desaparecimento da unicidade oferece 

novas alternativas de se enxergar a existência, e em meio à desapropriação de valores, a 

concepção estruturalista ou essencialista quase desapareceu totalmente. “O centro não é o 

centro”, a presença pode ser ausência e vice versa, “O mytho é o nada que é tudo”, como já 

profetizava Fernando Pessoa em sua Mensagem, ao também referir-se ao ser e estar na 

modernidade. Apesar de tantas rupturas e análises críticas realizadas na seara pós-moderna, 

“não tem nenhum sentido abandonar os conceitos da metafísica para abalar a metafísica”, pois 

“não podemos enunciar nenhuma proposição destruidora que não se tenha já visto obrigada a 

escorregar para a forma, para a lógica e para as postulações implícitas daquilo mesmo que 

gostaria de contestar” (DERRIDA, 1995, p. 233). A nostalgia e a inocência perdem o seu 

espaço nesse novo contexto histórico-ideológico da sociedade ocidental, e quando se 

reafirmam (com características renovadas) alguns modelos do passado, o que acontece é uma 

reavaliação dos mesmos. Mais uma vez, as idéias de Derrida fortalecem a tese de que a 

desconstrução não é destruição. E assim a põe em prática Lobo Antunes em As naus.      

    As naus representa uma navegação imaginária pelo revés da História de Portugal, 

buscando “até certo ponto enfatizar o vazio existencial gerado pelo sonho português” 

(MANSO, 2001, p. 93). Os elementos do passado são trazidos para o contexto da 

descolonização de África nos anos 70 do século XX e entram em choque com as novas 

mudanças do decorrer do tempo. Assim, os responsáveis pelos fatos pretéritos da nação 
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lusitana aparecem nessa paródia de Lobo Antunes ridicularizados pela desconstrução, que em 

As naus se realiza a nosso ver através da carnavalização da História de Portugal. 

 O ápice da desconstrução realizada na referida obra acontece quando Luís de Camões 

é rebaixado por Lobo Antunes, juntamente com a nação lusitana, representada em forma de 

anagrama pela figura do seu pai morto na África, em que ambos compõem uma cena de 

decadência que transparece o presente histórico de Portugal. A relação do passado com o 

presente alicerça toda a obra paródica estudada. Através dessa prática, António Lobo Antunes 

invoca os acontecimentos, os fatos e suas figuras históricas pretéritas, trazendo-os para o 

presente de forma dessacralizada, com a finalidade de mostrar ao povo português que não há 

mais condições de se manter uma organização ideológica que obteve a sua importância em 

um outro momento histórico, mas que, para a atualidade, já não comporta mais sua 

permanência. Sendo assim, em muitos trechos de As naus, o leitor percebe os antigos heróis 

em situações modernas, como fantasmas que surgem do passado, para coexistirem com os 

vivos do século XX. Observemos agora a citação irônica do personagem Camões: 

 

Era uma vez um homem de nome Luís a quem faltava a vista esquerda, que 
permaneceu no Cais de Alcântara três ou quatro semanas pelo menos, 
sentado em cima do caixão do pai, à espera que o resto da bagagem 
aportasse no navio seguinte. Dera aos estivadores, a um sargento português 
bêbedo e aos empregados da alfândega a escritura da casa e o dinheiro que 
trazia, vira-os içar o frigorífico, o fogão e o Chevrolet antigo, de motor 
delirante, para uma nau que aparelhava já, mas recusou separar-se da urna 
apesar das ordens de um major gorducho[...] no momento em que o homem 
de nome Luís desaparecia no porão e encaixava o morto sob o beliche, como 
os restantes passageiros faziam aos cestos e às malas (ANTUNES, 2002, p. 
19-20). 
 

    Na citação, a carnavalização reside no deboche feito a Camões, que não é reconhecido, 

sendo apenas mais um “Luís” no meio de tantos outros. Nesse aspecto da falta de identidade 

do indivíduo, António Lobo Antunes comunga com o pensamento do carnaval medieval e da 

Renascença, em que o espírito de liberdade da “segunda vida” impedia que as pessoas 

pertencessem a uma classe social ou tivessem um documento de registro. Nas ruas ou nas 

obras artístico-literárias de outrora, a fantasia e a alegria reinavam, pois ninguém era de 

ninguém, nem possuía uma característica de identificação. Assim também acontece em As 

naus, em que Camões e os demais retornados não têm uma identidade estabelecida, são 

“palhaços, fantasmas, fantoches” que vagam pelas ruas de Lisboa em uma eterna “quarta-feira 

de Cinzas”. A forma como o narrador dessa paródia inicia a apresentação do personagem, 

“Era uma vez um homem de nome Luís”, também representa uma zombaria às clássicas obras 
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literárias, que inúmeras vezes eram escritas e contadas desse modo, ou ainda a crítica do 

caráter lendário quanto à biografia e à criação literária da figura camoniana.    

    A pátria lusitana também é alvo do riso sério e da carnavalização praticados pelo 

escritor pós-moderno em questão. Quando, em As naus, o leitor percebe a morte do pai-pátria 

de Camões, pode chegar à conclusão de que António Lobo Antunes ressalta as consequências 

deixadas pela descolonização em Portugal. Percebemos o fato de que o antigo império 

“morreu”, chegou ao fim, cedendo o espaço para uma nova situação no país, o que Lobo 

Antunes tenta mostrar aos seus compatriotas. Notemos o humor, (ou mal-humor), na seguinte 

citação: 

 

O homem de nome Luís habitava com o pai no Cazenga quando uma 
patrulha disparou sobre o velho, de forma que assim que os amigos do 
dominó lho trouxeram embrulhado em rasgões de lençol, só com uma 
madeixa de cabelo ruço de fora, o deixaram na toalha do jantar, em cima dos 
talheres e dos pratos, e se foram a discutir um dobre de seis, desceu o beco 
até a agência funerária que uma granada rebentara, entrou pelos vidros 
estilhaçados da montra e escolheu uma urna no meio das muitas que 
sobejavam na loja porque os corpos se decompunham nas praças e nas 
ruas[...] Entornou o finado lá dentro, esquecido de o desembaraçar do lençol, 
de o beijar, de lhe vestir o fato do casamento ou de lhe aparar as unhas, 
atarrachou os parafusos do féretro e na manhã imediata instalou-o no 
carrinho de mão juntamente com uma muda de roupa e uma marmita de 
batatas e dirigiu-se à doca no intuito de embarcar para o reyno. (ANTUNES, 
2002, p. 20-21). 

 

    A figura do pai velho já simboliza a decadência de Portugal, antes mesmo da Guerra 

Colonial, e a sua morte, então, é o ápice da queda do país após a libertação das colônias 

africanas no século XX.  Essa cena é descrita de forma carnavalizada, em que o leitor pode 

perceber o riso sarcástico do narrador, ao mostrar Luís de Camões, entrando pelo vidro 

quebrado da vitrine de uma casa funerária, para se apoderar de um caixão, no qual pudesse 

depositar o pai morto. Sem pompa, o filho querido “entorna o finado” na urna, como se fosse 

um líquido qualquer, e de modo cômico, coloca-o em um carrinho de mão, juntamente com os 

seus insignificantes pertences, e vai para o cais com a finalidade de voltar para Lisboa. Nesse 

trecho do romance de António Lobo Antunes, a carnavalização chega ao extremo, pois é a 

pátria que está sendo rebaixada. Simbolicamente essa pátria é assassinada, para que ressuscite 

de acordo com o presente e com o futuro, e não mais dentro dos moldes do passado. Detecta-

se, nesse momento de As naus, o convite do escritor à releitura dos fatos. Foi preciso expor o 

país, colocá-lo sem identidade nas ruas (como no carnaval medieval e renascentista), matá-lo, 

para que o povo lusitano chegasse à conclusão de que a situação histórica de Portugal tinha 
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mudado, e que era necessário, naquele momento, lançar um olhar crítico para os 

acontecimentos históricos do pretérito dessa nação. 

 Outra cena de As naus que parece chamar a atenção, por sua dessacralização ao 

extremo, é a do rei D. Manoel com Vasco da Gama, passeando de carro em um domingo de 

manhã, resultando o episódio em blitz e até prisão: 

 

Aos domingos de manhã, se havia sol, o rei D. Manoel buzinava da rua, do 
interior de um Ford antiqüíssimo, ferrugento e descapotável, e as vizinhas, 
estremunhadas, espiavam em camisa o monarca de coroa de folha na cabeça 
e blusão de manga arregaçada, que acenava a Vasco da Gama com o ceptro 
ordenando-lhe que descesse para seguirem, Marginal fora, a discutir o 
Oriente num rebolar coxo de bielas, envoltos em rolos de fumo escuro de 
motor [...] Documentos [...] D. Manoel procurava a carteira na blusa, nos 
bolsos do manto de arminho, no interior da armadura que transportava no 
banco traseiro do carro, de mistura com flechas de besteiro e uma 
metralhadora israelita, e acabou por exibir um pergaminho de caracteres 
góticos enrolado nos sucessivos sedimentos de lixo do tablier [...] –Está 
escrito aí que sou o dono deste país [...] O polícia considerou desconfiado a 
coroa de folha-de-flandres com esmeraldas de plástico, as farripas e a pompa 
de carnaval de bairro de D. Manoel, antes de devolver o pergaminho e soltar 
do dólman uma espécie de tubo de algália com um balão na ponta [...] Pelo 
sim pelo não sopre-me aqui o testezinho do álcool [...] –Não apresentação 
dos documentos exigidos por lei [...] sem contar a falta de espelhos 
retrovisores, das palas dos guarda-lamas, de pisca-piscas, de roda 
sobressalente e da panela do escape. Há também o desalinhamento dos 
faróis, os mínimos sem lâmpadas e o óleo que o meu amigo vai deixando no 
alcatrão para os outros malharem com os cornos numa árvore. Ainda por 
cima o teste do álcool é positivo para a água-pé. Encoste-me essa bodega 
que a grua leva-a amanhã para a sucata, e saltem-me do calhambeque que 
tenho um quartinho do caraças à vossa espera na esquadra. –Já lhe disse há 
bocado que sou o patrão disto tudo, argumentou o D. Manoel num fio de 
voz, a assentar a coroa na cabeça. (ANTUNES, 2002, p. 183, 185- 187). 

 

    Passado e presente estão juntos nessa cena, em que os elementos de outrora são 

reestruturados de acordo com os moldes da desconstrução. Imaginar o rei D. Manoel 

passeando em um carro velho, aos domingos de manhã, com o anti-herói Vasco da Gama, 

provoca divertimento no leitor. Só que, por trás dessa cena reside a intenção de António Lobo 

Antunes em discutir a situação de Portugal após a descolonização. Daí o riso torna-se sério e 

crítico. Na referida citação, o rei é observado pelas pessoas que ficam surpresas com a 

situação decadente do monarca e das suas vestimentas, com “coroa de folha na cabeça e 

blusão de manga arregaçada”. Em meio a essa decadência ainda há espaço para se discutir 

questões políticas (o Oriente), o que torna a passagem do romance mais carnavalizante. O 

ápice do humor na referida cena encontra-se no momento em que o policial, não 

reconhecendo o rei, pede-lhe os documentos. O rei então vai procurá-los dentro da roupa, 
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entre um amontoado de lixo e bugigangas, dentre elas “flechas e uma metralhadora israelita”, 

simbolizando a zombaria das conquistas no Oriente e até mesmo o consumo exagerado da 

pós-modernidade. O oficial não acreditou no monarca, antes viu diante de seus olhos uma 

figura carnavalesca, usando uma “coroa de folha- de- flandres com esmeraldas de plástico” 

que diz ser o dono do país. Tido como louco ou bêbado, D. Manoel foi submetido ao teste do 

bafômetro. E não é que o resultado foi positivo? Pelo seu estado comprovado de embriaguez e 

pelas irregularidades do veículo, o monarca juntamente com o seu carona, o Gama, vão para a 

Delegacia. 

 Na cena final desse romance, o grotesco, outra ferramenta de desconstrução utilizada 

por Lobo Antunes, paira sobre a atmosfera narrada, pois os pacientes do asilo, entre eles 

Camões, estão dentro de uma caminhonete rumo à praia com a intenção de verem o rei jovem 

e loiro D. Sebastião que chegaria a cavalo pelo mar: “vários pijamas revolucionários” que se 

“desmoronavam em intermináveis acessos de tosse”, e o “senhor transparente, de termómetro 

na boca, vacilava de febre [...] naufragado em limos de transpiração”. Nesse mesmo instante, 

essas pessoas são grotescamente ameaçadas por “pinheiros afiados”, perto de um arco 

“devorado pela gula da hera”, presenciam “robalos entrando e saindo pelas janelas abertas a 

despedirem reflexos azulados”, marujos que “vogavam de perfil na preguiça das algas”. E 

então, em meio a tudo isso, Lisboa é dessacralizada por Lobo Antunes, no instante em que 

Camões nostalgicamente se recorda de Luanda, e afirma ser essa capital angolana mais 

verdadeira e íntegra do que a metrópole lusitana: 

 

O homem de nome Luís recordou-se dos crepúsculos concretos de Loanda 
onde tudo parecia exactamente o que era, sem mistérios náuticos nem 
pegadas de sereias ausentes, que se limitavam a conversar nos bares dos 
hotéis, de cigarro nas escamas das unhas, com belgas idosos a quem o quarto 
cálice de porto transtornava  (ANTUNES, 2002, p. 245). 

 

    Na citação, as Navegações são postas em xeque e relidas quando adjetivadas de 

“mistérios náuticos”, e as “sereias-ninfas” cantadas no Poema Nacional não passam de 

prostitutas ausentes e interesseiras, que grotescamente se “limitavam a conversar nos bares 

dos hotéis, de cigarro nas escamas das unhas” com clientes decadentes fisicamente, porém 

ricos e consumistas, estando todos de comum acordo com a pós-modernidade. 

    E assim, “sob as ordens do tísico do pífaro cuja asma assobiava como um fole 

empenado”, os moribundos chegam à praia, e “um velhote de pupilas pisadas pelo avanço dos 

bacilos, de cachecol em torno do talo de couve do pescoço” encontrou a escada que descia 

para a areia, “e chamou o músico que decifrava nas trevas o mercúrio do termómetro”. O 
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“patriota transparente e mais dois ou três heróis de bacia no queixo convocaram os 

tuberculosos”, e “acabaram por tropeçar em rebanho, numa manada incerta de esqueletos, nos 

degraus que levavam à praia e aos cesto de sardinha desprezada”. Todos ao redor assustados 

com a situação “olhavam sem entender o nosso bando de gaivotas em roupão, empoleiradas a 

tossir [...] aguardando, ao som de uma flauta que as vísceras do mar emudeciam, os relinchos 

de um cavalo impossível” (ANTUNES, 2002, p. 246-247). Todo esse episódio é grotesco e 

igualmente impossível, mas nada ingênuo, se a intenção reside no lançamento de um novo 

olhar sobre Portugal, seu povo e sua história. Diante do exposto, como negar o pós-

modernismo em Portugal? Será mesmo que esse unicórnio é tão invisível assim? É uma 

questão de entender o ser português na Pós-Modernidade. Mas, passemos agora para a análise 

de Que farei quando tudo arde? 

    

 

    

      3.3 O olhar antuniano: Que farei quando tudo arde?, ruptura da moral católica? 

 

Em Que farei quando tudo arde? (2001), o leitor pode observar a análise social tecida 

por António Lobo Antunes no que se refere à aceitação e respeito da sociedade lusitana 

perante aqueles indivíduos marginalizados e postos em xeque por um modelo cultural que 

exclui e classifica os seres, dentro de uma coletividade pautada em determinadas normas e 

valores particulares. Veremos ao longo da presente pesquisa como e porquê os protagonistas 

da referida obra literária- a família representada por Carlos, Judite e Paulo, respectivamente 

um travesti, uma alcoólatra que se prostitui e um viciado em heroína- sofrem o processo de 

crise identitária e perda de referencial social, por estarem situados em um locus que fere e 

desagrada os parâmetros funcionais éticos e morais do todo de uma nação.  

 Sabemos e percebemos ao longo desta pesquisa que Portugal é um país 

tradicionalmente religioso e conectado à prática da moralidade católica. Dentro de sua 

história, pudemos ver que, do processo de formação territorial na Idade Média até os dias 

atuais, os portugueses foram e ainda são frutos de uma orientação religiosa que moldou 

mentes e ações e dominou o conhecimento intelectual dos sujeitos. Mesmo considerando todo 

o desenvolvimento econômico, político e social de uma parte do país no final do século XX e 

início do XXI, também devemos estar atentos à sua outra face: Melancólica, rústica e voltada 

para o passado. Mas, será que o Portugal contemporâneo e pós-moderno conseguiu quebrar as 

correntes que lhe prendiam à tradição religiosa? É sabido que o Matrimônio é um dos 
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principais Sacramentos da Igreja Católica que tem uma ampla repercussão no seio da 

sociedade a qual está subordinada a tal religião. Se a conduta do “bom cristão”, que aliás é 

automaticamente classificado de “bom cidadão”  perpassa o preceito do “Crescei-vos e 

multiplicai-vos”, logo, fica evidente a necessidade de santificar a formação da Sagrada 

Família. Assim, a união entre Igreja e Estado em Portugal foi de suma importância para a 

formação do caráter e do comportamento dos seus habitantes, no decorrer da sua história. É 

plenamente pacífica a convivência entre as pessoas que seguem fielmente tais normas e 

condutas, porém, o que fazer com aqueles sujeitos que não estão subordinados aos limites 

sociais?  

 O romance de Lobo Antunes Que farei quando tudo arde? traz à tona o preconceito 

sofrido pelos personagens principais Carlos, Judite e Paulo, uma vez que são diferentes e por 

isso marginalizados pela ordem social em que vivem. O enredo é ambientado em Lisboa e 

região, local que, paradoxalmente abarca um cenário de progresso urbano e cultural, e de onde 

poderia se minimizar o tradicionalismo da moral católica da Igreja, bem como a consequente 

discriminação da diferença ideológica e comportamental. Mas, o que realmente acontece é 

que Lisboa- assim como o restante da nação portuguesa- é sui generes: Convive 

concomitantemente com a modernização e a tradição religiosa e cultural. Se por um lado, 

podemos até arriscar a afirmação de que Portugal estaria de acordo com a Pós-Modernidade 

por abarcar esse caldeirão de diferentes idéias e propostas (Passado/Presente; 

Tradição/Ruptura), por outro, contudo, reconhecemos que a sociedade portuguesa ainda herda 

condutas seculares impostas pela ordem da moral cristã. De Camões na ficção, a Salazar no 

âmbito político, se percebe que, Portugal esteve programado por muitos anos a ser uma nação 

predisposta às questões divinas e sagradas. Dentro dessa ótica, o seu povo representa o 

rebanho de Deus, porque foram e são os eleitos. Mas, o que acontece aos não-eleitos? 

Vejamos então o processo de dilaceramento do ser em Que farei quando tudo arde? 

 Vejamos agora cada membro da tríade Carlos-Judite-Paulo, para melhor entendermos 

tudo o que está sendo discutido. 
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          3.3.1 Carlos. 

 

 Como já foi comentado anteriormente, Paulo é o narrador principal da obra Que farei 

quando tudo arde?, e, por estar na condição de observador do pai, consegue enxergar melhor 

a crise existencial de Carlos. Este, por sua vez, encontra-se passivo em relação à vida que tem 

e às ações daqueles que estão ao seu redor. Os seus clientes o exploram sexualmente, assim 

como o dono da boate em que trabalha em Lisboa, além de ser roubado pelo namorado Rui, 

que é viciado em drogas. Na citação que acabamos de ler, podemos visualizar o caos 

doméstico de Carlos, exemplificado na descrição de Paulo das roupas espalhadas pelos 

cômodos e objetos, além da promiscuidade sexual do travesti ao se relacionar com inúmeros 

homens. Sob o aspecto da moral católica, Carlos ainda comete um crime, ou melhor, um 

pecado, ao se envolver com um homem casado. Tal personagem abandona o seu lar, trai a 

confiança das pessoas que o amam e passa a vivenciar um universo de transgressão das 

normas e condutas da moral social da religiosidade. Mais adiante, veremos que a própria 

figura de Deus é carnavalizada por Lobo Antunes nessa obra aqui analisada. Carlos sofre as 

consequências de ter escolhido assumir a sua condição humana: 

 

...o que o meu pai injectara na cara, quer-se dizer nas bochechas, nos 
malares, na testa desagregava-se em crostas lilazes e ele – O Rui? as janelas 
do Príncipe Real abertas, o tapete levantado,a tábua do soalho que se 
deslocava com uma faca a um canto, o saco das jóias vazio e a cegueira do 
palhaço – O Rui? de maneira que podia eu fazer senão rir-me... (p.79). 

 

 Triste condição de Carlos narrada por seu filho que o observava de perto ou de longe. 

No início do relato, Paulo nos mostra o processo de mudança física do travesti ao aplicar 

produtos químicos no rosto, a fim de que pudesse mudar as suas expressões e tornar-se mais 

feminino. Em seguida, narra também o episódio do furto das jóias (que na verdade eram 

imitações das verdadeiras) executado por Rui para a compra de drogas, bem como a não 

aceitação da verdade desse roubo pelo protagonista Carlos. Durante a leitura do romance ora 

citado, o leitor pode perceber que o narrador Paulo, demasiadamente, associa o seu pai à 

figura do palhaço. Todo o universo de Carlos é caricaturado e grotescamente ridicularizado 

na descrição antuniana. Mas, a vida passada do travesti com a sua família é a todo instante 

resgatada por Paulo, como uma maneira de amenizar o seu sofrimento presente, como 

também afirmar para si mesmo que um dia a sua existência e a de seus pais estavam de acordo 

com os padrões sociais da moralidade cristã: “duas figuritas sobre um bolo de noiva, o que 

será feito das pérolas, do perfume, da boda?” (p.83). O Carlos do bolo de casamento ficou no 
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pretérito, deixando espaço para a sua nova versão da atualidade, contudo, mais sofredora, uma 

vez que “nunca se zangava com o Rui [...] não gritava, não fazia ameaças [...] trabalhava 

noutro estabelecimento a fim de pagar aos mulatos” (p.84). O travesti foi obrigado a se 

prostituir em outro local diverso da discoteca em que trabalhava para quitar as dívidas de Rui 

com os traficantes de droga. É difícil e complexo para Carlos ter de conviver com a sua 

condição sexual quando está na companhia do filho: “...o meu pai de roupão, com mais 

decotes e pinturas que nos sítios da música –Sou um palhaço Paulo[..]como se gostasse de 

mim, como se eu gostasse dele” (p.84-85). Mas, apesar de todos esses conflitos, pai e filho se 

gostam mutuamente, mesmo contra a sua vontade, e, justamente por isso, sofrem tanto: “...a 

prova que não gosto é que não fui eu que sugeri –Vamos embora paizinho foi a minha boca e 

eu furioso com a boca...” (p.85). Assim, ao longo da narrativa antuniana, Paulo descreve 

como é o seu pai em um tom de ironia e decepção, por Carlos ser diferente da idéia e imagem 

convencional de um chefe de família: “...o meu pai é assim, gosta de circos, de aplausos, de 

entreter as pessoas, no tempo de eu miúdo enfeitava-se de tules – Não me achas engraçado 

Paulo?[...]sapatinhos de verniz, vozita em aresta como a das mulheres mas não mulher”, e 

“evidentemente que não mulher, um palhaço” (p.86). O que Paulo mais sonhava era “não ter 

um pai palhaço” (p.87). 

 Ao longo da obra Que farei quando tudo arde?, o leitor consegue enxergar que, ao 

mesmo tempo em que Carlos tem coragem para seguir em frente na busca da afirmação 

identitária no seio da sociedade lisboeta, ele também sente desânimo e falta de força no 

decorrer dessa luta constante contra a sua própria existência. Isso porque Carlos desafia tal 

grupo social ao afirmar-se. Mas, será que o referido travesti é feliz? Denominado de “Soraia” 

após a sua transformação sexual, Carlos passa a buscar a sua liberdade de expressão, porém, 

não sabe como administrá-la, pois também sente dificuldade de aceitar a sua realidade: “...o 

meu pai a apresentar-lhe o Rui/ –Um amigo a apresentar-me a mim /–O meu sobrinho/ um 

mascarado de Carnaval compreende, um patusco divertido, depilava-se, ajustava a peruca mas 

andou na tropa, fez-me...”, e o Rui, “-Um amigo” (p. 60-61). Como vimos, em público, 

Carlos-Soraia tem pudor em revelar-se socialmente, apresentando o seu namorado Rui para as 

pessoas como um colega ou amigo, além de declarar também à sociedade que o seu filho 

Paulo é seu “sobrinho”, quando não “primo” ou até mesmo “amigo”. Paulo, por sua vez, não 

consegue entender a feminilidade de Carlos, pois no passado, aparentemente o travesti era 

“homem”, serviu ao exército e conseguiu fecundar uma mulher e ter um herdeiro. Em 

contraste ao pretérito, Carlos diz-se feliz com o seu presente, entretanto, na prática, é 

desafiado pelas circunstâncias da cultura em que vive: 
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 ...até achar um novo amigo na salinha com ele, o baton mais vermelho, as 
blusas mais justas, as sobrancelhas mais finas, só pestanas e mindinhos em 
argola a tilintar alegrias, graças a Deus sou feliz Paulo, não sentes como sou 
feliz, aumentava as ancas e o peito com um líquido grosso, arrendondava os 
malares,o embaixador/ -Soraia/ numa única sílaba, Soraia uma única sílaba, 
o meu pai agradecia a sua sorte na igreja, de brincos de coral, até o sacristão 
o exilar em indignações cochichadas, não se compreendiam as palavras, 
compreendia-se a opa drapejando num zumbido de escândalo e o indicador 
na direcção da praceta (p.63). 

 

 Assim, vimos um pouco mais o universo de Carlos carnavalizado por Paulo em sua 

narração. Nesta citação, Soraia afirma ao filho que está tudo bem em sua vida, contudo, o 

travesti não consegue convencer os leitores com as suas palavras. Os fatos falam por si só e, 

dessa maneira, alertam àqueles que acompanham a trajetória de Carlos. O que podemos 

perceber é a auto-flagelação de Carlos, ao introduzir em seu corpo substâncias químicas, a fim 

de que pudesse moldar-se à semelhança dos corpos femininos, bem como a sua expulsão da 

igreja pelo clérigo, justamente por ser heterogêneo da dita “normalidade”. Mais adiante, no 

decorrer desta análise literária, argumentaremos a questão do desafio da diferença cultural 

dentro da moralidade cristã. 

 À seguir, veremos outra cena do romance supracitado em que Paulo faz zombaria à 

sua família devido à atitude de seu pai de se assumir publicamente: 

 

...não se incomode com o seu vestido barato, é a esposa do artista mãe,os 
clientes compreendem, nada de acanhamento em trazer a garrafa, toda a 
gente vê o pai dançar com uma garrafa ao lado, acomode-se ao pé de mim a 
troçar dele, a aplaudi-lo, as pessoas troçam dele e aplaudem-no, troçam dele 
na rua, no cinema, nas compras, a boca do meu pai que pedia sob a mudez 
do baton / -Não deixes que me humilhem Paulo / claro que não deixo que o 
humilhem, é muito mais que eles, um bailarino, um cantor, um artista e em 
paga aperte-me esta guita até que as veias surjam... (p.65). 

 

 Nessa citação, Paulo, ironicamente, enquanto se droga para fugir da concretude que 

lhe esmaga, faz um convite à sua mãe Judite para ver uma apresentação de Carlos na boate. O 

fato de Judite “ser a esposa do artista” permite que a mesma não se surpreenda com as 

excentricidades do marido, além de poder também revelar as suas: O alcoolismo e a 

prostituição em troca de objetos sem valor mercadológico. O leitor pode perceber, em 

acréscimo ao já dito, o tom de sarcasmo de Paulo em desejar aplaudir a encenação artística do 

pai. As consequências do preconceito sexual da sociedade moralista portuguesa são ainda 

sublinhadas pelo filho do travesti no momento em que aborda a “troça” pública de Carlos. E 
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embora Carlos-Soraia tenha declarado anteriormente ser uma pessoa feliz e em paz consigo 

mesma, em outros momentos da narrativa antuniana, acaba por desabafar que sofre 

demasiadamente por ter escolhido afirmar a sua verdadeira identidade, em relação à sua 

sexualidade. Carlos sabe que a sociedade lisboeta o humilha, assim como os demais sujeitos 

na mesma condição e tenta negociar dentro dela a sua sobrevivência.   

 Carlos-Soraia sofre por não ser capaz de desejar a sua mulher, pois a ama 

fraternalmente. Como se não bastasse tamanho dilema, o travesti ainda vive atormentado pela 

dúvida em relação à paternidade de Paulo. Citemos então essa tram 

 
...e eu incapaz de abraçar-te por amor de ti, tão penoso abraçar-te por amor 
de ti, não repugnância, não o que a tua família segredava, amor, eu na 
pontinha dos lençóis a desejar-te,a pedir-te, e à força de desejar a não desejar 
nem pedir, há ocasiões em que penso se o Paulo / desculpa / é óbvio que o 
Paulo, é evidente que o Paulo, há surpresas não há, há mistérios não há, é 
óbvio que o Paulo as minhas mãos, é evidente que o Paulo a minha forma de 
andar, esta marca no pulso [...]o Paulo para o médico no hospital o meu pai 
Carlos percebe, tão difícil abraçar-te e ele o meu pai Carlos percebe, as 
crianças não mentem, descobrem, sabem, conhecem, pegava-lhe ao colo se 
chamava de fome, introduzia o polegar no açucareiro e toma lá o polegar, 
estes passos sou eu, este atrito no corredor sou eu, este [...]sou eu, não o 
dono da esplanada, não o electricista, não os cachorros com os bolsos 
deformados de pinhas... (p.68-69). 

 

 Como vimos, Carlos trava um conflito existencial dentro de si. Passa a lutar contra a 

sua própria consciência, e, envolvido pela atmosfera moralista da religiosidade do meio social 

em que vive, sente-se culpado por não desempenhar o papel cultural de esposo de Judite. 

Essa, por sua vez, se entrega fisicamente a vários homens ou, como grotescamente Lobo 

Antunes se refere, “cachorros”, a fim de que possa amenizar a dor da ausência do marido e da 

solidão. Voltando ao travesti, ao mesmo tempo, Soraia sente um misto de atração e repulsa 

pelo filho, e, mesmo não estando confortável com tal laço biológico, tenta aceitar e se 

aproximar da criança, bem como, dentro do possível, criá-la. Mas, há um mistério neste 

enredo de Lobo Antunes: De que forma é viável Paulo ser verdadeiramente filho sanguíneo de 

Carlos, se o mesmo nunca se relacionou sexualmente com Judite? É o que veremos no 

decorrer desta análise literária. Mais não agora, deixemos um pouco o seu perfume exalar por 

algumas páginas. Por enquanto fiquemos com a frase de Carlos: “-Não sou capaz Judite” (p. 

95). 

 As pessoas sentem dificuldade em aceitar a diferença social porque, talvez, não saibam 

como lidar com tal situação. A sociedade portuguesa imersa na ética e na moral cristãs 

imprime a sua marca e forma adeptos. Constrói a mentalidade da coletividade. Nesse 
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contexto, os seres humanos transformam-se em um organismo adestrado e programado para 

receber passivamente a sua “cartilha de cidadão de bem”. Porém, aqueles que, por qualquer 

motivo resolvem se rebelar com tal sistema, são, como em uma produção industrial e seus 

produtos defeituosos, descartados da malha cultural em que vivem. Sendo assim, no caso 

específico de Que farei quando tudo arde?, a presença vital de Carlos causa estranhamento 

naqueles que estão diretamente ligados a sua pessoa: 

 

...um palhaço que ao mesmo tempo era homem e mulher ou umas vezes 
homem e outras mulher ou umas vezes uma espécie de homem e outras uma 
espécie de mulher comigo a pensar / -Como é que o chamo?/ Nas alturas em 
que era mulher ou uma espécie de mulher e não sei / não sei / viro a cabeça 
do avesso e não sei, aqueles com quem o meu pai morava não sabiam 
também, ora o tratavam como um homem que não fosse homem ora como 
uma mulher que não fosse mulher apesar de lhes pagar a roupa, os sustentar, 
cozinhar para eles na humildade de quem pede perdão /perdão de quê? 
(p.109). 

 

 Paulo representa nessa citação o pensamento coletivo da sociedade portuguesa 

contemporânea a Carlos, que é baseado no preconceito sexual. Se, dentro da ideologia 

moralista católica os indivíduos devem se casar e ter filhos, bem como desempenhar tarefas 

relacionadas a cada gênero (a tarefa do homem e a da mulher), como admitir àqueles seres 

que estão localizados entre essas duas divisões sócio-biológicas? Tais sujeitos colocam a 

ordem sociológica no avesso da realidade dita concreta. E então passam a ser objetos de 

análise crítica, de zombaria e de escárnio, no meio em que vivem. Ridicularizados por serem 

diversos. Carnavalizados por serem rizomáticos. No contexto antuniano em destaque, Carlos é 

explorado pelos namorados, que passam a se desenvolver socialmente às suas custas. Além de 

lhe levarem todo o salário que recebe na boate, o travesti ainda tem seus pertences roubados e 

os serve domesticamente. A atitude de Carlos é passiva perante a sua existência. Em nenhum 

momento do romance ora discutido percebemos revolta por parte desse protagonista, 

entretanto, enxergamos humildade e sentimento de culpa pela sua excentricidade. Tamanha 

inércia chega a revoltar Paulo, que desabafa: Pedir “perdão de quê?” pai? “-De que está a 

culpar-se pai?” (p.109-110). Carlos não respondia aos questionamentos do filho, antes 

implorava ao namorado que lhe roubava para negociar drogas: “...não me estragues a vida 

Rui...” (p.112). 

 Carlos, justamente por ser rejeitado pelas pessoas e tipos sociais como um todo, é 

carente e infeliz, tornando-se uma figura vulnerável para aqueles cujo passatempo é enganar e 

fazer mal aos outros: 
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 ...conheci o Rui e apaixonei-me pronto ponto final, quase da idade do meu 
filho pronto ponto final, mais novo do que eu quinze anos pronto ponto final, 
nunca me aconteceu desta maneira com os outros, julgava que era amor e 
não era, humilhava-me, deixava-me roubar[...]o Rui nunca me humilhou o 
infeliz, se me roubava sofria mais que eu, levava-o comigo para o camarim a 
impedi-lo de drogar-se[...] o Rui a abrir com a faca o mealheiro da santa, 
levava-o comigo ao trabalho para o impedir de drogar-se[...]os empregados a 
conversarem junto ao bar sem respeito pela arte... (p.131-132). 

 

 Assim, o leitor consegue compreender o triste universo de Carlos-Soraia, em sua 

tentativa de estar em harmonia consigo mesmo no seio social ao qual pertence. Acabamos de 

presenciar a sua conflituosa relação amorosa com Rui, um jovem rapaz que também vive em 

descompasso com a realidade ao seu redor. O travesti não quer ou não consegue ver as 

consequências negativas que estão implicadas nessa união conjugal. E mais uma vez Carlos 

trava uma batalha existencial e busca salvar a si e ao companheiro, ao conduzi-lo ao seu 

ambiente de trabalho. Mas nem neste locus de labor o referido personagem adquire paz, pois é 

tratado com indiferença até mesmo por seus colegas da casa noturna em Lisboa, uma vez que 

não conseguem ter “respeito pela arte”. Inserido nesse caos vital, Carlos novamente é tomado 

pelo sentimento cristão de culpa e pecado por ter a sensação de estar cometendo uma falha, 

principalmente com aqueles seres que o amam verdadeiramente, a exemplo de Judite. E diz: 

“...culpado, vontade de fugir, aquilo que me obrigava a diminuir no colchão e a minha 

mulher/-Porquê Carlos?/o desenho das pernas a mudar no lençol, a voz que insistia afligindo-

me mais”, e ainda, “-Porquê Carlos?/ e o eco a tremer dentro de mim tal como eu tremia” 

(p.133). Às vezes, percebemos que Carlos não consegue suportar-se e teme a sua própria 

condição. Será que é tão fácil assim assumir-se publicamente em uma sociedade que rejeita a 

diferença sexual? Carlos, assim como as pessoas que estão ao seu redor, não sabe como se 

comportar perante a sua inusitada situação: A de ser, ao mesmo tempo, homem e mulher. 

Dessa forma, o travesti faz um desabafo e nos conta como se porta na sociedade em seu 

cotidiano: “...lugares que fui aprendendo aos poucos, estações de metropolitano, urinóis, a 

praia em que só homens e não me atrevo, não vou, rondar a praia e atrevo-me, ultrapassar a 

duna com os sapatos na mão e vou”, para “sentar-me num cantinho de boca nos joelhos...” 

(ibidem). Como vimos, Carlos-Soraia se sente indefinido nos momentos em que a sociedade 

nos cobra condutas de acordo com o nosso sexo. O travesti começa a aprender a ser um 

travesti. Busca o conhecimento dos locais que passa a frequentar e dos procedimentos de 

utilização de recintos públicos, a exemplo dos banheiros e praias. 
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 Carlos, ao assumir-se homossexual, dessacraliza o seu matrimônio com Judite. 

Liberta-se, dessa forma, da referida obrigação moral cristã enraizada no seio social lisboeta. 

Deixa marcas na vida da ex-mulher, bem como, na existência de Paulo. Mas, como não se 

pode fugir dos valores pessoais, Carlos resolve ultrapassar todos os obstáculos culturais e 

impor-se na sociedade, mesmo tendo de pagar um alto preço para isso: 

 

...talvez consiga com ela, hei-de conseguir, perdoa Judite, não sei o quê em 
mim, não quero ir, não vou, mesmo não querendo ir e um impulso de 
fuga[...]sentir que me libertava de uma mentira incómoda ao libertar-me da 
aliança, a minha mulher demorou uma semana a notar, não acreditou, 
procurou-me o dedo outra vez, serviu-se de mais água e a água/ - Que é da 
aliança Carlos?[...] enterrei a aliança na praia[...]a recordação do bolo de 
noiva apareceu e foi-se, o fotógrafo a juntar-nos nas escadas da igreja, eu 
feliz e infeliz, eu sem saber se feliz e infeliz, eu a pensar/-E logo?/e com o 
vinho e a comida os abraços os parabéns e felicidades Carlos, eu a cortar o 
bolo/a cortarmos o bolo, a minha palma sobre a luva de gaze branco dela 
/que teríamos de devolver na manhã seguinte sem uma rasgadura, sem uma 
nódoa, intacta, ao fotógrafo que alugava adereços de casamento, eu quase  
feliz, acho que quase feliz, eu feliz,os brindes, as piscadelas de olho / -Vê 
como te portas não nos deixes ficar mal esta noite[...]tem saudades dos 
malmequeres pai, saudades da genciana e de como éramos antes? (p.134-
135). 

 

 Nessa citação, o leitor pode perceber o misto de sentimentos de Carlos perante a 

negação de seu passado, quando desempenhava o papel masculino na sociedade, e a 

afirmação de seu presente, com a mudança sexual. No íntimo, o travesti sofre porque ama 

verdadeiramente a sua família. Tal protagonista da obra literária em questão pede perdão a 

Judite por ter de abandoná-la. Vive em um caos de pensamentos e anseios, em que cenas do 

pretérito e da atualidade se fundem em sua memória e o confundem, por consequência. 

Visualizamos também a tensão em que vivem Judite e Paulo. Ela clama por paz em sua festa 

de casamento, e, por outro lado, Paulo questiona ao pai se esse não sente falta da união 

familiar de outrora. Judite, por sua vez, não suporta a árida realidade de sua vida de casada e 

não se conforma com o fato de Carlos não poder corresponder-lhe sentimentalmente. Quando 

o travesti enterra a sua aliança de casamento na praia e passa a usar um anel de prata ofertado 

por um de seus novos companheiros- o Alcides- é questionado pela ex-mulher da seguinte 

forma: “-Que  mulher te ofereceu esse anel Carlos?” (p.137). E então, durante o seu conflito 

existencial e diálogo interior, Carlos desabafa: 

 

...não vais acreditar mas arranjei um emprego em Lisboa Judite, sempre quis 
ser artista, como fazer-te entender/  não é um protesto, palavra/ que por 
estranho que pareça ainda gosto de ti, tu à minha espera surpreendida por 
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tantos anos de ausência, a levantares-te da cama onde uma garrafa vazia/ 
várias garrafas vazias/ a beijares-me a bochecha/ nunca nos beijamos na 
boca/ a achares-me mais fraco, a demorares a mão no meu braço e eu de 
pálpebras descidas porque a tua mão no meu braço, já não tenho o anel de 
prata Judite, tenho vários anéis de oiro neste dedo[...] tu a olhares para mim 
na esperança que eu entenda e me vá e não quero ir Judite, pode ser que 
encontre a aliança na praia apesar do inverno, da mudança das dunas, da 
oscilação das marés, estender-te a mão tão contente... (p.137). 

 

 Dessa forma, mais uma vez o leitor pode visualizar a batalha que Carlos trava contra a 

sua própria existência. Não só é criticado por Judite e Paulo, como também pela sua 

consciência, que por vezes o martiriza. O travesti tenta incansavelmente se convencer de que 

está em paz consigo mesmo e que não tem maiores preocupações com as suas novas escolhas 

sexuais. Entretanto, sente em diversas situações do enredo remorso por ter abandonado Judite. 

Podemos perceber que Carlos, sutilmente, em algumas cenas, deixa transparecer que gostaria 

de ter sido o marido ideal para a sua ex-mulher. Sofre por saber que Judite se relaciona com 

vários homens em sua incessante busca pelo ex-marido, bem como por também vê-la se 

entregando ao vício alcóolico. Enxergamos, em acréscimo a tudo que está sendo dito, o 

carinho mútuo do casal protagonista do romance antuniano em questão. Apesar de tudo, os 

protagonistas de Que farei quando tudo arde? se amam verdadeiramente, e por isso mesmo, 

sofrem ainda mais as consequências de suas escolhas. A promiscuidade de Carlos, o não 

pertencer a um só homem, na metáfora dos vários anéis de ouro ao invés do único de prata, o 

tentar voltar atrás e buscar a sua aliança perdida na praia, todos esses elementos reunidos 

levam-nos a entender o processo de dilaceramento do sujeito enfrentado pelo pai de Paulo, 

que luta pela sua sobrevivência na moralista sociedade lisboeta. E nos diz: “...o que eu passei 

para encontrar a aliança Judite tentando orientar-me na praia toda igual” (p.138). 

 Quando Carlos desabafa o seu sentimento em relação a Judite, chegamos a pensar que 

o seu amor é real e verdadeiro: “...não pensar em ti, não me sentir a mim mesmo” (p.139). E, 

tenta amenizar o sofrimento de sua antiga esposa, em um presente que a chama à prostituição: 

 

-Dona Judite/ -Trago o dinheiro dona Judite/-Não sou como os outros dona 
Judite eu pago/ não me ralar com o dono da esplanada que troçava de mim, o 
electricista, os cachorros à tua volta farejando-te, mordendo-se, entrando-nos 
em casa com um quartilho de vinho ou umas notas na mão/-Boa tarde/não 
me ralar que engravidasses do meu filho, que as professoras/ -Eu bem disse 
Judite[...]não me aborrece que não me ligues Judite, estou a dançar repara, o 
gerente a cumprimentar-me, o Licínio e o Alcides a cumprimentarem-me, 
não pertenço ao Bico da Areia, a minha mulher/ esperando que me vá 
embora para os receber e vou-me embora palavra, a luva de gaze a cortar o 
bolo sob a minha palma e o polegar que se enrolava no meu... (p.139). 
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 Aqui, nós percebemos o conflito existencial de Carlos em relação aos diferentes 

momentos de sua vida. Tal protagonista não consegue aceitar verdadeiramente a sua condição 

de ser diferente socialmente e teme as consequências de suas escolhas. Carlos sofre com a 

prostituição de sua ex-mulher, como também com a constante dúvida da paternidade de Paulo. 

Constantemente, ao longo do romance em estudo, o leitor pode observar que a cena do 

casamento de Carlos e Judite surge na mente dos protagonistas, como uma forma de reiterar o 

sentimento pleno entre os envolvidos, e ainda sacralizar a instituição social promovida pela 

moral religiosa. Independentemente de sua afirmação identitária, Carlos não deixa de amar 

Judite e seu filho Paulo. E justamente por haver sentimentos legítimos recíprocos nesse meio 

nuclear, é que enxergamos uma tensão gerada pela anti-família em sua luta por um local de 

aceitação social. Todos eles querem e não querem ao mesmo tempo estar juntos, uma vez que, 

em momentos de fraqueza não conseguem sustentar a própria diferença. No fundo, os 

protagonistas de Que farei quando tudo arde? se amam, e bem mais no íntimo da história, o 

travesti sente falta de Judite, pois desabafa: “...uma espécie de humidade por dentro dos olhos 

como se tivesse ciúmes[...] –Onde estiveste Judite?” (p.140). 

 Quanto mais o leitor avança a sua leitura das páginas antunianas em questão vê que o 

dilaceramento de Carlos-Soraia só aumenta, principalmente no que se refere ao misterioso 

caso da paternidade de Paulo: 

 

 ...a minha mulher empoleirou-o a um canto do balcão, não o meu filho, o 
filho do dono da Esplanada ou de um dos cachorros ou/ não o meu filho 
porque não sou homem, não me interessa ser homem, nunca me senti 
homem, sempre que a Judite me beijava eu/ o meu filho com quatro ou cinco 
anos, quatro anos, na semana antes de fazer cinco anos a mãe dele/ gostava 
da mãe dele/Judite/queria tanto ser capaz/o meu filho/disse meu filho/que 
não se lamentava, não chorava, não pedia ajuda, lembro-me/- O Paulo vai 
morrer senhor farmacêutico? (p.214). 

 

 Como podemos conferir, Carlos vivencia o dilema de ser e não ser o pai biológico de 

Paulo, bem como o de ser e não ser homem para Judite. Ao mesmo tempo em que o travesti 

reforça a sua não-masculinidade, afirma que é o verdadeiro pai de Paulo. E veremos mais 

adiante, no decorrer dessa pesquisa, o fim desse mistério em torno da paternidade de Paulo. 

Carlos, por vezes, reclama um possível arrependimento dos seus atos revolucionários perante 

a sociedade portuguesa. Queria poder satisfazer os anseios matrimoniais de Judite, bem como 

demonstrar aos seus sogros e amigos do passado que era capaz de ser “normal”. Em alguns 

momentos de tomada de consciência do alto preço de sua liberdade, travava uma batalha 

íntima que o sufocava, ao tentar mostrar para a sociedade aquilo que ele não era. Mas logo 
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vinha-lhe um sentimento de emancipação que roubava a cena principal e o alimentava para 

seguir adiante em sua luta pela sexualidade resolvida e afirmada culturalmente. 

 Mas será que Carlos-Soraia é feliz? Essa pergunta será constantemente feita e sua 

resposta observada ao longo da análise do romance em questão. Por ora, podemos ver através 

do olhar de seu filho Paulo a triste sina de Carlos em ser explorado sexualmente e 

financeiramente pelos clientes da boate em que trabalha e pelos traficantes de drogas que 

buscavam receber o pagamento da dívida de Rui, namorado do travesti: 

 

 ...e o meu pai na cortina a contar o dinheiro, o mulato de óculos escuros 
despejava-lhe a bolsa, agendas,aspirinas, duas ou três moedas/não, a 
medalhinha de Fátima/-Hei-de ir a Fátima Paulo/quando estava aflito ia a 
Fátima, vá a Fátima enquanto os cabo-verdianos lhe batem pai/-Não pagas o 
que o teu chulo gastou?[...]era um palhaço afogado, quinze dias sem dançar 
na cave até que as nódoas e os inchaços e o que vai comer pai/-Consegue 
comer?[...]a dona Amélia apiedada entregando-lhe às escondidas os trocos 
do tabuleiro/-Ai como te deixaram Soraia... (p.247). 

 

 Assim, vemos o difícil universo daqueles indivíduos marginalizados socialmente. A 

conflituosa rotina de Carlos na boate, o seu sofrimento por Rui se envolver com as drogas e 

ser ameaçado pelos traficantes africanos e a sua passividade diante das agressões da vida. 

Carlos-Soraia não luta para modificar a sua dura realidade, mesmo porque não recebe nenhum 

apoio mais eficaz da sociedade. Sobrevive com a sua fé religiosa e a pouca ajuda que recebe 

de alguns, a exemplo da senhora que vende os brindes na casa noturna em que o travesti 

trabalha. Até mesmo Paulo fica indignado com o caráter pacífico do pai no que diz respeito ao 

seu relacionamento com o namorado Rui. Parece que todas as forças de Carlos se concentram 

na afirmação de sua verdadeira identidade sexual, não restando energia para vencer as 

consequências de suas escolhas. E continua sendo alvo da violência dos traficantes, pagando 

por um crime que não cometeu: “...o mulato de óculos escuros procurava no forro da bolsa, no 

interior do vestido, por baixo da cabeleira postiça”, em que “sem querer ver o sangue a que o 

pateta do filho chamava baton imagina/-Tanto baton pai[...]-Não pagas o que o teu chulo 

gastou?” (p.248). Isso “à medida que não pagas o que o teu chulo deve maricas e o 

maricas/quer-se dizer o sujeito a quem eu jogava uma camélia às sextas-feiras, e o maricas”, 

“quer-se dizer o meu pai sem um protesto, sem uma queixa, sem pedir socorro/um puro de 

coração entende?” (p.261). Aqueles que mais o amavam sentiam pena e comoção perante a 

sua realidade, a exemplo de seu filho Paulo. Veremos mais adiante o misto de atração e 

repulsa da figura de Carlos vindo de seu herdeiro.  



160 
 

 

Ao mesmo tempo em que Paulo insulta o seu pai chamando-o de “maricas”, por estar 

justamente refletindo um sentimento coletivo preconceituoso da sociedade em que vivem, ele 

acaba se arrependendo dos sentimentos negativos que tendem a dominá-lo quando pensa em 

Carlos e o chama de “pai”, traduzindo aquilo que brota verdadeiramente de sua alma, que é o 

amor fraterno, e consequentemente, sócio-cristão. Tais momentos da referida obra antuniana 

comovem-nos pela beleza e preciosismo, ao mostrar-se em uma faceta ácida e iconoclasta 

para muitos quando se deparam com os romances de Lobo Antunes, entretanto, não menos 

poética por tudo isso.  

 A vida de um travesti não é nada fácil quando se busca a aceitação social. Ao longo do 

romance nos deparamos com cenas que reiteram tal afirmação. O descaso e o preconceito 

sociais são uma constante na existência daqueles que se propõem a desafiar a malha da 

sociedade. Quando Carlos adoece por contrair o vírus da AIDS sofre bastante a rejeição 

cultural, e, dentro do seu próprio universo, também é prontamente descartado. E, como 

sempre, tenta ser pacífico e cobrir, em vão, a face da realidade. Vejamos a cena do hospital, 

local em que foi internado: 

 

 -Ainda estou bem não estou?/ganhando coragem de palavra em palavra e a 
desinteressar-se da resposta, que me importa a resposta, substituíram o meu 
cartaz pelo cartaz da Vânia mas eu preparo o espetáculo aqui,deitado na 
cama, a girar pela sala, a Marlene auxilia-me, o médico auxilia-me dado que 
ainda estou bem não estou[...]-Mesa nove Soraia/ajuda-me a levantar Rui, 
compõe-me a cabeleira, aperta o fecho do colar[...] a dona Helena então viva 
a segurar-me o braço para quê ficares aqui a vê-lo morrer vamos embora 
Paulo[...]e o chefe para mim um artigo sobre um travesti estás louco [...]o 
meu pai preocupado/-Ainda estou bem não estou?[...]Vamos embora 
Paulo...(p.265-268). 

 

 E assim, podemos detectar nessa passagem de Que farei quando tudo arde? a fuga de 

si realizada por Carlos quando resolve encobrir a sua aproximação da morte. Começa a ter 

delírios no hospital e a ver as cenas de suas apresentações na casa noturna lisboeta onde 

trabalha. Com a sua doença, Soraia é rapidamente substituída por outra travesti, porém, não se 

abate e resolve se preparar imaginariamente para o espetáculo. Nessa mesma cena, Paulo é 

convidado a se afastar desse cenário grotesco e doentio pela sua mãe adotiva, a Dona Helena, 

que representa na obra o ícone da moral e dos bons costumes, como veremos futuramente. E 

em acréscimo ao preconceito social sofrido por Carlos, ainda vemos a reação do chefe de 

Paulo na redação do jornal negar a publicação da história de vida escrita por Paulo, uma vez 

que a temática se refere à vida de um travesti. A citação é também finalizada pela voz 
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confortante de Dona Helena, que afasta e acalenta Paulo nas atribulações de sua insólita 

existência. 

 Carlos-Soraia continua sendo alvo de crítica social e julgamento até daqueles que 

fazem parte do seu universo marginalizado do seio cultural. Percebamos a citação de uma 

amiga do referido protagonista, o travesti Marlene: 

 

...não sei se disse ao senhor que na doença da Soraia o sobrinho dela, ou se 
calhar primo, ou se calhar irmão mais novo, ou se calhar filho, pronto,meta 
filho que já não a incomoda[...]a fulana que o criou/-Vamos embora Paulo/e 
ele a sacudir o cotovelo/-Deslargue-me[...]o sobrinho ou primo que nunca foi 
sobrinho ou primo nem irmão mais novo, a primeira vez que o trouxe a 
Soraia a olhar-me sem me olhar como sempre que as pessoas mentem a 
tentarem convencer-nos do que se convencem a elas / -O meu irmão mais 
novo Marlene/ e então fingindo não compreender compreendi que seu filho, 
que morou com uma mulher não sei onde mas não distante do mar dado 
que[...]me falava em malmequeres e gaivotas (p.270-271). 

 

 Como vimos, é conflituosa a situação de Carlos perante a sua existência na sociedade 

lisboeta, em pleno século XX. O interessante da cena é que a mesma está sendo vista pelo 

olhar de um travesti, que sente e sabe o que Carlos padece. O mistério em torno da 

paternidade de Paulo é ironizado pela Marlene, como um reflexo social. E, filosoficamente 

Carlos-Soraia cobre o seu passado e a vida que tinha ao lado de uma mulher. Dentro do 

mundo gay, o fato de ser heterossexual parece ser motivo de vergonha. Mas no fundo a 

consideração e o amor entre Carlos e Paulo são recíprocos, uma vez que, mesmo tomados ,por 

vezes, por um sentimento de repulsa um pelo outro, acabam cedendo e aceitando-se como são 

realmente. Quando Dona Helena tenta retirar Paulo de perto do pai, o mesmo não aceita e 

repele-a. Por sua vez, Carlos também acaba por aceitar a sua paternidade em relação a Paulo e 

o chama de filho. 

 A fusão caótica entre o passado de Carlos que insiste em invadir o seu presente de 

liberdade e tentativa de afirmação identitária aparenta não ter fim, ao longo das páginas 

antunianas em destaque. Vejamos o seu desabafo ao leitor: 

 

...aos sábados ia buscá-lo à marquise onde a velhota passava a ferro com ele 
a assistir num cabaz, trazia-o comigo por dó, se calhava estar ocupado/que a 
minha vida não é simples/pedia-lhe que esperasse um bocadinho no cedro 
enquanto tratava do problema  de um amigo e via-o[...]contava aos meus 
amigos numa agitação que não entendia/-Tenho o meu filho/não, contava aos 
meus amigos a apontar o reposteiro/-Tenho o meu sobrinho lá fora/o 
embaixador, o economista, o sócio do pronto-a-vestir que o gerente ou a 
dona Amélia me mandavam/-Luvas de pelica que são pessoas de respeito 
Soraia/desconfiados,tensos, perguntavam-me logo não há máquinas 
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fotográficas pois não, insistiam que era a primeira vez,suavam,animavam-se 
com um conhaquezinho/-Boneca[...]eu a cessar de ouvi-los da mesma forma 
que o Paulo cessa de ouvir a chuva[...]não podia ouvi-los dado que me 
achava há tanto tempo atrás com a minha mulher/era a brincar consigo,nunca 
tive mulher, uma mulher para quê se sou mulher não sou... (p.300). 

 

 Carlos é, a todo momento, atormentado pelo misto de sentimentos que lhe povoam o 

coração e a alma. Quer estar com o seu filho, porém, não o assume em público. Não se 

conforma, mas também reconhece que não tem condições de assumir a criação de Paulo de 

forma integral, com o fato de Dona Helena adotar a criança. O travesti sente-se martirizado 

pelo fato de seu filho assistir a sua prostituição em casa. A própria cena abarca uma situação 

de medo e preconceito até mesmo por parte dos clientes “importantes” de Carlos. A sociedade 

se corrompe, mas ainda vivencia um falso moralismo. Personalidades de grande relevância no 

seio social português se camuflam para poderem visitar o universo alternativo do mundo dos 

transformistas, a exemplo, como vimos, do “embaixador e do economista”. O “suor e a 

desconfiança” desses homens que se relacionavam com Carlos-Soraia podem ser 

compreendidos como uma conseqüência da auto-análise daqueles que sentem-se arrependidos 

e desconfortáveis por estarem cometendo um deslize cultural. É como se estivessem 

praticando um “crime”, em que não poderiam ser “fotografados” e precisariam de um 

“conhaquezinho” para seguirem adiante. Em meio a essa situação, Carlos também aparenta 

não estar bem perante os seus atos profissionais. Dessa forma, a sua mente projeta-o para o 

passado em que vivia com Judite, como se estivesse procurando conforto e proteção, contudo, 

essa mesma mente, bruscamente o leva à auto-análise: Ser ou não ser uma mulher? E mais 

uma vez, Carlos tenta se justificar perante a sua consciência, que de certa maneira também é 

fruto da própria sociedade que o condena: 

 

...trabalhava na relojoaria, acabei de conhecer-te Judite,eu no pátio da escola 
com um ramo de hidrângeas a fingir de sorriso, se entregar o sorriso fico 
sério de modo que tu a puxares o ramo e eu a segurá-lo com força, as 
pessoas de respeito no sofá ao meu lado/ -Ninguém vai saber que vim aqui 
pois não?[...]-Sou discreta sossegue[...]a organizar a cara a fim de construir 
um sorriso e entregar-te as hidrângeas, a quantidade de tralha que 
necessitava de mover, sobrancelhas, malares, orelhas, dentes que não sei se 
mostro[...]a Judite através do ramo, alarmada/ -Sentes-te bem Carlos?[...]- É 
a primeira vez boneca garanto-te que nunca[...]vou ser capaz de estar contigo 
Judite e ser pai do meu filho, não é verdade que sou o pai do meu filho, 
aquele com cinco ou seis anos/ não, mais velho, nove... (p.301). 

 

 Por mais uma vez Carlos é tomado pelo conflito passado / presente em sua vida. Na 

cena em que está com seus clientes, o referido protagonista pensa em quando conheceu a sua 
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ex-mulher e foi flertá-la. Sente-se mal nas duas situações: A de ser um travesti e a de ter sido 

um homem dentro dos padrões de normalidade impostos pela vida cultural em que nasceu. Os 

flashes da atualidade se fundem com os do pretérito desenvolvendo uma confusão mental para 

Carlos-Soraia. Tal personagem se esforça para corresponder os sentimentos de Judite, mas 

fracassa. Tinha um emprego “digno” e respeitado pela sociedade lisboeta, que era o de 

relojoeiro. Elegantemente comprou flores e as ofereceu à sua companheira do passado, em 

uma tentativa de ser aquilo que verdadeiramente não era. “Fingia”, como mesmo nos diz na 

citação aqui presente, que estava em paz consigo mesmo e com Judite. Mas não estava. O 

simples ato mecânico de sorrir para a sua mulher parecia-lhe uma via crucis, pois doía-lhe no 

rosto e na alma. “Sentes-te bem Carlos?”, pergunta-lhe Judite. Não, sabemos que ele não 

estava nada bem. O não-ser do passado, juntamente com o preconceito social do presente, 

fizeram de Carlos um indivíduo dilacerado e em busca constante de uma identidade cultural. 

No fundo, a maior batalha que Carlos enfrenta é a consigo mesmo, quando jura 

belissimamente: “Vou ser capaz de estar contigo Judite e ser pai do meu filho”. 

 Definitivamente a vida que Carlos optou em seu presente cobra-lhe um preço muito 

alto pela liberdade e diferença de expressão. Em seu próprio meio alternativo e marginalizado 

socialmente, o travesti encontra dificuldades e barreiras, perdendo o seu direito humano de ir 

e vir. É maltratado pelo seu chefe na casa noturna lisboeta, pelos clientes “de respeito” que 

tinha, pelos traficantes de drogas a quem seu namorado devia, e por fim, a sociedade 

portuguesa em sua grande parte. Podemos conferir tais fatos nas seguintes passagens do 

romance em estudo: 

 

-O teu namorado pôs-te os cálices no prego Soraia?/dona Amélia peça ao 
empregado do bar que lhe embale meia dúzia de cálices, os verdes que 
passaram de moda e felizmente são baratos para o caso do namorado os pôr 
no prego outra vez[...]não me deixes maquilhagem no pescoço boneca, não 
te rales que o teu sobrinho aguenta, deve estar habituado não é, a genciana a 
alastrar muro fora arredondando os cachos[...]se abrir a janela do Príncipe 
Real tenho a certeza que vejo a esplanada, os cavalos, o meu filho na nossa 
cama a rir-se, a minha mulher para ele seropico pico pico quem te deu 
tamanho bico, o primeiro incisivo aos quatro meses e meio, o segundo aos 
seis, o gerente telefonaram-me a queixar-se que não pagam para te 
estenderes no colchão a falar de incisivos, a troçares deles com cantilenas de 
criança seropico pico pico e eu não gostas da trepadeira Judite eu de regador 
na mão/- Quais clientes senhor? (p.302-303). 

 

 Como percebemos, Carlos é humilhado pelo seu chefe de forma irônica e hostil. A 

séria situação do vício das drogas e da dívida de Rui é carnavalizada pelo dono da boate onde 

o travesti trabalha. O jovem namorado de Carlos começa a roubar-lhe a fim de quitar o seu 
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débito com os traficantes, e então objetos, dinheiro e jóias começam a desaparecer 

repentinamente na residência desse casal. Como se não bastasse tamanho problema, Soraia 

ainda sofre as injúrias e piadas vindas de seus clientes, quando cometem o ato sexual. E 

justamente nesse momento, Carlos pensa em seu pretérito com Judite e o seu filho. De 

quando, de certo modo, tinha carinho e atenção. O momento sublime e materno do embalar o 

bebê salta abruptamente da memória do pai de Paulo. É como se essa atmosfera pacífica do 

sacramento matrimonial e familiar invadisse a consciência e o bom senso do transformista, 

tão julgado socialmente. O leitor é convidado a presenciar um momento sagrado de comunhão 

entre mãe e filho. Mas, por que Carlos rejeita tamanha paz? Se ele ao menos a sentisse no 

presente, quando questiona o seu chefe: “-Quais clientes senhor?”.  

 Carlos, constantemente, sofre a crise de identidade sexual. Não podemos afirmar com 

precisão qual seria o motivo de tal ação, entretanto, sabemos que o meio social em que ele 

viveu é preconceituoso e tradicionalista em demasia. O travesti não se sente a vontade para 

exercer livremente a nova forma de existência cultural. Continua fingindo, se esquivando e 

fugindo do núcleo da sociedade portuguesa. Experimenta momentos de tensão quando apenas 

tenta viver em harmonia com os demais cidadãos lisboetas. Em cenas aparentemente banais 

para qualquer ser humano, como por exemplo, a ida ao médico, o inusitado o acompanha, 

visando a sua humilhação: 

 

 ...a Risoleta pastoreou a tal mulher e o marido/ -Por aqui por aqui[...] o 
vestido e as calças materializaram-se nos bancos e transformaram-se em 
caras, uma peruca loira, brincos numa caveira parecida com a minha e a 
caveira de um rapaz ao lado, ambas mudas, sem língua, sem pele, esqueletos 
desanimados a estenderem-me a análise[...]as duas caveiras à espera a 
olharem-me[...]eu para a cabeleira loira/-Como se chama minha 
senhora?[...]a outra caveira, a do rapaz/-Soraia[...]a cabeleira loira que 
puxava um dos brincos massajava a orelha[...]a desmentir o rapaz/-Chamo-
me Carlos[...]rasurei e escrevi Carlos  e o rapaz a dobrar-se no estômago 
como se uma cólica/-Chama-se Soraia sou o marido dela[...]as caveiras 
consultavam-se e ao consultarem-se um desmanchar de costelas, de 
vertebras, é a doença não é[...]-É a doença não é?[...]a cabeleira loira a 
despegar-se do crânio, chama-se Soraia,chamo-me Carlos, chama-se Soraia 
sou o marido dela, um terror... (p.312-314). 

 

 Assim, percebemos que o conflito identitário de Carlos é latente ao longo da sua vida. 

O médico que está narrando esse trecho ora citado não consegue entender o verdadeiro sexo 

desse seu paciente, e acaba por também entrar em crise existencial. Rui tenta resolver o 

problema sexual de seu namorado afirmando ao doutor que aquela figura fantasmagórica de 

cabelos loiros à sua frente não passava de uma simples mulher. Aliás, o casal de enamorados 
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é descrito grotescamente pelo referido médico, o doutor Luciano, como caveiras apáticas e 

sem vida própria. Tal cena traduz a fantasmagoria que é bastante familiar na obra de Lobo 

Antunes. Indivíduos dilacerados e esquecidos pela existência, entregues a uma sorte que os 

conduz à morte. Findo, por enquanto, o dilema da opção sexual de Carlos, outro surge nessa 

citação, que é o de uma das doenças mais temidas pelos homens e que ainda está associada ao 

universo gay: A AIDS. No romance, o travesti adoece e morre. Só que no início tenta 

negligenciá-la, em vão: 

 

...posso continuar a trabalhar que estou ótima dona Amélia,uma febre 
passageira, estas maçadas do outono,os gânglios a diminuírem, já não sinto a 
fraqueza,o peso que tinha em três semanas no máximo, diga ao gerente que 
faço o espetáculo hoje,amanhã, todos os dias da semana, um erro do 
laboratório, um engano nos números[...]o doutor a remexer ossos de vitelo, 
não ossos que me pertencessem, ossos de vitelo, na próxima semana um 
congresso em Viena, em chegando de Viena tragam-me uma segunda análise 
que talvez não a doença, o marido dela deste conta Soraia, talvez não a 
doença[...]a criatura da limpeza a espiar o gabinete amparada ao vasculho ou 
seja a espiar a cabeleira loira/ -Meu Deus/ e a cabeleira loira/ -Sou artista 
doutor/ sou cantora, sou bailarina, sou actriz...(p.315 e 317). 

 

 Assim, Carlos prefere não dar a devida importância a sua pena de morte imposta pelo 

destino. Omite dados do adoecimento em seu ambiente de trabalho e se esforça para 

permanecer empregado na boate. Convence-se de que ainda poderia estar saudável e de que 

tudo não passaria de um equívoco do laboratório patológico. O médico, por motivo de 

segurança, pede-lhe que confirme a análise. Enquanto isso, o travesti novamente é posto em 

xeque devido à sua escolha sexual. É alvo de olhares curiosos no hospital, a exemplo da 

“criatura da limpeza”, da secretária do médico (Risoleta) e do próprio doutor. Vive como se 

estivesse constantemente em um palco, atraindo um público que nem sempre lhe batia palmas, 

mas antes, reprovava-o, unicamente por ser diferente socialmente. Contudo, se contentava 

com muito pouco e se reafirmava com uma força que lhe brotava da alma: “-Sou artista 

doutor”. Um artista que também se dilacerava com o terror que causava entre as pessoas que 

tinha contato e a sua reprovação: E “a criatura da limpeza / -Meu Deus” (p.319). 

 O casal Carlos-Soraia e Rui não se sente confortável com os rótulos que a sociedade 

constrói e luta pela autonomia identitária. Os envolvidos no processo da diferença e da 

transformação cultural e sexual não toleram reducionismos e adjetivações, tais como: A 

denominação de “maricas”. Vejamos: 
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...não sou maricas, não imagine nem por um momento que sou maricas 
doutor,chama-se  Soraia, sou o marido dela, dobrado no estômago como se 
uma cólica e a cabeleira loira a soltar um dos brincos, a massajar a orelha, a 
desmentir o rapaz/ -Chamo-me Carlos[...] -Não mintas ao doutor Rui para 
quê mentir ao doutor chamo-me Carlos não me chamo Soraia[...] o rapaz/ -
Sou o marido dela/ a teimar por orgulho/ -Chama-se Soraia doutor não lhe 
ligue (p.321-322). 

 

 Carlos não quer ser rotulado por adjetivos pejorativos que o menosprezem e afirma ser 

do sexo masculino para o médico. Por outro lado, Rui também diz que é do sexo masculino e 

que naturalmente está casado com Soraia, uma mulher. Podemos perceber claramente o 

conflito entre ambos por estarem pagando o alto preço da exclusão social. E, no próprio 

consultório médico, Carlos tem outra visão de seu passado com Judite e o filho na antiga casa 

no Bico da Areia: “e de súbito o Bico da Areia, a Judite, as éguas dos ciganos de regresso do 

mar, eu/como exprimir de outra maneira/contente[...]os albatrozes, a ponte, o meu filho...” 

(p.325). E continua o seu dilaceramento existencial: 

 

-Chamo-me Carlos[...]-Estou doente Marlene/ a pensar no Bico da Areia, na 
minha mãe na genciana, a encher o regador na torneira do tanque, não a 
deixo secar Judite,repare que empalideceu, lhe custa a mover-se, o regador 
solta-se da mão e não consegue baixar-se, uma tontura, um desmaio/ -Tem 
paciência sobrinho/ou primo, ou irmão mais novo, ou um miúdo sem família 
que eu protejo coitado,o meu pai para o miúdo sem família que eu protejo 
coitado/ -Tem paciência sobrinho[...]usa uma cabeleira loira não usa, um 
círculo de baton entre o nariz e o queixo, pestanas postiças que lhe 
ensombram a cara, pergunte-lhe o nome[...]experimente perguntar-lhe o 
nome e apesar do Rui/ -Sou o marido dela chama-se Soraia/ há-de 
responder-lhe/-Carlos/quanto aposta/[...]quanto aposta que lhe responde / -
Carlos (p.345). 

 

 Aqui, o drama identitário de Carlos parece persistir em sua vida. Em uma brusca 

tomada de consciência, o travesti acaba reconhecendo que está doente e caminhando para a 

sua sentença final. E novamente busca refresco para a sua alma nas imagens do seu passado 

matrimonial. Pensa na serenidade aparente que a sua antiga convivência com Judite e Paulo 

abarcava. Em seguida, o seu presente de prostituição resgata-o para a dolorosa realidade de 

ser humilhado pelos clientes em sua própria casa e na presença de seu filho, que é novamente 

negado em público. Carlos continua também sem solucionar o conflito em torno de seu nome, 

que é uma metáfora da classificação sexual. Não sabe como se apresentar definitivamente a 

sociedade portuguesa: Se é finalmente homem ou uma mulher. Como se não bastasse todo 

esse caos interior, Carlos ainda era desqualificado pelas pessoas que o observavam, como 
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também por aquelas que faziam parte do seu universo, a exemplo de Dona Amélia, a senhora 

que vendia doces, cigarros e brindes na boate em que o travesti se apresentava: 

 

...a Soraia coitada antes de adoecer que não digo que viesse todos os dias 
mas pelo menos uma vez por semana nos visitava no andarzinho que 
pertenceu à minha sogra, quase pegado ao castelo, cada visita um namorado 
diferente/ -Apresento-lhe o meu noivo dona Amélia /até que a partir de certa 
altura unicamente o irmão mais novo e o Rui, a Soraia na varanda a tentar 
distinguir a outra margem[...]e quando lhe perguntei porquê a outra margem 
respondeu-me malmequeres, eu a mostrar-lhe um dos quintais[...]a Soraia 
não são esses malmequeres dona Amélia sem que eu entendesse a que 
malmequeres se referia, flores que devia ter perdido há anos (p.358). 

 

 Dona Amélia parece narrar os fatos com uma certa piedade de Carlos. Isso porque, 

talvez, além desse transgredir as normas morais sociais, encontra-se vítima de uma doença 

fatal. Ora o critica ironicamente ora sente carinho e consideração pelo amigo e colega de 

trabalho. De forma preconceituosa, a promiscuidade sexual é demonstrada pela narradora 

deste trecho do romance de Lobo Antunes como algo inerente aos transformistas, no episódio 

dos inúmeros pretendentes de Soraia. Eis que finalmente o referido personagem consegue se 

firmar com um noivo só: O Rui, o seu futuro marido. Nessa visita de Carlos a Dona Amélia 

aqui citada, o travesti se recorda do jardim de sua antiga casa. O cheiro dos malmequeres que 

tanto cuidava ainda insiste em encontrá-lo, aguçando os seus sentidos e refrescando a sua 

memória. Filosoficamente, Dona Amélia afirma que tais flores representam a vida passada e 

perdida do seu colega. E assim, percebemos claramente a força e a importância do passado de 

Carlos fazendo-se marcantes em um trágico e fantasmagórico presente, que insiste em 

condená-lo. 

 Mesmo sendo empregado na boate em Lisboa, Carlos tem uma remuneração precária, 

além de ser furtado por Rui, que é vítima das drogas. Vive beirando a miséria e o submundo. 

Chega ao ponto de comer os restos de alimentos rejeitados pelos clientes da casa noturna, 

como podemos observar a seguir: 

 

...a Micaela disse-me que antes de sair com o cliente da mesa nove para a 
hospedaria ou a pensão[...] chegava à cozinha e pedia os restos de 
sanduíches e pastéis que o fidalgo do meu cão/ um rafeiro de laçarote/ adora 
e não era o fidalgo do meu cão quem os comia ao chegar a casa, era ela,o 
gerente repreendia-a por acompanhar um cavalheiro de posição com um 
embrulho no braço, há fregueses que não gostam Soraia, pareces uma pobre 
aos sobejos... (p.365). 
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 Como acabamos de presenciar na fala de Dona Amélia, Carlos realmente chega ao 

ápice da humilhação ao comer restos de alimentos e ser, por isso, recriminado pelo seu chefe. 

Mesmo passando por carência e necessidade até do básico, o travesti deve manter-se discreto 

a fim de que futuros constrangimentos com os “clientes importantes na sociedade portuguesa” 

fossem evitados. Nesse caso, o leitor pode estar ciente da falta de sentimentos humanitários 

das pessoas que estão direta ou indiretamente ao redor de Carlos, como uma possível 

consequência da negligencia social perante a diferença cultural. E segue filosofando a sua 

existência: “-Porque não me deixam ser uma mulher como as outras Paulo? [...] repara nas 

minhas mãos de homem Paulo, no meu pescoço de homem, nos postiços que me escorregam 

desde que emagreço” (p.379).  

Mais adiante, no decorrer desta pesquisa, observaremos o choque entre a família biológica de 

Paulo e a sua família adotiva. Por agora, percebemos como Carlos se sente quando se 

aproxima de Dona Helena e de Paulo. Parece ter cometido um crime. Vive se esquivando e se 

desculpando por apenas existir. E volta a indignar-se procurando o motivo pelo qual a vida 

não lhe deixa ser “uma mulher como as outras”. Assim, mesmo sentindo falta de sua família, 

Carlos resolve enfrentar a si mesmo e a sociedade na busca do seu eu interior. E, se no mundo 

da dita “normalidade” ele se envergonha de ser um travesti, por outro lado, no universo dos 

transformistas e homossexuais, Carlos-Soraia tem constrangimento por um dia ter sido 

“homem” e de ter tido um filho: 

 

...a impaciência que ele se esforçava por transformar em alegria[...]o pavor 
que o Eliseu / ou Eurico ou Agostinho ou Ernesto ou Floriano/suspeitasse, 
adivinhasse, o desprezasse  por mim, um cochicho a pretexto de uma festa/ -
Trata-me por padrinho Paulo/ o rafeiro do laçarote a aliviar-se nos cantos, 
não prefere o Bico da Areia, não prefere a minha mãe, lembra-se dos 
pinheiros, dos albatrozes de junho, de almoçarmos petingas na Cova do 
Vapor e a mãe a limpá-lo com o guardanapo dela rindo-se para si -És mais 
novo que o teu filho Carlos /do velhote da gaita de beiços a interromper a 
música e a elogiar-nos/ -Que família catita que família catita[...] –És mais 
novo que o teu filho Carlos/não se lembra disso pai?/-Trata-me por padrinho 
Paulo/ -Tem a certeza que não se lembra disso pai? (p.381-382). 

 

 Paulo insiste em questionar o pai se ele não sente falta da família. Sabemos que 

inúmeras vezes Carlos sofre devido às suas escolhas, entretanto, agarra-se à convicção de que 

está fazendo o melhor para si. Perante os seus clientes desconhece a paternidade em relação 

ao filho, mas quando está só pensa em Judite e Paulo. Quer ser verdadeiro consigo mesmo, 

porém, mente para a sua própria alma. Aparentemente nega o seu herdeiro, mas lembra-se dos 

carinhosos momentos familiares do passado, a exemplo desse citado no restaurante na Cova 
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do Vapor. Carlos necessita de muita força de vontade para trocar o aconchego e a segurança 

de seu lar matrimonial e sagrado, dentro da visão religiosa, pela vida insegura e incerta da 

realidade transformista portuguesa. Observemos o paralelo entre essas duas faces de sua vida: 

 

-Por amor de Deus trata-me por padrinho Paulo/não me faça mal que eu 
deixo-o ser uma mulher como as outras padrinho, esqueço-me da Cova do 
Vapor, das petingas, da minha mãe a tirar espinhas do seu prato para as 
verter no dela, escolhia-lhe o melhor pescado, oferecia- lhe as ovas, 
separava-lhe a cebola da salada por não gostar de cebola, se um restinho 
entre o tomate e a alface pedia-lhe desculpa/ -És tão niquento Carlos/se/-És 
tão niquento Carlos/aborrecida comigo[...]enternecida, feliz, servia-lhe o 
azeite, o vinagre/ -Não te sujes espera se o guardanapo lhe caía tirava-me o 
meu/ -Usa a toalha Paulo[...]o homem que compunha o bigode com a escova 
de dentes movendo a boca para a direita e para a esquerda a acamar os 
pêlos/-Que idade tens tu minha amostra de gente?/a pegar numa caixinha de 
esmalte que não me recordava dela no Bico da Areia, a erguer-lhe a tampa, a 
baixar-lhe a tampa,a enfiá-la no bolso, a confidenciar ao meu pai/- Não 
tenho dinheiro para o autocarro Soraia/ uma mala de senhora, um porta-
moedas de senhora, uma nota, duas notas, três notas, o homem /-Continua a 
faltar Soraia (p.383). 

 

 A mudança brusca de vida de Carlos é visível aos olhos do leitor. De um lado tem-se o 

amor incondicional de Judite pelo marido, e do outro a falta de zelo de um dos clientes do 

travesti. A referida citação é-nos evidenciada através dos olhos de Paulo, que se indigna com 

o excesso de dedicação que a sua mãe presta ao seu pai. Futuramente daremos conta dessa 

doação integral de Judite em relação à pessoa de Carlos. Por ora fiquemos com a análise da 

triste condição do seu ex-marido. Além de penar por encontrar-se fora da margem social, 

Carlos ainda é explorado financeiramente por aqueles que obrigatoriamente teriam de pagar-

lhe pelo seu serviço sexual prestado. Na cena, vemos que um dos clientes do transformista 

ironicamente furta-lhe dinheiro e ainda zanga-se por não conseguir grandes quantias. E Paulo, 

alvo de zombaria desse mesmo indivíduo, assiste passivamente a decadência do pai, por ser 

apenas uma criança. 

 No decorrer do romance Que farei quando tudo arde?, António Lobo Antunes parece 

tecer uma crítica à sociedade portuguesa por essa fabricar e manter um sistema político e 

ideológico baseado em um falso moralismo e preconceito perante a diferença de opinião e 

comportamento. Dessa forma, o referido escritor carnavaliza e desconcerta ao extremo os seus 

personagens em uma tentativa de desmascarar o todo social do seu país. Tais figuras 

ficcionais são grotescamente rebaixadas e anuladas pelo núcleo cultural em que vivem. 

Perambulam como se fossem fantasmas em sua própria existência, aliás, negada pela 

realidade maior. As suas vidas são marcadas pela dor, indiferença, descaso e vergonha de si: 
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...o meu pai a visitar-me de cetim cor de rosa com um chapéu imenso na 
cabeleira postiça/ a tua tia Paulo/a instalar-se na cerca do hospital, a pegar-
me nos dedos,uma anca quase solta e eu/-Pai/ou seja/-Não me envergonhe 
pai/ou seja/-Estão a troçar da gente pai vá-se embora/e ele a cumprimentar 
em torno, a escapar-se dos pombos que se me estragam o vestido nem quero 
pensar, a tomar-me o queixo tilintando pulseiras/-Emagreceste Paulo/a cara 
dele por baixo da cara de palhaço a morder o lábio como quando a minha 
mãe/-Com que mulher andas Carlos?/lhe mostrava um baton, um frasquito, 
um tubo de creme, o cabelo já pintado[...]porque tons amarelados, se a 
minha mãe/-Com que mulher/ele logo a procurar-se no guarda-fato, a corar 
erguendo uma madeixa metade preta e metade ruiva/-Não percebes que é do 
sol? (p.430-431). 

 

 Nessa citação, Lobo Antunes revela-nos o sentimento de vergonha de Paulo por ter um 

pai que se veste femininamente e vai visitá-lo no hospital em que é internado por seu vício em 

heroína. Podemos notar, em tal situação, o tom de escárnio em que o narrador descreve o seu 

pai. Carlos é-nos apresentado como uma figura rocambolesca, exagerada e decadente. Sempre 

estando vulnerável aos ataques e críticas das pessoas que estão ao seu redor ou o observam 

simplesmente. Quando Judite o pressiona a dar explicações de sua aparência física e de 

produtos cosméticos que anda utilizando, Carlos se desconcerta e nervosamente foge de sua 

realidade inventando mentiras a seu respeito. Chega “a corar” como uma reação à pergunta de 

sua ex-mulher. E continua sendo desqualificado pelo olhar inquisidor de Paulo quando este se 

refere às atividades do seu pai na boate: “Não pode ser/não acredito/não faz sentido que o 

meu pai fosse só isto, um palhaço[...]não faz sentido que o meu pai no escritório do gerente, 

um cubículo no primeiro andar[...]recortes de jornal, cartazes de espetáculos”, e “o gerente 

sem o convidar” (p.435). 

 Já comentamos nesse estudo que a diferença na sociedade é tratada como refugo. 

Dessa forma, as pessoas que fazem parte desse contexto são classificadas de “lixo humano”. 

A todo momento, Lobo Antunes resgata essa temática em seu romance aqui discutido. Por 

isso, necessariamente, temos de voltar a essa questão, que funciona como uma consequência 

das críticas sofridas por Carlos . No próximo instante de Que farei quando tudo arde? 

veremos como os travestis são facilmente descartados pela sociedade portuguesa, mesmo 

quando essa se mostra ainda tolerante com os mesmos: 

 

...os olhos do gerente[...]-Temos de aceitar a velhice Soraia eu também 
envelheci mas não danço[...]bastava-me observar as falanges e entendia 
logo, pegavam numa borracha e esqueciam-se dela[...]podias trabalhar na 
província Soraia/como se eu estivesse acabada[...]e o Paulo, a ver-me 
sentada na cama, não pode ser/não acredito/não faz sentido que o meu pai 
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seja apenas um palhaço,apenas isto, a imaginar sei lá o quê, dizer-lhe não há 
maneira de compreenderes que não te sirvo, dizer-lhe procura a tua mãe e 
deixa-me, dizer-lhe volta para esses senhores dos Anjos, não me incomodes 
mais, e ele à minha roda pretendendo ajudar-me sem poder ajudar-me, não 
necessito de ajuda[...]como se fosse melhor que eu e não é, nunca foi, pelo 
menos a mim não me internam nos hospitais (p.436). 

 

 Sabemos que a velhice é natural e inerente aos seres vivos. Entretanto, no universo dos 

excluídos sociais o rigor ainda é maior, se, principalmente, os envolvidos nesse contexto 

trabalham com o corpo, como é o caso de Carlos. Na citação ora em destaque, o travesti é 

zombado pelo seu chefe por estar em uma idade avançada para se apresentar como cantora e 

dançarina na boate em que trabalha. A sua decadência física é agravada pela doença fatal que 

contrai. E sarcasticamente afirma à Soraia que ela deve resignar-se com a sua triste realidade, 

pois, todos um dia serão idosos, porém, isenta-se de tal fato, uma vez que “não dança”. Mas, 

Carlos apesar de ser passivo em muitos momentos, sabe que não tem uma vida fácil e 

reconhece que não é um pai exemplar para o seu filho. E então é tomado por um súbito 

sentimento de perda de referencial e dilaceramento do seu ser, que o conduz à mágoa da 

ausência em relação ao filho. Percebemos um certo ressentimento em sua fala no instante em 

que diz ao filho para esquecê-lo e procurar a mãe ou o casal adotivo do bairro Anjos. E 

mostra-se também, por um breve tempo, um tanto agressivo em julgar o herdeiro da seguinte 

forma: “Pelo menos a mim não me internam nos hospitais”. Esse julgamento, também faz 

parte do preconceito social em relação aos dependentes químicos. Notemos que o preconceito 

social começa na família. Quando desabafa a Paulo “compreendes que não te sirvo”, Carlos 

parece estar convicto da sua escolha de ser mulher e do abandono da paternidade de Paulo, 

embora o ame e por vezes o procure. Novamente Carlos se coloca diante do seu próprio 

reflexo e não se sente satisfeito com o que vê. Se auto-analisa e se auto-refuga. 

 Em meio ao “-Envelheceste Soraia”, Carlos se recorda de sua antiga colega que foi 

demitida pelo mesmo motivo: O avanço da idade. Assim, mostra-nos a situação de descarte 

social em que vivem os transformistas: 

 

 ...no mês em que comecei na cave, a fazer os intervalos dos números e a 
servir às mesas/ chamava-me Luci na altura/dei com a dona Soraia a arrumar 
os adereços na mala não dobrando a roupa, amontoando-a ao acaso[...]a dona 
Soraia pesou o joelho na mala a apertar as correias, limpou a maquilhagem e 
a barba a nascer/ -Despediram-me... (p.437). 

 

 Quando a sua antiga colega é demitida, Carlos, que na época se chamava Luci, é 

rebatizado em seu local de trabalho com o nome que estava disponível e vago: Soraia. Toma 
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para si um personagem que não era de seu domínio e transforma-o. A forma como a cena da 

demissão nos é revelada parece apontar para a agressividade do despejo do travesti veterano. 

Não há tempo sequer para o mesmo preparar corretamente a sua mala. E então, a primeira 

Soraia sai da boate bradando e negando a ajuda dos colegas. Carlos, por sua vez, mostra-nos a 

cena: “Vimos a dona Soraia arrastar a mala na cave sem se despedir da dona Amélia”, bem 

como a grotesca declaração do espelho quando encara os demais transformistas da boate, “-

Não servem envelheceram também não as convidam para a mesa nove a seguir ao 

espetáculo/a apontar imperfeições, cicatrizes” (p.438). 

  

No fundo sabe que se ainda fosse o Carlos relojoeiro de outrora teria uma função digna e bem 

aceita moralmente no seio da sociedade lusitana, entretanto, rende-se a sua “surdez” e 

desconecta-se das barreiras impostas pela cultura em que vive. Não ouve Judite nem a ordem 

social, mas, escuta apenas e segue as ordens do seu coração. Escuta apenas os comandos da 

sua nova vida: “-Vais ficar com o nome dela Luci passas a chamar-te Soraia e poupamos nos 

anúncios” (p.441). Isso mesmo quando não consegue esquecer totalmente a ex-mulher durante 

as inúmeras visões e pensamentos que tem: “Lembrava-me a Judite, a silhueta, o porte, na 

época em que me encontrava com ela à saída da escola” (p.443). Mas, quando cai em si, 

revela-nos: “-As mimosas acabaram Judite” (p.447). Mesmo sentindo-se fraco por vezes, 

Carlos assume ao seu colega de boate que luta para seguir em frente: “...o remorso ou nem 

remorso, desassossego, ódio, tanto faz, não interessa, o que ignoro o que seja e me obriga a 

seguir até ao fim Marlene”, e ainda “...se calhar o anão da Branca de Neve a detestar-me na 

outra margem do rio, que me incomoda o anão” (p.449). Só que mais adiante Carlos 

novamente tem uma visão da sua ex-mulher e expõe o que sente: “...a Judite regressa com o 

embrulhinho na mão, confesso que há alturas em que sinto saudades/não bem saudades 

saudades, uma falta de ti”, e “de tu pores a mesa, do modo como sacudias o cabelo da testa e 

ao sacudi-lo tão nova, a sensação que uma porta[...] ia abrir-se e eu mudava” (p.450). Teria 

Carlos vontade de voltar a vivenciar o seu passado? Os fatos mostram, porém, que o regresso 

do travesti ao seu passado não poderia mais ser concretizado. O seu bilhete de passagem para 

uma nova vida não possuía retorno. 

 Carlos sabia que estava imensamente envolvido pelas suas novas escolhas. Afinal, ele 

lutou muito para que a sua identidade sexual fosse aceita e respeitada por todos ao seu redor. 

Às vezes, o referido protagonista não se encontrava preparado para enfrentar os resultados 

oriundos das mesmas. Sofria e decaia como no episódio de sua doença. Contava, porém, com 

a ajuda psicológica de aliados, a exemplo de seu namorado Rui: 
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 ...e ao acordares não foi nada, prometo que não foi nada, não te vais lembrar 
já, quando muito esta noite parece-me ter sonhado que andavas doente 
Soraia, um doutor que não recordo anunciava desgraças e eu a passear-lhe na 
cabeça são sonhos de saúde não te aflijas meu querido, sonhos de vida longa 
amor, para o ano mudamos os sofás da sala e pomos a casa em 
condições,uma banheira decente, torneiras que funcionem, paga-se ao 
estucador para arranjar o teto, uma vida longa, uma vida tão longa, vou ficar 
sem cabelo mas uma vida longuíssima[...]o gerente da cave/-Temos de 
aceitar que envelhecemos Soraia eu também envelheci mas não danço[...]-
Parece-me que sonhei que estavas doente palpita/a Soraia vai ficar sem 
cabelo doutor e o médico a avaliar a análise porque há milagres e os 
números mudam/mas não há milagres e os números não mudam... (p.450-
451). 

 

 Carlos é consolado por Rui em uma tentativa deste de afugentar a triste realidade que 

ameaça a vida do travesti. Palavras de alegria e promessas de longevidade e comunhão 

matrimonial são ofertadas por Rui ao seu companheiro conjugal. Mas Carlos sabia que estava 

condenado e entra em conflito existencial. Logo entra em cena a fala de seu chefe da boate 

reiterando a sua incapacidade de continuar exercendo o papel de “dama da noite” lisboeta. 

Percebemos também na presente citação que a desilusão sobrepõe-se à fé no momento de 

aflição e desespero, mesmo Carlos tendo-se mostrado uma figura religiosa e crente 

principalmente na Virgem de Fátima. Talvez o falso moralismo social pode o ter afastado dos 

seus princípios católicos, ou não, como mesmo veremos no episódio de seu enterro, que, por 

convicção sagrada pede aos mais próximos que o vistam de “homem” em seu velório. Por ora, 

Carlos não vê saída para si e revolta-se com a própria existência, entregando-se ao trágico 

desfecho de vida: “Não há milagres e os números não mudam”. Continuemos com o drama de 

Carlos: 

 

...e no entanto o médico que não se apercebia do homem no escadote na 
minha opinião devíamos começar o tratamento quinta-feira, mas qual 
tratamento se foi um sonho do Rui doutor, posso estar um bocadinho sem 
forças, um bocadinho pálida, nos últimos tempos tenho descansado pouco, é 
tudo, não posso interromper o trabalho com as contas em atraso, a prestação 
de dois meses da máquina dos pratos, o problema da renda, as dívidas do 
meu marido a uns amigos de Chelas, se a Judite pedir auxílio ao dono da 
esplanada, ao eletricista, aos cachorros, hão-de entregar-te uma esmola[...]e 
depois pago logo que melhore Judite, logo que voltar/hei-de voltar/ao meu 
trabalho de noite num armazém de roupas de senhora em que substituo uma 
colega chamada Soraia e por hábito ou graça os outros empregados ao 
dirigirem-se a mim Soraia também, não por mofa, por estima, para manter 
viva a finada como te manténs viva em mim, um dia destes quando menos 
esperares eu no Bico da Areia outra vez, sentes bater à porta e sou eu/sou 
eu/escutas alguém na genciana e sou eu pelo quintal a ressuscitar 
malmequeres, a enfeitar os canteiros com pedras coloridas, pedaços de tijolo, 
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seixos,abrir a carteira/uma carteira de homem/e devolver-te o dinheiro 
Judite... (p.452). 

 

 Carlos, na referida citação, procura encobrir a sua realidade e nega estar à beira da 

morte. O médico insiste em começar a tratar-lhe, mas, ele se esquiva. O pai de Paulo revigora-

se através de suas palavras fortes e encorajadoras. Afirma estar somente cansado, uma vez 

que necessita retomar as suas obrigações corriqueiras. Está imerso em inúmeras dívidas, 

muitas delas de sua não-autoria, entretanto, toma para si as dores e falhas daqueles que ama. 

Carlos também disfarça, por vergonha, os débitos de Rui com os traficantes de droga e sofre 

demasiadamente com tal destino. Chega ao ponto de, ironicamente, humilhar-se a Judite em 

busca de “uma esmola”. Porém Judite não tem como ajudá-lo, a não ser que para isso tenha de 

se prostituir. Em meio ao desespero, Carlos volta atrás e tem uma recaída pela ex-mulher. 

Nega a sua homossexualidade e o que faz nas noites lisboetas e promete à antiga esposa 

retornar ao aconchego do lar no Bico da Areia. Um dia desses, “quando menos esperares”. Tal 

estado do personagem, febril ou não, revela-nos um pouco uma possível insegurança de sua 

parte. Como convencer os outros indivíduos a aceitá-lo se ele mesmo parece por vezes não se 

assumir? Estaria Lobo Antunes, dentro dessa questão, tentando nos mostrar que a tradição 

moralista portuguesa ainda mantém o seu poder, mesmo em um tempo histórico que se diz 

pós-moderno? Por que Carlos ainda não se convence do que representa em seu presente? Mas, 

antes prefere negar-se: “Sou eu”, com “uma carteira de homem/ e devolver-te o dinheiro 

Judite”. E acrescenta à mulher que: “Se tornares a procurar-me no trabalho e eu com o 

Alcides, um sócio do patrão, um compincha/-Apresento-te a minha senhora Alcides”, pois, 

“se te contarem que vivo com um rapaz no Príncipe Real não acredites, boato, de longe em 

longe um sujeito ou outro a dormir umas noites lá em casa porque a pensão em obras e logo a 

maldade das pessoas”, que “entortam as coisas” (p.452-453). Aqui, percebemos que Carlos 

sabe que não é bem aceito socialmente, e, por tal motivo, nega-se. Para Judite também é 

penoso ver que não conhece plenamente a pessoa que ama e com quem foi casada por anos. 

 Apesar de Carlos desafiar a sociedade em que vive, ele constantemente assume uma 

atitude de instabilidade e insegurança em relação aos seus atos revolucionários. Mais uma vez 

desaprova a possibilidade de ser um travesti: 

 

...e enxovalham tudo, estou sozinho desde que te deixei,como podia não 
estar sozinho sendo de ti que eu/ e por estar sozinho aceito a tua ajuda[...]e 
me faz sentir culpado sem que entenda porquê[...]prometer-te que amanhã às 
nove horas, depois de amanhã no máximo, terça- feira sem falta venho 
acabar o muro, ocupo a minha metade do guarda-fato, morarei contigo /onde 
havia de morar senão contigo Judite?/é só o tempo de assentar duas ou três 
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questões,desembaraçar-me de uns aborrecimentos com que não vou cansar-
te[...]estender-te a mão,despedir-me, tentar beijar-te, conseguir beijar-te na 
bochecha que se me afigura incrédula, inerte, a convicção de que os lábios te 
tremem, um fio molhado a descer para o queixo[...]abro a caixa de sapatos 
em que nós dois lá dentro, ou seja as figuritas do bolo de noiva intactas 
tirando o pé do homem a que falta o tornozelo e a mulher sem um ângulo do 
véu, equilibrá-las na cómoda, recordar tanta coisa, esquecer-me delas e 
voltar a dar conta que existem quando o meu cotovelo/acho que o meu 
cotovelo/os derruba por acaso e reparo sem pena que se desfazem no chão. 
(p.454-455). 

 

 Carlos, paradoxalmente, desaprova o seu reconhecimento enquanto travesti. No 

referido trecho de Que farei quando tudo arde?, o pai de Paulo ressuscita antigos sentimentos 

e tenta convencer-se de que ainda gosta de Judite. Tece afirmações e convicções acerca do seu 

retorno ao passado conjugal. Repentinamente, um sentimento cristão de culpa toma-lhe o 

coração ao ponto de se arrepender de ter abandonado Judite. Em certo instante o leitor fica até 

convencido desse possível arrependimento de Carlos, pois o mesmo faz-se desiludido em seu 

presente: “culpado sem que entenda porquê”. Entretanto, mais adiante, esse mesmo leitor é 

surpreendido pelas novas declarações de Carlos, que foge do contato sexual com a ex-mulher, 

apenas beijando-lhe fraternalmente na bochecha. Além disso, no episódio dos bonecos de cera 

de seu casamento com Judite, Carlos se recorda da referida cerimônia matrimonial, mas, fica 

indiferente diante dos momentos pretéritos. E, “sem pena”, derruba e quebra o enfeite do bolo 

que Judite guardara com carinho, que representava os noivos e a sua felicidade. 

 Em seu casamento, Carlos não desempenhava devidamente o papel de marido e pai 

exemplares, de acordo com as normas sociais preestabelecidas. Conseguiu manter-se ainda 

por alguns anos nessa experiência conjugal graças ao amor incondicional de Judite perante a 

sua pessoa. Ao longo deste romance de Lobo Antunes, conseguimos perceber que Paulo em 

diversos instantes não consegue suportar pacificamente a conduta revolucionária do pai, 

entretanto, a sua mãe finge não enxergar a realidade para manter-se na relação amorosa com o 

marido. Veremos, na próxima citação, a falta de interesse de Carlos pela família e a reação 

indignada de seu filho: 

 

...nunca gostou que o abraçasse pois não pai, se me sentava ao seu colo 
ficava rígido,quieto, de cabeça desviada de mim a lamentar-se pelo vinco das 
calças, a minha mãe sempre do lado dele não incomodes o teu pai Paulo, 
quando muito uma festa no cabelo, desculpas, mentiras/-Ando constipado e 
pego-te/o sinal na orelha que me intrigava e apetecia tocar, estendia o dedo e 
ele agora não que estás sujo, cuidado com a minha camisa palerma, correr ao 
espelho do guarda-fato, que maçador este miúdo, a inteirar-se dos estragos, a 
ralhar-me derivado a uma nódoa e afinal a nódoa um defeito no vidro que 
comprovou com a unha, aliás movia-se um bocadinho e o nariz ora grosso 
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ora fino, um intervalo enorme entre o queixo e a boca e logo a seguir 
intervalo nenhum, o meu pai contrariado com a casa e os malmequeres que 
murchavam/-Nem o espelho se salva (p.468). 

 

 Podemos observar que a citação ora em destaque é marcada por uma descrição que 

deixa transparecer a decadência das relações humanas, juntamente com o também desgaste 

dos ambientes e objetos materiais. No início, o leitor se compadece da lastimável cena entre 

pai e filho isenta de provas de amor e contatos físicos. Em seguida, presenciamos Judite 

advogando a favor de seu marido pelos motivos já expostos anteriormente. Paulo clama por 

atenção paterna e acaba por sofrer a frustração da rejeição. Pode qualquer relacionamento 

manter-se imerso em mentiras? Carlos, desse modo, inicia o seu drama existencial, porque, ao 

fugir dos entes queridos acaba por fugir de si mesmo. Valorizou problemas banais, a exemplo 

de uma nódoa inexistente em sua roupa, ao invés de tocar e afagar o seu filho. Carlos estava 

em processo de decadência interior, de dilaceramento identitário, e passa a enxergar defeitos 

nas pessoas e coisas que estavam ao seu redor: “A casa e os malmequeres que murchavam” e 

“nem o espelho se salva”. Nesse momento, Carlos precisava mudar de vida e assumir-se. E foi 

o que ele fez. Mesmo tendo de enfrentar comentários como este: “O Carlos, o maricas, o 

palhaço a dançar numa cave, a atender clientes nas pensões do Beato, o que mora com um 

rapaz da idade do filho[...]-Deus perdoa coitada” (p.489). Notemos como a sociedade 

portuguesa é tradicionalista e moralista, associando a atitude revolucionária do travesti ao 

pecado, que será julgado e absolvido por Deus. 

 Ao assumir-se, Carlos trava uma batalha contra a própria existência. Em diversos 

momentos de tomada de consciência de si, o referido personagem confessa-nos que se sente 

inseguro em relação à sua vida. Aparenta estar despreparado para manter-se convicto e firme 

perante as incertezas oriundas de suas escolhas. Dentre os seus maiores dilemas está a sua 

inconstância perante a paternidade de Paulo: “O meu filho ou o que se julgava meu filho/se ao 

menos conseguisse anunciar-lhe/-Não és meu filho/e ele sem acreditar/acreditando/ele sem 

acreditar/-Pai” (p.515). Observemos que a instabilidade de sentimentos e ações também 

emanam da mente de Paulo. Ambos hesitam em entregar-se ao outro, mas ao mesmo tempo, 

entregam-se. Veremos ao longo da presente discussão familiar que, este romance de Lobo 

Antunes representa também uma autêntica prova de amor entre pessoas que sofrem ao 

agredirem-se mutuamente, justamente porque se amam incondicionalmente. Carlos, Judite e 

Paulo são construídos pelo citado escritor português como um só organismo e não 

representam três indivíduos isolados, mas um todo familiar que precisa dos demais para 

funcionar. Carlos sente-se dilacerado identitariamente uma vez que causa sofrimento a 



177 
 

 

aqueles que ele mais ama. Como mesmo nos diz: “O meu filho a endireitar[...]lágrimas” 

(p.519). E, tomado por um sentimento de culpa imposto pela sociedade em que vive, desabafa 

ao filho: “-Tem pena de mim Paulo” (p.525). E desaba em prantos: “-Há vinte anos que danço 

e estou cansado senhores” (p.544). Lobo Antunes ainda reforça a triste condição de Carlos, ao 

narrar ironicamente o fato e repetir a voz de seu personagem: “...o pai do Paulo com o seu 

baton vermelho/-Há vinte anos que danço estou cansado” (p.545).   

 Carlos continua se martirizando devido ao fato de ter se assumido travesti 

publicamente. E declara-nos envergonhado: “Não quero que o meu filho me veja entre o 

refugo da noite” (p.561). Por qual razão os transformistas tinham de se esconder pelas trevas 

da noite? Como uma sociedade que se apresenta pós-modernista, no final do século XX, e 

início do século XXI, pode ser tão preconceituosa em relação à diferença sexual e 

comportamental? Que farei quando tudo arde? pode representar a denúncia das injúrias 

sociais feita por Lobo Antunes. Quando o referido escritor desconcerta grotescamente e 

ironicamente os seus personagens nessa obra, talvez queira demonstrar um cenário 

panorâmico do funcionamento da sociedade portuguesa em relação a sua aceitação e respeito 

por formas alternativas de expressão dentro dela. Se, tais protagonistas aparecem 

despedaçados e flagelados, isto significa que tais seres são maltratados e descartados pela rede 

social que deveria acolhê-los, uma vez que também são cidadãos que contribuem para a sua 

formação e manutenção. Porém, esse refugo humano continua sendo rejeitado ao invés de ser 

acolhido, menosprezado e não respeitado. Como denúncia e crítica de uma sociedade 

moralista e paradoxal, Lobo Antunes dá seguimento à sua descrição sarcástica dos seus 

personagens, em um tom narrativo provocador. Vejamos esse exemplo do processo de 

envelhecimento de Carlos: 

 

...já não devia dançar, a gordura, a idade, passeava na cave nos intervalos das 
canções com um tabuleiro também, chamava a Vânia ou a Sissi a agitar um 
convite de um freguês e o gerente é preciso aceitar porque um emprego 
importante, porque champanhe, porque amigos que iam fechando os olhos 
na polícia/-A mesa nove meninas/o Rui longe há que anos... (p.561). 

 

 Notemos a falta de respeito e sensibilidade pelo semelhante do próprio chefe de Carlos 

na boate. Podemos observar também o quão paradoxal é a sociedade portuguesa que critica e 

marginaliza a diferença sexual, entretanto, é por ela atraída. Muitos dos clientes 

frequentadores desse ambiente dos transformistas são indivíduos que exercem um papel de 

importância e destaque no seio social. Em casa com as suas famílias e no trabalho execram os 

travestis, mas, nas noitadas apreciam os seus serviços. São fregueses assíduos e exemplares 
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que presenteiam, se divertem e exploram tais transexuais. Mesmo dilacerados e decadentes, 

Carlos e seus colegas eram humilhados pelo patrão e clientes, que, por ocuparem altos cargos 

na sociedade portuguesa deveriam ser bem-tratados e bem-servidos. Podemos perceber a falsa 

moral social no seguinte trecho do romance em destaque, no diálogo entre um dos 

“importantes clientes” e Carlos-Soraia: “-Gosta de licor senhor João?/nunca vi nada mais 

frágil, um beijo na bochecha, uma nota no cinzeiro/-Entrega-a ao prior e reza uma missinha 

por mim/uma despedida com recomendações mútuas de agasalhos e cálcio para os ossos” 

(p.562). Tal cena emite-nos uma atmosfera irônica na relação travesti-cliente, mesmo quando 

há uma aparente preocupação entre ambas as partes envolvidas. Soraia trata bem o seu 

freguês, que paga-lhe pelos seus serviços impondo uma condição: Deve entregar o dinheiro à 

Igreja para rezar-lhe uma missa. Como falar de religião e moral em um meio esquecido por 

tais elementos? Muitos dos travestis são altamente religiosos e não são aceitos pelas igrejas e 

seus representantes. Como se resolve tamanho dilema? Devem Carlos e seus colegas se 

anularem e se resignarem como duramente sugere Paulo? Assim diz o filho do travesti: 

“(sempre foi um palhaço e haveria de acabar como um palhaço não é?)” (p.562).  

Mesmo sendo alvo de inúmeras críticas e injustiças, Carlos-Soraia segue em frente na 

busca de si mesmo e daquilo que mais gosta de fazer, que é se apresentar em shows musicais 

noturnos. Observemos a cena em que o referido protagonista insiste em retomar as suas 

atividades na cave onde trabalhava: 

 

...conforme não me custa supor que rondasse a cave à noite, de trapos que 
sobravam a flutuarem-lhe em torno e umas pinceladas de maquilhagem ao 
acaso/(um palhaço de facto)/na mira do porteiro, a congregar compinchas/-
Ainda sabes dançar?[...]uma balada, um pasodobe, um fado, o porteiro em 
sinais para os amigos/-Então Soraia?[...]ali a sapatear alegrias, a trotar, a 
deter-se, a completar um giro/por momentos quase uma mulher[...] à espera 
dos aplausos, o porteiro a chamar o gerente/-A Soraia voltou/o vestido 
trapos, a base pinceladas, o gerente que não vinha, veio o porteiro enfadado 
a aprumar-se para um taxi/-Boa noite engenheiro[...]-Já mostraste as 
habilidades pira-te...(p.563). 

 

 O próprio meio em que Carlos vive é também excludente e preconceituoso em relação 

aos travestis. Se já não estão em condições de servir ao sistema são rejeitados 

impiedosamente. A sensação que temos é a de que tal ambiente apenas tolera a existência dos 

transformistas, ao invés de aceitá-la plenamente. Nessa passagem do romance em questão, o 

leitor se depara com uma crítica cena de negação da importância e existência de Carlos. Não 

há qualquer vestígio de consideração por uma pessoa que serviu e se dedicou ao local de 

trabalho ora apresentado no passado. O porteiro da boate é indiferente aos esforços de Soraia 
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para conseguir o seu antigo emprego de volta. Antes, é cruelmente abandonado como um 

indigente insultado e condenado por apenas carregar o pesa da idade, algo que é natural e 

inerente aos seres vivos. A sua humilhação parece não ter fim: “-Temos de ser uns para os 

outros minha senhora fui feito para auxiliar os jovens[...] se o meu filho/-Um palhaço/finjo 

que não oiço, não respondo, calo-me/-Não tenho vagar vai-te embora”, pois, “-Já mostraste as 

habilidades desanda” (p.564). Carlos busca forças para continuar a sua desafiadora 

caminhada, porém, é constantemente barrado durante o seu percurso. Submete-se literalmente 

a esforços físicos para conseguir realizar seus sonhos. E nos fala dos seus anseios e do que 

acontece em seu corpo, coração e mente, fazendo-nos um convite para escutá-lo: 

 

...quando eu apenas me escutava a mim mesmo, o coração,os pulmões, a 
areia que me fazia desequilibrar,endireitar-me mais adiante, continuar a 
correr[...]eu sem forças/-Não posso/como não posso dançar se me pedem, o 
corpo desabituado,sem ritmo, a certeza que a minha boca não acompanha as 
frases a formar as palavras quando as palavras passaram e apenas 
saxofones,violinos, a certeza que o gerente no bastidor a multiplicar sinais 
furioso comigo,o das luzes a desviar o foco de mim, a Vânia com plumas 
que comprei-as eu, foram minhas/-Eu não lhe disse eu não lhe disse?/ou 
seria a minha mulher quem/-Eu não te disse eu não te disse? No dia em que 
me esperou à entrada da cave, mais bonita que a minha memória dela, mais 
alta[...]vontade de perguntar pelo Paulo e em vez de perguntar/-O 
Paulo?/impacientar-me/-Não tenho vagar vai-te embora... (p.564-565). 

 

 Nesse trecho ora apresentado, diferentes instantes mesclam-se para compor cenas de 

quando Carlos começa a decair na boate e do momento em que recebeu a visita de Judite em 

seu ambiente de trabalho. O próprio Carlos descreve as suas falhas e processo de queda físico 

e profissional. E então ouvimos no decorrer da narração vozes julgadoras que o condenam, 

em tom de acerto de contas: “-Eu não lhe disse eu não lhe disse? Tais vozes colaboram na 

alimentação do dilema do referido protagonista. Mesmo quando as suas parciais convicções 

são conjuntamente evidenciadas em meio à crise identitária que enfrenta, a exemplo da cena 

em que fala rispidamente com a sua ex-mulher e não consegue ao menos perguntar-lhe pelo 

filho. Judite apresenta-se ao marido mais bonita do que a imagem impressa em sua memória. 

Porém, o pai de Paulo não demonstra uma atitude receptiva em relação à sua pessoa. Seus 

sentimentos não são por isso abalados. Entretanto, há constantemente um contraste de idéias e 

ações oriundos de Carlos, que justifica o seu dilema. Se, o referido personagem ressalta a 

mudança física de sua ex-mulher, e mais, em nenhum momento a considera “ex”, sempre se 

refere “a minha mulher”, tal fato pode levar-nos a entender que o travesti ainda mantém um 

sentimento legítimo por sua companheira do passado. Se pensa em perguntar pelo filho, 
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também pode significar uma tentativa de aproximação com o seu pretérito, tão familiar e 

aparentemente acalentador. Constantemente o leitor percebe a inconstância de sentimentos e 

pensamentos de Carlos em relação à sua mulher e filho. E quando se refere a Judite diz que: “-

Não sou capaz Judite/o pavor que me mexas e o desejo que me mexas” (p.582). E em relação 

ao filho: “...conheci-o em criança, perdi-o em rapaz, não o conheço em homem” 

(idem,ibidem). Em relação à paternidade de Paulo, Carlos filosofa: 

 

-Preferia que fosse uma filha Judite/uma filha não há-de passar o que eu 
passei, as mulheres são capazes do que eu não sou capaz, acostumam-se ao 
passado, vivem nele, respiram-no, distinguem pela orientação do vento as 
sepulturas que habitam, uma filha não haveria de sentir o que eu sinto, estas 
mãos que me puxam, me arrepelam, me prendem, as mulheres bebem o 
sofrimento como as plantas ou as éguas ou a terra ou as árvores, as mulheres 
são éguas e mantêm com a morte um diálogo secreto, conhecem as trevas do 
seu corpo onde me desloco às cegas e a direcção da paz, uma filha poderia 
fazer o que eu não/decidir o que eu não/uma filha nun... (p.583-584). 

 

 Carlos declara de forma bastante poética e crítica a condição feminina dentro do 

sistema cultural em que vive. Moralmente, no cenário tradicionalista religioso, a figura da 

mulher é constantemente associada à da compadecida, da protetora e incentivadora da união e 

paz familiar, aquela que sofre as dores do parto e pode até perder a sua vida ao ofertá-la a 

outro ser, dialogando melhor com a morte. E, por justamente proteger e acalentar os filhos e 

maridos são susceptíveis ao sofrimento humano e fraterno. O travesti, envolvido em sua 

religiosidade, sacraliza e idealiza a mulher. Declara que infelizmente ele é inferior ao sexo 

oposto por não ter a vitalidade diante dos problemas e dores existenciais. No caso de Judite, 

por exemplo, Carlos percebe o sofrimento da mãe de seu filho devido ao seu abandono e a 

consequente solidão da ex-mulher, mas é incapaz de lutar por mudanças. Interessante notar a 

sutileza do referido personagem ao relatar a capacidade da mulher de enfrentar e também 

apegar-se ao tempo passado, que para muitos é determinado e marcado pela perda e desilusão. 

Carlos não consegue abarcar o peso de seu pretérito, pois esse representa o locus da anulação 

de si. E nos diz que, se tivesse nascido mulher, saberia administrar melhor as intempéries de 

sua vida. Por tudo isso, Carlos desconhece o filho e deseja que o mesmo fosse uma menina, 

pois, desta forma a criança e futuro adulto sofreria menos desgostos em sua existência. Isso 

porque só “as mulheres bebem o sofrimento” e estão sujeitas aos seus mistérios. 

 A mãe de Judite também reforçava o círculo preconceituoso em torno de Carlos e a 

sua manutenção no sistema social português. Diversas vezes não reconhece o seu genro e o 

acusa de falso marido e pai. Certa vez quando foi jantar em sua casa, a “mãe da Judite”, como 
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assim é narrada por Lobo Antunes, portou-se de modo desconfiado durante a aproximação do 

travesti. A avó de Paulo é descrita na presente narrativa antuniana como portadora de catarata, 

e, simbolicamente, mesmo convivendo com uma “névoa nas órbitas”, consegue enxergar 

melhor a situação de Carlos do que a própria filha Judite, que fisicamente é sadia. 

Observemos a cena do encontro familiar sob a ótica do referido protagonista: 

 

...a instalar-me sem ruído no banquinho, sem quase respirar quando a cega/-
Judite/a estender o braço desviado de mim, em cada dedo uma antena ou 
essas pinças das lagostas que  amarram com cordéis, o braço a saber, a deter-
se, a regressar ao colo/-És o Carlos/a desilusão do meu nome/-És o Carlos/os 
olhos brancos para mim/-És o Carlos/não me querendo mal, desdenhando-
me, se me colocava no lugar da Judite e lhe passava o prato ao jantar não 
aceitava o prato, se a Judite se colocava no meu lugar/-Obrigada/o braço a 
saber, a deter-se a regressar ao colo/-Não és o pai do meu neto/e eu num 
cochicho para que não nos ouvissem/ -Não sou o pai de ninguém[...]-Não 
sou o pai de ninguém pode ficar satisfeita que não sou o pai de ninguém[...]a 
garganta da velha tão fácil de apertar[...]-Não sou o pai de ninguém...(p.587-
588). 

 

 Carlos se angustia por não ser bem tratado pela sociedade portuguesa e, 

principalmente e de forma mais direta, pela sogra, como acabamos de presenciar na citada 

cena. Nesse exemplo, o referido personagem é menosprezado e anulado na casa da mãe de 

Judite em um jantar. Se lhe dirige a palavra é para criticá-lo severamente por ser diferente dos 

padrões impostos pela moral social em que vivem. E,como uma maneira de denunciar e 

reprovar tais preconceitos, Carlos descreve a sua sogra de forma grotesca e caricaturada, 

associando-a a uma lagosta que “pinça” a sua presa para depois atacá-la. Esse tipo de recurso 

narrativo é bastante utilizado por Lobo Antunes em grande parte de sua obra como uma 

ferramenta de desconstrução social, uma vez que ao carnavalizar pessoas e ambientes, lançá-

los ao chão, o citado escritor reforça a acidez de sua análise desconcertante daquilo que 

observa. Ao ser “desdenhado” pela sogra, Carlos não consegue conter-se e passa a negar a 

paternidade de Paulo. E, em seu dilema, consegue chegar ao extremo, ao desejar agredir 

fisicamente a mãe de Judite pelas injúrias que a mesma comete contra a sua pessoa. O travesti 

repete reiteradas vezes que “não é pai de ninguém”, mas em seu íntimo, sofre ainda mais por 

mostrar-se indiferente ao filho que tanto ama. No entanto, além de Carlos sofrer o descaso das 

pessoas que estão ao seu redor, o travesti ainda tem de enfrentar também o seu maior inimigo: 

Ele mesmo. A sua indecisão e instabilidade emocional provém da falta de aceitação social a 

qual está subordinado, o que o faz agir dessa maneira. Em alguns trechos de Que farei quando 

tudo arde? observamos a auto-crítica de Carlos em tom de ironia, mas que traduz e reflete o 
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imaginário coletivo da sociedade portuguesa, como por exemplo neste seguinte momento da 

obra em análise: “...uma mulher de garrafa na mão e um homem de avental[...] o homem de 

avental numa espécie de troça/-Se calhar o teu filho não deu em maricas Judite” (p.605). 

 Um momento marcadamente violento do romance e que demonstra o alto grau de 

preconceito social é quando Carlos-Soraia vai para a Espanha em busca de melhoria 

financeira e do sonho de se tornar uma cantora/atriz reconhecida. Nessa empreitada, acaba 

sendo obrigada a se prostituir e a ser vítima de abusos sexuais oriundos de seus clientes. 

Acontece um episódio em que alguns clientes cometem o sadismo com o travesti, que nada 

pode fazer para se salvar: 

 

...-Gostas de brincadeiras Soraia?/brincadeiras num rés-do-chão à saída de 
Mérida, carvalhos, choupos, seguravam-lhe a testa, o Alcides mantinha-lhe o 
queixo com um ferro/-Essa boquinha preciosa/ao atingirem o nervo nem 
uma dor, o chicote de um relâmpago, todos os ossos a arderem, a tornarem-
se torresmos e a arderem de novo, um grito talvez, não sei pai, quem grita 
sem dar fé de que grita?/pense nos baloiços, estique a pontinha dos pés, entre 
no céu, lembra-se de retalharem os porcos, lhes rasgarem as tripas,dos 
alguidares de sangue,o seu sangue, estique a pontinha dos pés porque você 
não grita, não existe, existe a esperança de morrer,flores escarlates,a esposa 
do seu tio a despi-lo, uma única flor escarlate que soluça os mugidos em que 
você se tornou, não existe o Alcides, não existe a broca, não existe você, 
existe a dor compreende, existe a dor/-O palerma desmaiou dá-lhe 
água/existe a dor, não desmaiei/-Dá-lhe água/existe a dor, um ouriço de fogo 
que você não entende, a sua mulher na almofada a repetir/ E eu Carlos?/ 
existe a dor e no centro da dor a criatura a empurrar-lhe o peito com o tacho/ 
-Gostas de brincadeiras Soraia? (p.625). 

 

 Esse trecho citado é marcado pela dor de se ter desafiado a sociedade. Carlos-Soraia 

torna-se alvo de zombaria, agressões físicas e verbais até mesmo por aqueles que ajudam na 

manutenção da prostituição: Os seus clientes. Já foi dito anteriormente que o travesti adota 

uma atitude marcadamente pacífica e passiva em relação às consequências a que é submetido 

pela malha social em que vive. Cabe ao filho então a revolta e a indignação em ver o seu pai 

sofrendo em demasia. Tal citação é predominantemente narrada e descrita por Paulo, em um 

tom irônico e crítico, provocando também a reação negativa do leitor, que acaba por se 

compadecer dos horrores a que Carlos é fadado. O preconceito social atinge o seu ápice no 

instante em que Carlos-Soraia se transforma em um objeto de uso, prazer e “brincadeira” dos 

seus clientes. Mas, pode alguém se divertir arrancando à força um dente de outra pessoa e a 

mutilando por prazer? Além desse ato de desrespeito ao próximo, os agressores ainda o 

debochavam com insultos e piadas de mal- gosto. E então, em meio e esse caos, surge no 

referido trecho a voz reveladora de Paulo, que analisa duramente o destino do pai. Paulo 
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oferta tragicidade à cena, descrevendo escatologicamente o negativo fim do seu progenitor. 

Mas, Carlos “não grita” porque está dilacerado e filosoficamente “não existe”, havendo 

somente “a esperança de morrer” e de encontrar a religiosa “paz eterna”. Há diferentes 

momentos nessa parte do romance de Lobo Antunes analisada que mesclam diversos 

sentimentos e experiências de vida de Carlos, tais como: A sua precoce experiência sexual 

com a sua tia, que pode ter determinado a sua instabilidade ao se relacionar com as mulheres; 

a conflituosa relação conjugal com Judite em “-E eu Carlos?”; e o horror do presente de 

prostituição em “-Gostas de brincadeiras Soraia?”. Também percebemos a mágoa de Paulo ao 

relatar a fantasmagoria do seu pai em relação às intempéries mundanas. Na realidade, não só 

Carlos, mas, todos os envolvidos familiares sofrem, a exemplo de Paulo e de Judite. 

 Além de todo esse sofrimento descrito anteriormente, Carlos ainda é roubado pelos 

seus torturadores e extorquido financeiramente. Vejamos o que Paulo nos descreve: 

 

...como fazer-lhe ver que existe a dor, ficaram-lhe com a gola de raposa, os 
brincos de oiro/-Ficaram-me com a gola de raposa e os brincos de oiro há-de 
haver por aí uma esmeralda que preste/como fazer-lhe ver que existe a dor e 
nenhum baloiço para fugir à dor, impossível tocar o céu com a pontinha dos 
pés, encontrar um vagão dos correios que nos leve consigo[...]o Alcides a 
revistar-lhe o quarto palpando o travesseiro, o colchão e você encostado à 
parede pai, você um palhaço, você uma flor escarlate que soluça/-Falta aqui 
dinheiro Soraia/sem se lembrar da minha mãe nem de mim, lembrava-se da 
renda por pagar,da música que se colocava mais alto no momento em que a 
broca/ -Quieta... (p.626). 

 

 Dessa forma, conseguimos perceber a apatia de Carlos em relação ao furto, à 

exploração financeira e sexual que sofria. Paulo aparece na cena para alertar o pai de tudo o 

que está ocorrendo em sua vida. A cegueira simbólica do travesti parece incomodar Paulo, 

que se questiona: “Como fazer-lhe ver que existe a dor”? E não há saída para Carlos, uma vez 

que ele se posiciona de forma lacônica aos fatos ocorridos e citados. E, talvez, por esse 

mesmo motivo o pai de Paulo continue representando um alvo de escárnio e de 

carnavalização: Um “palhaço” que chora, “sangra” e uma frágil flor que “soluça”. Além 

disso, ainda provoca o ressentimento do filho por não se lembrar da antiga família, mas da 

agonia presente e do desespero ao ser torturado: “no momento em que a broca / -Quieta”. 

Nesse instante do romance Que farei quando tudo arde? Carlos lembra-se dos episódios de 

afirmação de sua identidade gay, que Paulo, por exemplo, acabou de evidenciar através das 

consequências negativas dos mesmos, porém, não de quando era do sexo masculino na 

sociedade portuguesa de sua época. 
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 Carlos também sofria quando se prostituía em sua casa na presença de Paulo ainda 

criança. Esse fato marcou para sempre a vida dessa família e determinou a embaraçada 

personalidade do filho do travesti. Observemos a cena sob a ótica de Paulo, já adulto, 

narrando a sua história de infância: 

 

...-Falta aqui dinheiro Soraia/não apenas o Alcides, um compincha de calças 
brancas com ele, não reparei no compincha, só reparei nas calças, no traço 
de óleo na dobra, no tilintar de chaves e o tilintar de chaves/-Matamos 
atiramo-lo ao rio fechamo-lo no armário?/o Alcides a verificar o trinco do 
quarto, da pia, da dispensa, a olhar para mim, para o meu pai, a trancar-me 
na dispensa/-Vamos jogar às escondidas e tu escondes-te aqui/o meu pai/-
Paulo/ eu a desejar que o meu pai/-Paulo[...]o Alcides e as calças brancas 
penduraram-no do gancho,[...]porque razão o meu pai a fazer-lhe sinais 
pensando que eu não via... (p.628-629). 

 

 Mais uma vez, podemos enxergar a triste sina de Carlos em sofrer abusos sexuais e 

morais descrita pelo seu filho. Nessa cena narrada por Paulo, as “calças brancas” representam 

a prostituição tanto de Carlos quanto a de Judite com os seus pretendentes (“...eu a desejar que 

a minha mãe para o Alcides/-Um momento/que a minha mãe para as calças brancas/-Espera”), 

uma vez que esses elementos aparecem nos dois casos de promiscuidade sexual (p.628). Na 

realidade Paulo gostaria que a sua mãe salvasse o seu pai ao se oferecer para o dono das 

“calças brancas”. No início dessa citação, os clientes do travesti ameaçam matar Paulo, 

entretanto, acabam escondendo o garoto na dispensa. Carlos, por seu turno, amenizou a 

situação e mascarou-a, avisando ao filho que tudo não passava de uma brincadeira. Só que 

Paulo sabia tudo o que se passava, mesmo sendo uma criança. E desejou a sua salvação e a de 

seu pai, mas não pôde fazer nada além de apenas observar assustadamente os fatos.  

 Carlos continua sendo torturado pelos clientes e, por vezes, se arrepende do seu 

presente e passa a se lembrar de momentos do seu passado com Judite e o filho. Atentemos 

para esta mescla do passado e do presente do referido protagonista de Lobo Antunes: 

 

...de modo que me trouxeram da estação e eu obediente,calado,seguraram-
me na testa e consenti que me segurassem na testa, me mandaram estar 
quieto e eu quieto, me mandaram abrir a boca e abri a boca, a mantiveram 
aberta com um pedaço de ferro,me prenderam os tornozelos na travessa da 
cadeira, me dobraram os braços, me colocaram um segundo ferro nos 
rins,avançaram uma lâmpada e não me desviei da lâmpada, aceitei[...]-
Judite/os degraus do quintal surgirem palmo a palmo, a minha mulher/-E eu 
Carlos?/e embora a minha mão não chegasse a alcançá-la/ficou a pairar, 
desistiu[...]se afastou para o lado, que no guarda-fato a gente os dois, o meu 
filho a caminhar para nós, a sentar-se no chão com um púcaro e uma colher 
de pau, a raspar ao de leve com a colher no púcaro e devo ter 
adormecido/não desmaiado, adormecido/devo ter adormecido porque o 
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Alcides não estava consoante não estavam os diademas, os medalhões, as 
fivelas, estava o cedro do Príncipe Real a conversar comigo em latim, dúzias 
de garças no barrote da ponte e a Judite a oferecer-me uma moeda na 
conchinha da mão (p.630). 

 

 Podemos notar, de forma significativa, o caráter pacífico de Carlos-Soraia em relação 

à violência que sofre por parte dos seus clientes. A sua subserviência chega a se associar à 

atitude cristã da resignação. Aliás, não por acaso, já sabemos que o travesti, assim como a 

maior parte dos portugueses, é católico e devoto de Nossa Senhora de Fátima. Por isso mesmo 

ele respeita o seu próximo e não entra em confronto com nenhum outro personagem neste 

romance, antes prefere ser “obediente e calado”. O referido trecho citado é marcado pela 

intensa ação da tortura exercida em Carlos, que é amarrado e agredido covardemente por 

homens em busca de prazer, sem escolha de defesa e reação. E então, Carlos apenas “aceita” a 

sua realidade presente e, vai buscar no passado com a sua família o carinho e força que tanto 

precisa. A figura de Judite povoa-lhe constantemente a mente, juntamente com a imagem de 

seu filho na infância, representando, assim, a necessidade de se ter a tão sonhada plenitude e 

paz existenciais. Entre a ex-mulher e o filho, Carlos possuía o amor verdadeiro, a 

consideração e o respeito sonhados. Entretanto, mesmo com toda essa aparente harmonia 

familiar, Carlos não era feliz e partiu para o mundo exterior ao seio doméstico. Como 

consequência dessa ação, a sua saída de casa deixou marcas irreversíveis nas vidas de todos 

os entes envolvidos. Gerou uma fantasmagoria coletiva que se transformou em dilaceramento 

identitário dos protagonistas desta obra antuniana. A fala de Judite “-E eu Carlos?” pode 

traduzir-se em um grito de dor e desespero por não encontrar saída para esta real situação que 

desespera uma família que acaba por fugir dos padrões convencionais da sociedade 

portuguesa, no final do século XX. A angústia provocada pela dor faz com que passemos a 

nos deparar com o nosso próprio reflexo e a pensar acerca da nossa própria identidade e 

existência. Desse modo, Carlos “adormecido” perante as agruras da vida enxerga não mais a 

tortura e furto ao seu redor, porém, a família de outrora, o aconchego do lar e a Judite 

tentando pagar-lhe para ter o seu amor de volta, com “uma moeda na conchinha da mão”.  

 Conforme pudemos perceber ao longo da análise do personagem Carlos, foi visto que 

o mesmo desafia a sociedade portuguesa da qual faz parte, porque, justamente contraria as 

suas normas e condutas tradicionais. Por onde passa, ele deixa um rastro de luta contra o 

preconceito sexual. Quando interage com as pessoas, passa a ser a sua vítima, alvo de 

zombaria e desrespeito humano. E, nesse contexto, quem mais sofre além do próprio 

protagonista é o seu núcleo familiar, ou seja, os indivíduos que o amam plenamente. Carlos é 
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desprezado pela sociedade de um modo geral: Pelos colegas e clientes no trabalho; pelas 

amigas da ex-mulher; pelo casal que adotou o seu filho; pelos médicos e enfermeiros do 

hospital em que Paulo fica internado; pelos profissionais de saúde de quando necessita de 

atendimento médico; pelos traficantes que perseguiam o seu namorado, o Rui; pela ex-sogra; 

e, paradoxalmente pela própria família, Judite e Paulo que, por justamente amá-lo 

verdadeiramente, tornam-se passionais e revoltados pelo caos de sua situação. Carlos precisou 

de uma força sobre-humana para vencer-se dos medos interiores e enfrentar o mundo ao seu 

redor. Por isso tomou a “camioneta”, atravessou Lisboa e foi em busca do sonho de ser uma 

artista transformista (p.441). Desafiou a própria moral católica e o sacramento matrimonial 

em seu processo de auto-afirmação, mesmo sendo religioso por natureza. Na cerimônia de seu 

casório, Carlos nos conta que: “a minha mulher de noiva a dirigir-se a mim e eu por baixo do 

sorriso, enquanto o padre mudava as páginas do missal/ -E agora?” (idem). O travesti resolve 

ultrapassar as barreiras impostas pela moralidade cristã e passa a sacralizar outras formas de 

ritos, a exemplo de seu “batismo” na boate em que trabalhava: “-Vais ficar com o nome dela 

Luci passas a chamar-te Soraia e poupamos nos anúncios” (idem). Notemos a carnavalização 

e a falta de seriedade desta última cena citada.  

A figura do travesti é menosprezada pelo próprio profissional do ramo, ou seja, pelo 

dono da casa noturna em que Carlos trabalha. Não há simpatia e nem consideração ao 

próximo nesse trecho do romance em questão, mas somente a ação mecânica de fazer capital 

e ofertar lucro a quem se dedica aos espetáculos noturnos. Já na primeira citação, percebemos 

a magia e a paz espiritual do enlace conjugal sob as bênçãos de Deus, tanto temido pelo 

presente noivo. A indagação de Carlos (“-E agora?) demonstra-nos o seu real sentimento em 

relação ao passado que tanto o assolou. O seu sorriso era aparente, como também era falsa a 

sua felicidade por estar se casando com Judite. O seu pretérito causava-lhe consternação e foi 

necessário então fazer uma mudança radical em sua vida. Por isso a decisão de mudança de 

Carlos. 

 E Carlos continuou a lutar contra o preconceito social do qual foi vítima. Já instalado 

na boate e imerso em outro universo, recebeu a visita de Judite. Sua ex-mulher o questiona da 

seguinte forma: “-Não sentes as mimosas diz-me que sentes as mimosas/e eu para a minha 

mulher/-As mimosas acabaram Judite” (p.447). Tal frase do referido protagonista simboliza o 

término de uma etapa de sua vida que, representada por Judite, teima em persegui-lo e 

reintegrá-lo, em vão, ao pretérito. Entretanto a tarefa de Carlos em busca do seu eu verdadeiro 

traduz-se em um caminho espinhoso e de difícil acesso. Por tantas vezes sente nesta jornada 

“remorso, desassossego, ódio”, porém, “segue até ao fim” por reiterados momentos (p.449). 
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Em diversos trechos da presente obra literária, Paulo indigna-se com o tratamento que o seu 

pai oferece à sua mãe. Nem a própria Judite se revolta e tenta modificar o seu destino. 

Veremos mais adiante que essa personagem também se apresenta em um tom passivo e 

conformado com a sua realidade. Por ora fiquemos com o desânimo de Carlos sob a ótica de 

seu filho Paulo: “...você a despir-se sem ajuda, a tomar banho sem ajuda, a deitar-se sem 

ajuda, a evitar a minha mãe/-Desculpa/não, só anos mais tarde a evitar a minha mãe/-

Desculpa” (p.487). Essa cena revela-nos a mescla entre o passado remoto infantil de Carlos 

sendo abusado sexualmente pela tia e o pretérito recente em que estava casado com Judite. 

Parece que o primeiro momento marcou e determinou a comportamento do segundo 

momento, ou melhor, ajudou a formar a personalidade adulta de Carlos. Mas ele se sente 

angustiado em ter que se negar para Judite, pois, no fundo nutre um certo carinho pela ex-

mulher. E pede-lhe desculpas porque: “-Não consigo Judite” (p.491). 

 Paulo parece ser o único personagem a se revoltar vigorosamente com as escolhas de 

seu pai. Observaremos melhor essa declaração quando formos apresentá-lo. Criado pelo casal 

moralista Senhor Couceiro e Dona Helena, Paulo percebe ainda mais a diferença entre o 

universo convencional da sociedade portuguesa e o paralelo a tudo isso, que é representado 

por Carlos e demais colegas de boate. Certa vez quis visitar o seu pai e foi alvo de reprovação 

do casal modelo citado anteriormente. Doía-lhe na alma ter de assumir um travesti como a sua 

figura biológica paterna para aqueles que habitavam o seio social. E então não entendia o 

motivo de nutrir uma relação evidentemente falida. Paulo, assim, declara-nos: “...visitar o 

meu pai sem entender porquê apesar da dona Helena e do senhor Couceiro que me ralhavam 

não ralhando, um desenho da bengala significava/-Proíbo-te/ou nem sequer proíbo-te um 

pedido/-Não vás” (p.515). Porém o coração de Paulo pede-lhe para que vá visitar o seu pai na 

boate, e assim ele faz. Ao chegar no ambiente de trabalho do pai, Paulo se decepciona com a 

aparente frieza de Carlos e, com isso, a sua consternação aumenta ainda mais. Não por acaso 

mostra-nos agressivo e sagaz ao descrever a figura do travesti para o leitor: “...um palhaço de 

facto”, porém, também acaba por desabafar e dizer que, “passe bem não me interessa vê-lo 

obrigado” (p.563). E acrescenta: “-Não me agarre pai/cesse de incomodar-me, desapareça”, na 

ocasião em que Carlos resolveu visitar o filho na casa do casal adotivo (p.613). 

 Outro momento de Que farei quando tudo arde? que representa o auge do 

dilaceramento identitário de Carlos consiste na dúvida acerca da paternidade de Paulo e em 

sua experiência sexual de infância com a tia. Vejamos a cena de outrora se misturando aos 

anseios presentes de Carlos: 
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...a esposa do tio dele a despir-lhe as calças, a camisa/-Horas do banho 
Carlos[...]a esposa  do tio que procurou para se vingar dela muitos anos mais 
tarde/Vingar-me do que ela me fez estás a ver, do meu receio que lhe pedia/-
Mexa-me/não suportando que mexesse em mim e pedindo-lhe/-Mexa-me/e 
ao pedir/-Mexa-me/e à medida que a toalha me descobria o corpo as palmas 
na minha barriga, a torção da boca que nunca hei-de esquecer, o peito que 
me pesava/não sei se me pesava/que me pesava no joelho/-Esta pele esta 
pele/a esposa do tio que procurou muitos anos mais tarde para se vingar dela, 
lhe pedir/-Mexa-me/ou confessar-lhe/-É a única mulher que consinto que me 
mexa e não a suporto por isso[...]vinte e cinco, vinte e sete anos[...]planando 
sobre mim/planando sobre o meu pai avermelhada, enorme, os braços 
húmidos de sabonete e água[...]e sem conseguir zangar-se, minúsculo, nu, 
deitado numa toalha[...]os braços com água e sabão a afastarem a toalha dê-
me os seus braços tia, pegava em mim em peso, levantava-me da celha 
lembra-se/-Já chega de banho/transportava-me para o compartimento ao lado 
e eu a alisar e a amarrotar a colcha à sua espera, a alisar e a amarrotar a 
colcha até que a minha mulher/-Porquê Carlos? (p.479-481). 

 

 Como vimos, a experiência sexual de infância de Carlos auxiliou na formação de sua 

personalidade presente e ajudou também a fortalecer traumas, conflitos emocionais e 

psíquicos irreversíveis na vida adulta. Podemos ver na referida cena um misto de atração e 

repulsa da figura feminina, que no caso é representada pela tia agressora. Os psicólogos e 

psiquiatras costumam afirmar que, na infância, a sexualidade da criança ainda não está 

definida, e a mesma não consegue fazer distinções e compreensões classificadas pela 

sociedade no que se diz respeito à sexualidade e normas convencionais. Por isso que a 

criança, mesmo se assustando com a dolorosa situação do abuso sexual, pode sentir prazer e 

até gostar do ato sem a carga de culpa que o universo adulto deposita nesse processo. Tal 

teoria ajuda-nos a perceber o que está sendo discutido na fala de Carlos, que se expressa da 

seguinte forma: “não suportando que mexesse em mim e pedindo-lhe/-Mexa-me”. Quase 

trinta anos depois, o travesti não consegue se desvencilhar desse passado e, com isso, passa a 

se esquivar do toque feminino. Nem mesmo Judite pôde tocar-lhe fisicamente. Ele somente 

consente que a sua tia o faça porque também foi só com a mesma que Carlos teve uma 

experiência sexual com uma mulher. Com tal fato, chegamos ao momento revelador da obra 

de Lobo Antunes ora analisada: Carlos é realmente o pai biológico de Paulo, mas a sua mãe 

biológica, ao contrário do que o leitor pensa a todo instante de sua leitura, não é Judite, mas 

sim, a tia de Carlos. Contudo, só chegamos a essa conclusão no final do enredo, após muitos 

questionamentos dos personagens e seus dilaceramentos de identidade. Essa revelação final 

faz com que o leitor repense todo o romance Que farei quando tudo arde?, bem como os 

pormenores, as frases aparentemente soltas dos protagonistas, todo o emaranhado linguístico 

polifônico inerente ao escritor Lobo Antunes, além do forte sentimento de Paulo perante a 
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figura paterna e a reciprocidade de Carlos diante do afeto do filho. Se, as frias palavras 

ecoadas ao longo dessa narrativa mostravam-nos que esses indivíduos se repeliam e não se 

pertenciam, as atitudes e sentimentos diziam-nos justamente o contrário, conduzindo-nos com 

a tal realidade para o entendimento da plenitude amorosa. Mesmo com todos os sofrimentos e 

percalços que determinaram o referido enredo, o leitor se depara com uma belíssima prova de 

amor entre pai e filho. Mas, retornando à citação analisada, com o passar do tempo, a vida 

ecoou a Carlos que o “banho tinha terminado”, porém, as suas consequências ainda se 

mantinham vivas dentro dele até mesmo em seu seio conjugal. Quando “alisava e amarrotava 

a colcha da cama”, Carlos procurava a sua tia, a experiência sexual da infância, e não a sua 

mulher que estava ao seu lado, carente de carinho e afeto. Daí as cobranças e o “Porquê 

Carlos?” tão evocado ao longo da presente obra. Foi então que Paulo chegou à conclusão de 

que seu pai, enquanto homem, estava morto e acabado: “foi ao saber que estava morto nela, 

sempre estivera morto nela, não tocou na minha mãe nem noutra mulher por ela[...]a pegar-

lhe nos pulsos/-Horas do banho Carlos/-Horas de dormir Carlos/-Horas de me mexeres 

Carlos” (p.484). 

 “...E foi então que principiou a não existir pai, foi então não depois, mas só passados 

muitos anos haveria de dar conta/que principiou a morrer”, uma vez que, dilacerado pelo 

destino, encontra-se Carlos imerso em uma fantasmagoria que leva-lhe à sentença final 

(p.489). Mas, não há nada que possa ser feito para transformar essa situação, visto que o 

travesti não reage às ações das quais é vítima. Antes aceita piamente tudo que lhe é imposto. 

Todos os personagens davam-lhe ordens e o travesti apenas as obedecia: “-Vai buscar os 

pombos Carlos” e ele ia (p.490). E então: 

 

...a esposa do seu tio/-O Carlos/dado que se passou deste modo não passou 
pai,um filho com ela, um filho, a esposa do seu tio/-O Carlos/e portanto se 
pudéssemos conversar não importa onde a casa da praia, os Anjos, o 
Príncipe Real, a cave/[...]e portanto/-Agora não Judite/portanto/-No sábado 
que não trabalho Judite/até que a admitir, a aceitar, você baixinho numa voz 
infantil que o espantava e onde/-Mexa-me/você surpreendido com o/-Mexa-
me/a pensar não é verdade, não acredito que a verdade seja verdade, você 
alisando e amarrotando a colcha/ou uma toalha/a colcha/-Não consigo 
Judite[...]você a retirar a mala do alto do guarda-fato/-Não consigo Judite 
(idem). 

 

 Notemos a fala de Paulo carregada de ironia e dor perante a narração de sua filiação 

em relação a Carlos. No fundo, o garoto queria ser filho biológico de Judite, conforme todos 

acreditavam, inclusive o leitor, por longas páginas do presente romance. Mais uma vez Carlos 

tenta em vão ser um marido de fato para a sua ex-mulher. Pensando em sua tia, acaba 
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deitando-se com Judite, porém, o ato sexual nunca é consumado, pois, “-Não consigo Judite”. 

E adiante, na cena em que Lobo Antunes evoca o nascimento de Paulo, há uma predominante 

atmosfera simbólica que o associa ao ato sexual de Carlos e sua tia, pois, quando chama por 

sua mãe, Judite vai encontrá-lo no quintal abandonado por Carlos, “húmido de água, de sabão, 

de membranas, de gordura, de sangue”, dando-se conta que Paulo “engelhado, escorregadio, 

indefeso, à beira de um grito e incapaz de um grito, começava a nascer” (p.493). Os 

elementos presentes em cena, como por exemplo, “água e sabão”, conduzem o leitor ao 

momento passado em que Carlos encontrava-se dessa mesma forma durante os abusos que 

sofria por parte de sua tia: Cheio de sabão, “indefeso e incapaz de um grito”. É sintomático: O 

nascimento de Paulo ligado ao banho, que por sua vez remete-nos aos atos sexuais entre o 

travesti e a sua tia, simboliza a verdadeira origem de sua maternidade e paternidade, além de 

induzir-nos para a conclusão de que Paulo é veridicamente filho de sua tia-avó. E então, na 

presente narrativa antuniana, os fatos passados de Carlos vão tomando fôlego e definindo as 

suas relações do presente: “-Horas do banho Carlos/a roubando-mo e o meu marido não sei 

onde[...]ele/-Não tenho culpa Judite[...]a[...]mulher que o embrulhava numa toalha, lhe 

pegava ao colo e passava por nós sem nos ver”, “a caminho do quarto” (p.502). Aqui o leitor 

pode notar que o passado invade o presente e o determina. O segundo passa a ser fruto e 

consequência do primeiro. E Carlos continua a falar de si: 

 

Eu que não consigo, apetecia-me conseguir mas não consigo, a mulher antes 
da Judite a apertar a minha mão no seu peito/-Não te apoquentes Carlos/ou 
seja/-Horas do banho Carlos/ou seja eu/-Mexa-me[...]sentindo o morno 
pegajoso do sangue, eu a pensar não me obrigue, não quero e ela/-Sente-me 
Carlos/como se mais nada existisse salvo os pombos bravos, o banho, a 
mulher, isto é a esposa do meu tio a sacudir-se debaixo do cobertor vais 
matar-me garoto, estás a matar-me garoto/-Sente-me Carlos/o meu filho a 
acusar-me, a repreender-me, eu o cão do meu tio/-Vai buscar os pombos 
Carlos (p.516). 

 

 Como vimos, Carlos ainda tenta lutar contra a sua natureza e instinto, porém, os 

verdadeiros sentimentos acabam florescendo em sua alma. E acaba não conseguindo se 

relacionar sexualmente com as mulheres. Para agravar a sua situação de dilaceramento 

identitário, o travesti também carrega consigo a culpa por ter traído o seu tio, mesmo contra a 

sua vontade. Sente-se um criminoso, sujo e “pegajoso de sangue” ao ser obrigado a fazer algo 

que não desejava. Aparece mais uma vez de forma passiva e como alvo de ataques alheios. 

Nessa citação prevalece a ação e a vontade de sua tia ao conduzir o ato sexual, a acusação e a 

repreensão de Paulo oriundas da mente culpada e arrependida de Carlos, que não se perdoa 
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por ter sido o “cão do seu tio”. Como voz do tio traído, o leitor pode perceber o seu convite 

feito a Carlos para ajudá-lo na caça de pássaros: “-Vai buscar os pombos Carlos”. E a futura 

ameaça: “-Repara no que faço aos cães que não obedecem Carlos”, que constantemente é 

trazida de volta para a narrativa pela memória do travesti, como uma maneira de, talvez, de se 

auto-punir (p.516). Carlos é frequentemente atormentado pelas cenas da perseguição de sua 

tia e uma possível vingança do seu tio. A todo instante vem-lhe na mente: “a esposa do meu 

tio a separar-me os dedos um a um e os meus dedos não quero/-Sente-me Carlos/-Não te 

apoquentes Carlos/-Sente-me Carlos”, e o seu tio, “-Não sou fascista sou amigo sócios” 

(p.518). Enquanto era seduzido pela mulher do tio, Carlos mostrava-se inerte e 

impossibilitado de ter qualquer reação, apenas pensava consigo mesmo: “...sente-me Carlos, 

aí não, neste lado em que sou mais eu, não tenhas medo, sente-me, ossinhos de pombo, o 

morno pegajoso do sangue, não me obrigue, não quero” (p.519). 

 As recordações de seu passado remoto fazem de Carlos um indivíduo em constante 

conflito existencial. O que ele é no presente torna-se fruto desse pretérito que tanto o agrediu 

e lhe deixou marcas irreversíveis na alma. E revela ao leitor: “recordo-me[...]a esposa do meu 

tio a verter água na celha horas do banho Carlos, a mesa nove Soraia[...]braços que me 

desembrulhavam da toalha” (idem). Nessa citação podemos ver a fusão de dois instantes da 

vida de Carlos: A experiência sexual de infância e o trabalho presente na boate como o 

travesti Soraia. Se, a situação em que o referido personagem se encontra envolve sexo, ele 

automaticamente pensa na agressão de outrora, ou na cena conjugal com Judite, ou até mesmo 

em cenas torturantes com seus clientes. Dessa forma, mesmo quando Carlos estava com as 

colegas transformistas na casa noturna em que trabalhavam, “a Micaela, a Marlene”, o 

referido protagonista também imergia em outro ambiente, guardado nos labirintos de sua 

mente, representado pela “cozinha em que a esposa do tio a desabotoar-lhe a roupa/-Horas do 

banho Carlos”, e de onde não conseguia se libertar psicologicamente (p.565). Quando o leitor 

toma conhecimento da história de Carlos, ele consegue compreender mais minuciosamente o 

motivo de tamanha crise de identidade, e, que mais adiante, veremos nos outros protagonistas, 

tais como: Judite e Paulo. Sabemos que o travesti é diferente da convenção social no que se 

refere ao papel do homem no seio da sociedade, e que dói-lhe muito manter essa atitude 

alternativa em relação à vida em comunidade. Por isso, ao afirmar reiteradas vezes o “-Não 

consigo Judite”, podemos atentar que, dessa maneira, Carlos acaba ferindo a si mesmo, aos 

seus entes queridos e à sociedade portuguesa como um todo.  

Não é tarefa fácil ser diferente dentro de uma coletividade que comunga com a 

generalização de ações e ideologias. Por vezes, Carlos prefere acomodar-se em mentiras e 
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fantasias que falsamente mascaram o pesar de sua existência. Com tal conduta, a cobrança 

social sobre ele tende a aumentar e a fazer-lhe vítima de preconceito e injúrias. Por um 

pontual instante, Paulo o critica e ao seu universo,da seguinte forma: “-O que foi pai?/como se 

nada/-Não foi nada/as mentiras habituais, minto sempre também, não tropece, não abrande, 

siga em frente, endireite-se[...]a Sissi ou a Marlene ou a mulher comigo[...]a timidez, não sou 

o que pareço senhor Paulo” (p.580). Vemos claramente a censura de Paulo em relação aos 

costumes do mundo transformista do pai. Dentre eles, está o ato de camuflar a rotina de um 

travesti e seus relacionamentos. Somente adentrando em tal mundo é que se pode realmente 

entender tudo o que se passa sem julgamentos e castrações. Paulo, por seu turno, tenta 

ingressar na vida do pai acompanhando-o ao trabalho, à casa, como uma forma de entendê-la, 

mas é em vão, porque está a todo o tempo argumentando e discutindo com a figura paterna e 

seus colegas. E reconhece que também mente para fugir de si. Fugindo de si, e da caótica vida 

que lhe pertence, também se encontra Carlos clamando por uma reviravolta terrena: 

 

...alguma coisa há-de acontecer até amanhã de manhã, não acredito que tudo 
acabe assim quer-se dizer esta mulher[...]eu hesitando dispo-me não me 
dispo e o que farei despindo-me, eu na pontinha do colchão de boca na 
almofada, evitando-a ou se não conseguir evitá-la as molas a prevenirem por 
mim não permito que me vejam a cara e na cara os pombos, o banho este 
desprezo de/não de ti, não de ti/-Não sou capaz Judite/o pavor que me mexas 
e o desejo que me mexas e se desejo que me mexas a genciana/não o meu 
tio, a genciana/-Carlos/não a genciana, a minha mãe a roubar-me à esposa do 
meu tio (p.582). 

 

 Novamente, Carlos vê-se desafiado pela relação conjugal que tem com Judite. Não 

consegue desejá-la como mulher e não consente que o ato sexual seja exercido. A menos que 

tenha de realizá-lo com a sua tia, único referencial feminino de fato em sua vida. A referida 

cena, tão comum aos amantes no leito matrimonial, passa a ser uma cena de tortura e guerra 

para Carlos. Representa a ultrapassagem de seus limites. Prefere mascarar-se, esconder-se 

entre “os pombos e o banho” de outrora, pois encontra-se “apavorado” e atormentado pelo 

presente com Judite. Caso deseje a sua mulher, como mesmo afirma em “e se desejo que me 

mexas”, na realidade está evocando a experiência que teve com a tia, e não com Judite: “e se 

desejo que me mexas[...]o meu tio”. E então, para finalizar esse trecho em destaque, o leitor 

parece receber a solução do mistério em torno da paternidade de Paulo: “a minha mãe a 

roubar-me à esposa do meu tio”. Se Judite retira Paulo das mãos da tia de Carlos, logo, Paulo 

é o filho biológico da sua tia-avó, além de filho e primo de seu pai. Judite, por sua vez, não se 

conforma com a indiferença de seu marido e torna-se igualmente dilacerada por não possuir 
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resposta ao seu amor em relação a Carlos. “-E eu Carlos?” é uma frase que ecoa por dezenas 

de páginas de Que farei quando tudo arde? e que traduz a real dor de uma mulher “aos 

pedaços”, como a própria narrativa nos induz a compreender. Em inúmeras cenas da obra em 

análise, nos deparamos com o abandono de Judite por Carlos. E a maior parte delas é descrita 

pela ótica de Paulo, que não se conforma com a sua fragmentação familiar: “a mão do meu 

pai não chegou a alcançá-la, ficou a pairar, desistiu, acabou por abrir a porta e caminhar na 

chuva” (p.624). A crítica de Paulo feita aos segredos e mentiras do pai continua: “e me 

pergunto/a minha mãe/-Quem é ela?” (p.632). Aparentemente em dúvida acerca da 

paternidade do filho também vive Carlos, que é tomado pela surpresa, quando Judite lhe dá 

notícias que está esperando um bebê: “e um sábado à tarde[...]o meu marido a compor a 

genciana com um reforço de arame/-Um filho?[...]o meu marido sacudindo-se de terra/-Um 

filho?”, e recebia a nova “sem fúrias, sem insultos, o cabelo dava-me idéia que mais claro, 

pintado/-Tingiste o cabelo Carlos?/as unhas lustrosas/-Envernizaste as unhas Carlos?” (p.253-

254). Notemos nesse trecho o quão a diferença incomoda as pessoas: Judite foi dar uma 

notícia a Carlos, porém, acabou a sua fala criticando-o ironicamente pela sua incomum 

apresentação física. 

 O drama acerca da paternidade de Paulo continua por todo o romance em análise nesta 

pesquisa. Os protagonistas interrogavam-se a respeito do referido tema. Desde o início da 

história, o leitor pode perceber que, a avó materna de Paulo (a mãe de Judite) põe em xeque a 

legitimidade dos laços familiares entre Carlos, Judite e Paulo. Em muitas ocasiões, a 

matriarca afirma não entender a real situação da família e passa a tratar todos os envolvidos 

com desdém e indiferença. Diz-lhe Judite: “-Venha comer mãe/e ela enovelada de medo/-Não 

entendo[...]Judite” (p.294). Além dessa tensão entre Judite e a sua mãe, Paulo ainda 

acrescenta fôlego ao mistério em torna da família de Carlos: “-O dono da esplanada é o meu 

pai mãe?/a minha mãe muda ou então/-O que vieste cá fazer vai-te embora daqui” (idem). Já 

Carlos perguntava a Judite ininterruptamente a origem da paternidade de Paulo: “perguntando 

qual deles, o dono da esplanada, o electricista, os cachorros/-Se me disseres não me zango 

Judite” (p.413). A sociedade portuguesa também analisava criticamente o caso, além dos 

entes envolvidos. Certa vez, em uma dada rua de Lisboa, perguntaram a Judite: “-Ele dá ares 

de quem?/a minha mãe a ocultar com o reposteiro de um gesto um canto do passado de que se 

envergonhavam/-Sai à família do pai” (p.574). Entretanto, os fatos provam-lhe o contrário: 

“para além do reposteiro a voz que se dobrava vencida, nem voz sequer, uma criatura inerte/-

Não consigo Judite/de modo que puxar mais um bocadinho o reposteiro[...]-Sai à família do 

pai” (idem). Observemos como Lobo Antunes tece esse fio narrativo de forma dinâmica e não 
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menos valorosa poeticamente, ao realizar um jogo de palavras e situações, em que Judite 

duela com tais fatos, os mesmos a respondem e Carlos duela com ambos. Carlos não se 

importa em negar a paternidade do filho e se envolver por completo em um universo de 

mentiras: “não me ralar que engravidasses do meu filho, que as professoras/-Eu bem disse 

Judite[...]não me aborrece que não me ligues Judite[...]não pertenço ao Bico da Areia, a minha 

mulher” (p.139). As colegas de Judite enxergavam o que a mesma se negava a ver: A 

verdadeira conduta de Carlos em relação à sua sexualidade. 

 Os pais de Judite não aceitavam Carlos como seu genro. Com a notícia do casório da 

referida dupla, o pai da protagonista teve a seguinte reação: “Que demónio me trazes Judite?”, 

e ela indaga que, “-Pela vossa saúde deixem o meu namorado em paz” (p.94). Quanto a 

Carlos, ele apresenta uma justificativa que mascara a sua real forma de se comportar 

culturalmente: “-Tens que me dar tempo de me habituar a ti” (idem). Podemos observar nesse 

contexto que, em relação ao preconceito do pai de Judite contra Carlos, há uma atmosfera 

moralista ligada ao cristianismo, que se apresenta em um tom punitivo, associando o travesti 

ao mal, ou melhor, ao seu representante: o “demônio”. E “rogava praga” na vida da filha: 

“que o pecado nos afogue, que o mar cubra esta casa[...]a partir deste momento deixaste de 

ser minha filha” (p.505). Diante do exposto, Carlos parece ter se beneficiado com tal situação 

de hostilidade dos sogros, e então se sente fortalecido para fugir de Judite. “A sério que 

namoras o Carlos?/ele a pensar no meu pai, em Jeová, no pecado/-Desculpa Judite” (p.97). E 

então Judite responde-lhe: “-O que foi Carlos?/-O que tenho de mal Carlos?/-Porquê comigo 

não Carlos?/a detestar-me/sou feia[...]-O defeito não é teu Judite/quando é óbvio que o defeito 

é meu” (p.105). Nesse momento do romance ora analisado, percebemos a malha de 

dilaceramento que vai sendo tecida ao longo da narrativa antuniana, envolvendo os indivíduos 

e os convidando a um sofrimento interligado. Se Carlos sofre, tal sentimento reflete em Judite 

que sofre igualmente e que transporta essa dor para Paulo. Há uma via de mão dupla no 

sofrimento entre esses personagens. De quem é a culpa? Qual o verdadeiro responsável e 

quem define o dilema e destino de cada um? Podemos arriscar e afirmar que todos agem 

desafiando a sociedade, mas nenhum carrega totalmente a culpa das consequências de suas 

ações. 

  

        3.3.2 Judite. 

  

Mas evidenciemos agora a personagem Judite. A matriarca da anti-família se apresenta 

ao leitor como uma figura fantasmagórica e também imersa em um dilaceramento existencial. 
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Judite vive das lembranças de um passado que, de fato, nunca existiu enquanto ideal familiar. 

Teve uma infância turbulenta e incestuosa com o pai, depositou os sonhos e uma possível 

salvação de si no amor que nutre por Carlos, e, na fase adulta, não consegue sustentar o peso 

da realidade, rendendo-se à prostituição e ao alcoolismo. Em acréscimo ao seu tumultuado 

destino, a referida personagem ainda perde o posto de mãe biológica de Paulo. Sem 

referencial e com um futuro incerto, Judite entrega-se à ruína física e psíquica, perdendo-se no 

fatídico labirinto de sua existência. O ponto de partida e de chegada de seu drama reside no 

seu sentimento por Carlos não-correspondido. A tensão do seu conflito identitário consiste 

muito mais na falência de sua relação conjugal do que na relação caótica que tem com o filho. 

No começo do presente enredo, Judite nos é apresentada por Lobo Antunes como uma 

professora primária que prendia a atenção dos homens em geral. Só não conseguia apreender 

a estima de Carlos. As suas colegas de magistério, que simbolicamente representavam o senso 

comum da sociedade moralista portuguesa, repreendiam-na por Judite estar se relacionando 

amorosamente com uma “figura duvidosa”. Em casa, como vimos, a referida protagonista 

recebia severas críticas dos seus pais pelo namoro com Carlos, e em seu ambiente de trabalho, 

era também reprovada por suas amigas. As pessoas de um modo geral não conseguiam 

compreender o real motivo de uma mulher tão educada e atraente só conseguir ficar atenta ao 

inusitado futuro marido. Observemos a cena de Judite com o seu pai e logo após com as 

colegas de escola: 

 

...no dia em que o meu pai expirou as Testemunhas de Jeová a cantarem e eu 
no banco a escutá-las, a vingança pertence-me anunciou o Senhor porque o 
meu Deus é um Deus ciumento, dúzias de vela no fogão, na cômoda, uma 
gota de cera escorregou-lhe na cara e logo a sombra da mão na sombra da 
nogueira/-Que demónio me trazes Judite?/nos domingos sem vinho 
espreitava do lavatório enquanto eu me enxugava, os olhos no meu peito e 
nas minhas coxas a tirarem-me a toalha, no instante em que uma parte sua 
encontrava uma parte minha uma hesitação, uma pausa, a minha mãe cujas 
pupilas desmaiavam/-Floriano/e ele de joelhos no cimento molhado a 
apertar-me a cintura/-Sou um infeliz perdoai-me[...]dizem que o meu filho 
no hospital e eu/-Não sei quem é/dizem que o meu marido/-O seu marido 
nunca lhe deu nada pois não?/a Cristina no intervalo da escola/-Vais mesmo 
casar com o Carlos Judite?/e as colegas a rirem-se, não as ouvir, esfregar a 
ardósia com força, dizem-me que o meu filho no hospital e não recordo o 
meu filho[...]é possível, não juro, que talvez tenha existido um berço há 
muito tempo/vinte anos, vinte e cinco anos?[...]-E agora Judite?[...]a 
Cristina, a Elizabete e a Márcia lançando rosas e arroz na saída da igreja, o 
inspector da escola a estranhar/-Vai casar-se com aquele? (p.96-97). 

 

 Na referida citação, o leitor pode perceber os diversos momentos de conflito 

existencial de Judite e a tensão em suas relações com as pessoas ao seu redor. Do mesmo 
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modo que Carlos carrega um trauma sexual de infância pela relação com a sua tia conforme 

vimos, também Judite é marcada pela relação incestuosa com o seu pai, que define a sua 

personalidade e sexualidade no presente em que é adulta. Notemos o paradoxo e a hipocrisia 

social em volta do personagem Floriano, possuidor de uma intensa religiosidade e que não 

põe em prática a teoria e os mandamentos da Bíblia. O pai de Judite é carnavalizado por Lobo 

Antunes e representa o falso cristão que tenta moralizar as demais pessoas antes de se 

moralizar. Outro dado curioso da trama antuniana reside na relação que Judite possui com o 

cristianismo e os seus elementos de rito sagrado, tais como: “O altar”, o “sangue do 

Cordeiro”, o “vinho” e o “sacrifício”. Geralmente quando Judite se encontra no auge do 

dilaceramento existencial ela passa a zombar da religiosidade, pois a sua experiência com tal 

elemento foi negativa e lhe deixou marcas irreversíveis. A figura mais cristã que Judite 

conheceu foi o seu pai, e, igualmente a mais perversa. O próprio Floriano é tomado pelo 

sentimento de culpa pelos seus atos vis. Além dessa insólita relação com o seu pai, Judite 

ainda vivia torturada pelo desconhecimento da maternidade de Paulo. Nesse trecho citado do 

romance em questão Judite aparenta não se importar com o filho, entretanto, veremos mais 

adiante que ela o ama verdadeiramente embora não possua a consanguinidade. Atentamos, 

porém, ao caráter lúdico da arte que nos envolve com a sua peculiaridade: Uma mãe que não 

consegue se recordar do filho, mas que acha provável a existência de “um berço” em sua vida 

passada. Dessa maneira, Judite nos é reconhecida como uma triste mulher que deambula pelo 

seu trágico destino. Sem crédito e sem autoconfiança, o que lhe resta? “E agora Judite?”. 

Todos ao seu redor a troçavam pelo seu casamento com Carlos, incluindo chefe e colegas. Em 

sua lua-de-mel, os empregados do hotel em que os presentes noivos se hospedaram fizeram 

críticas preconceituosas em relação a Carlos. Assim, Judite nos descreve a cena: “dava-me 

idéia que o da pensão me troçava ao entregar-nos a chave, se eu pudesse manchar o lençol 

com o sangue do Cordeiro como na capoeira quando me tapavam a boca, eu não grito 

sossegue”, pois, “ninguém vai dar por nós” (p.97). Essa cena do desabafo de Judite carrega 

em si uma significativa simbologia de sua revolta perante a religião cristã. Judite deixa 

transparecer, ao longo da narrativa antuniana, a sensação de ter sido abandonada por Deus, e, 

nesse instante da apreensão conjugal, clama pela salvação divina: O sangue de Cristo pode e 

deve ajudar-lhe no leito matrimonial, uma vez que ela precisava provar à sociedade 

portuguesa a veracidade de seu casamento. Entretanto os fatos falavam por si e contrariavam 

os seus sonhos: Ao invés de ter o amor de Carlos, obtinha a agressão física e sexual de outros 

homens, que se aproveitavam de sua fraqueza e carência. E então, a referida protagonista, 
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reificada por Lobo Antunes, acabava por se tornar uma marionete em mãos pertencentes a 

indivíduos de caráter duvidoso. 

 Judite é, a todo instante, torturada pelo próprio destino em Que farei quando tudo 

arde? E, durante esse percurso dramático de sua existência que nos é apresentado, Lobo 

Antunes tece, em seu fio narrativo, uma malha irônica e grotesca, pois lança a personagem em 

questão ao chão, desconcerta-a para que o leitor melhor perceba o quão sofrem os indivíduos 

marcados pela diferença social. O supracitado escritor também se utilizou desse artifício para 

descrever e confeccionar os demais personagens, como vimos em Carlos, e depois 

observaremos em Paulo. Por vezes conseguimos nos chocar com algumas cenas violentas da 

trama, a exemplo da que o pai de Judite consentiu que lhe quebrassem o osso da perna: 

 

...aos dezasseis anos quebrei o perónio, cicatrizou mal e o maqueiro do 
Templo teve de parti-lo outra vez, o meu pai segurava-me os braços, uma 
testemunha de Jeová esmagava-me a cintura/-Cala-te que mais sofreu Jesus 
Satanás/e de tanto esperar a dor não encontrei a dor, encontrei um espaço 
branco acima de vocês onde flutuava serena, vi o meu pai a cantar um salmo 
enquanto o martelo em busca do osso,a pancada na canela e não dor[...]e 
agora as feições adormecidas, o martelo[...]e não fazia mal, não sou eu, não é 
a Judite que a Judite tem quarenta e quatro anos e o cabelo grisalho, não 
castanho, despenteado, não com uma fita[...]a Judite sem emprego, sem 
marido, sem filho,senta-se no quintal sem pensar em nada, sem sentir nada, 
sem olhar para nada[...]a noite que não chega e a manhã que não virá(p.99). 

 

 Assim, percebemos a Judite do presente dilacerada, aos pedaços, recordando-se dos 

traumas e anseios de infância, que insistem em determinar a sua vida adulta. Mais uma vez a 

mágoa que ela carrega do pai é trazida para o núcleo da narrativa. Refere-se à figura paterna 

de modo ressentido e revoltado, principalmente por esse ser a representação da falsa 

moralidade cristã. Apesar de Portugal ser um país essencialmente católico e de nossa pesquisa 

ater-se à moralidade católica, o fato de Lobo Antunes ter construído Floriano como 

protestante não evidencia um choque entre essas duas religiões, ao contrário, na referida trama 

elas se abraçam visando um objetivo maior do que as suas possíveis divergências: A 

moralização da sociedade em torno da educação, normas e condutas de Cristo. Além disso, os 

demais personagens são católicos e frutos do seu reflexo na nação lusitana, que cultua a 

memória de Fátima. Mas, voltemos o olhar para a análise da agressão física sofrida por Judite. 

A marca física riscada em seu corpo na adolescência foi refeita pelo pai e colegas religiosos 

anos mais tarde, na tentativa de sua moralização e salvação. O ápice da ironia nessa cena é 

evidenciado quando o pai de Judite, paradoxalmente, se utiliza da moralidade para agir de 

modo imoral: Cantando salmos e falando das chagas de Cristo, enquanto violentava a filha. 
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Judite, por outro lado, assim como Carlos, reage pacificamente às agruras da vida, fazendo 

dos dissabores a razão de sua existência. E, fantasmagoricamente, sublima os sentimentos 

terrenos e entrega-se à paralisia vital oriunda de uma dor muito profunda. Mais adiante 

veremos também que Judite mantém-se sob o efeito do álcool como escape dos problemas 

que lhe causam dilaceramento identitário. A sua dor é tamanha que Judite chega ao ponto de 

não senti-la, ou seja, atinge o estágio da “não dor”. E não consegue reconhecer-se mais, pois 

já não é a garotinha de cabelos castanhos e fita na cabeça de outrora, mas uma quarentona 

grisalha, cheia de marcas no corpo e na alma. Não há saída para uma pessoa sem “amanhã”, 

“sem emprego, sem marido, sem filho”. Só há para Judite o desolamento, a desilusão e o 

abandono social e divino: “sem pensar em nada, sem sentir nada[...]a manhã que não virá”. 

Judite contenta-se com o destino que lhe diz: “só mais um golpezinho tem paciência” (p.99). 

Aliás, paciência é o que não falta nesses protagonistas em questão, excetuando-se Paulo, que 

trataremos do seu caso posteriormente.  

 Em acréscimo ao sofrimento que a relação paterna lhe causou no pretérito, Judite 

ainda tem de administrar a ausência de Carlos em sua vida conjugal. Constantemente supre as 

suas necessidades sexuais e afetivas com diversos homens que, vendo-a fragilizada, carente e 

dependente quimicamente da bebida alcoólica, exploram-na fisicamente e psicologicamente. 

Vencida pela prostituição, Judite não consegue se libertar das agressões que sofre e nem do 

vício que lhe destrói pouco a pouco. E diz a um dos seus pretendentes: “-Faça-me um favor 

abata-me não quero que o meu marido me encontre neste estado não quero o seu dó não quero 

a sua pena” (p.100). Judite prefere a purificação da morte a ter de encarar a dureza dos fatos e 

as consequências dos seus atos. Por amor a Carlos, a referida personagem mascara a realidade 

e esconde a sua traição. Carlos, por sua vez, finge não ver o delito da mulher e mesmo assim 

não reage. E continua Judite imersa em seu dilaceramento, ao filosofar a sua existência: 

 

...e pergunto-me o que somos agora, por exemplo tive um filho e não tenho 
um filho,por exemplo tão magra, tão escorreita e disforme, por exemplo 
havia uma pensão e não há uma pensão, por exemplo fui professora e não 
sou professora, por exemplo abraça-me Carlos, não te acanhes abraça-me, 
por exemplo não sou capaz[...]a assistente social a Verificar o formulário, a 
sublinhar, a riscar/-Falta a profissão do seu marido senhora[...]não quero que 
o meu marido me encontre assim, ia fazer troça, ia rir-se, o inspector a 
disfarçar o pasmo não acredito que se vá casar com aquele sujeito Judite e eu 
não entende pois não, não sabe em que consiste o sofrimento e a vergonha 
pois não, não compreende que o Carlos necessita de mim[...]a primeira pinha 
no telhado não me segurem, não me esmaguem o osso, não me façam mal, o 
meu marido... (p.100-101).  
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 De acordo com a referida citação, Judite apresenta-se em crise identitária. A 

protagonista ora analisada não se reconhece e estranha-se quando volta o seu olhar para si 

mesma. É como se a sua existência não passasse de um sonho, ou melhor, de um longo 

pesadelo. Tudo aparenta incerteza em sua vida: Teve e não teve um filho, foi professora e 

agora já não é mais, estava e não estava casada com Carlos. E o que há de concreto 

relacionado à sua pessoa? Apenas ilusões, decepções, mentiras, decadência física e psíquica, 

além da certeza de que necessita muito mais de seu marido do que o contrário, como mesmo 

afirmou: “Carlos necessita de mim”. Judite procura a segurança afetiva e o conforto espiritual 

nos braços ausentes de Carlos, por isso, “não te acanhes abraça-me”. Também notamos nesse 

trecho antuniano o preconceito social representado pela assistente que se ocupa do processo 

de adoção de Paulo pelo casal dos Anjos, quando a mesma questiona Judite a respeito da 

profissão de Carlos. Judite fica envergonhada de afirmar que o seu marido é um travesti, e 

acaba por não responder-lhe imediatamente. Mais adiante quando vai responder em uma outra 

ocasião, diz que o transformista é um cantor: “o meu marido em Lisboa a trabalhar como 

artista/não é artista é/o Bico da Areia demasiado humilde para um cantor” (p.100). Como não 

pode contar com a atenção e a reciprocidade de sentimentos de Carlos, Judite, sem forças, 

entrega-se aos amantes que vorazmente a “esmagam”. Quando se prostitui, Judite pensa em 

Carlos e finge que cada amante seu é a personificação do marido. 

 Mas a sociedade lusitana continua a fazer cobranças à família de Carlos. Cobra-lhes o 

alto preço da diferença. Judite não consegue conter-se e vive perturbada pela crítica social. A 

frase da assistente responsável pela adoção de Paulo constantemente vem-lhe na memória, 

provocando em Judite um desconcerto e uma negação das escolhas do marido: “-Falta a 

profissão do seu marido senhora/era famoso e cantava, com quem dormes, onde dormes, 

como dormes Carlos, os loureiros não conversam com mais ninguém a não ser comigo/-Trago 

o dinheiro dona Judite” (p.102). Vemos nesse trecho do romance em questão, a preocupação 

de Judite em saber claramente o que Carlos faz de tão errado para se esconder tanto das 

pessoas ao seu redor. A referida protagonista também tenta escolher a melhor resposta para 

ofertar à comunidade portuguesa sobre a ocupação de seu cônjuge. E, em meio a tanto 

conflito, ela sente-se desolada, indefesa e sozinha. Sobre esse último estado de alma, pudemos 

observar ao longo dessa obra antuniana que, todos os protagonistas de uma forma ou de outra 

acabam por ter esse sentimento ontológico/cosmogônico/escatológico de não saber ou 

entender o motivo de sua existência, o significado do existir e o seu destino final. Tendem a 

possuir também um forte sentimento de abandono por parte de Deus. Em sua existência 

tumultuada, Judite encontra-se imersa em um emaranhado de situações que lhe causam dor e 
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angústia: Além dos problemas que tem com o filho e o marido, essa personagem ainda é 

perseguida pelos seus amantes e até mesmo pelo fantasma do pai morto. Paralelamente à cena 

da prostituição de Judite, acontece o seu desabafo e a lembrança do relacionamento passado 

com a figura paterna, que tanto lhe deixou marcas: “pensei em deixar-lhe um quartilho na 

lápide/-O sangue do Cordeiro pai” (idem). Mais uma vez, a crítica antuniana a respeito da 

falsa moral religiosa da sociedade portuguesa é representada pelo personagem do pai de 

Judite. Nessa cena, a mulher de Carlos brinda ironicamente o seu presente decadente, que é 

determinado pelo passado familiar. E filosofa acerca dos seus anos vitais que materializam-se 

em sua ruína: “o que serão quarenta e quatro anos Carlos, escrever quarenta e dois no 

formulário e a assistente social a espanejar a cadeira e a instalar-se nádega a nádega palpando 

o assento/-Quarenta e dois?” (idem). Como vimos, a zombaria aos personagens predomina 

nesta narrativa de Lobo Antunes, não havendo escapatória para nenhum dos envolvidos. Não 

há positividade na descrição dos mesmos, mas uma carga negativa que contamina todo o 

enredo e desperta a atenção do leitor para o entendimento do dilaceramento identitário dos 

indivíduos da presente ficção. 

 A carência de Judite e o sentimento de abandono por Carlos só aumenta, quando 

avançamos a leitura das páginas de Que farei quando tudo arde? Atentemos para a 

lamentação dessa mulher: “a tua mala continua debaixo da cama e enquanto a mala continuar 

prometo que não te faço festas fica comigo Carlos[...]ia jurar que o meu marido na paragem 

da camioneta, a mãozinha a acenar e não, um galho” (idem). Judite vive, em vão, a espera de 

Carlos que nunca retorna à sua vida. Passa a enxergar os gestos do marido nas plantas e 

árvores que eram, por ele, cultivadas. A incondicionalidade do seu amor pelo travesti é tanta 

que, prefere apenas vê-lo a ter de conviver com a sua falta. Judite passa a maior parte do 

tempo ouvindo as diferentes vozes da sociedade portuguesa que a julga, bem como a seu 

marido: “-Que demônio me trazes Judite?[...]-Ele não morre senhores?[...]-É a noiva não 

é?[...]-O que não falta é tempo de acertar as nossas contas menina”, pois, “-O teu marido 

nunca te deu nada pois não?” (p.106). E então, temendo a violência e procurando evitá-la, 

Judite responde a um de seus agressores: “não me empurre que eu deito-me, não me rompa 

que eu dispo-me, não me tape a boca eu não falo, não me ameace que não me queixo de si” 

(idem). Contudo, a segurança maior que sonha para si é a companhia de Carlos: 

 

-Fica comigo Carlos/fica comigo Carlos, tenho quarenta e quatro anos, não 
acredito, que estranho, não precisas de abraçar-me, fazer-me festas, não 
fazíamos festas lembras-te, rígidos, direitos, duas figuritas de bolo e o 
fotógrafo a reunir-nos com a mão, tão elegantes, tão escorreitos, queres ver 
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como éramos Carlos/-Quietinhos/um ao lado do outro[...]deixa-me só retirar-
te o creme e a cabeleira postiça/um artista, um cantor/deixa-me só fitar-te 
antes de te ires embora, antes de/-Não consigo Judite/antes do dono da 
esplanada com um quartilho de vinho e eu imaginar que és tu, eu fingir que 
és tu, eu ter a certeza que és tu e dizer/-Sim/ concordar/ -Sim/fechar os olhos 
sob o teu peso e sentir-me feliz (p.107-108). 

 

 Tal cena do casamento de Judite e Carlos esclarece-nos a falência dessa união desde o 

seu princípio. Mas, Judite insistiu em manter-se aparentemente feliz e realizada socialmente 

com o sacramento do matrimônio. Porém, o leitor pode observar nesse trecho as minúcias do 

drama da referida personagem: A falta de entusiasmo oriunda de Carlos, a sua frieza e inércia 

em retribuir o sentimento da mulher, que simbolicamente são caracterizadas pela figura dos 

noivos no topo do bolo de sua festa. Esse enfeite costuma ser confeccionado de cera ou gesso. 

Ambos são materiais considerados quimicamente frios e rígidos. Também marmóreo é o 

desejo de Carlos por Judite. Por isso a metáfora dos bonecos tecida pela noiva da trama de 

Lobo Antunes. E após essa cena passada, eis que se descortina o presente dos nubentes, 

traçado pela mudança física e comportamental de Carlos, que, apesar de tudo, é aceita por 

Judite. Para ela, somente “fitá-lo” já seria o suficiente para garantir a paz de espírito. 

Entretanto os fatos jogam-lhe para o oposto do sonhado destino: O flagelo físico e o 

arruinamento psicológico que a levam ao fracasso total do ser. Embriagada pelo vinho e pela 

dor, Judite doa-se à realidade que lhe aparece, mas mascara-a com os seus desejos mais 

íntimos, passando a projetar a figura de Carlos em todos os homens que dela se aproximam. 

 Mas, ao contrário do que tendemos a pensar, Carlos também sofre com a sua 

indiferença em relação à Judite. Por vezes, o citado personagem declara que sente um carinho 

e amor pela ex-mulher. Entendemos que tal amor é fraterno e não carnal entre sexos opostos. 

Observemos: “a minha inexistência em ti, importava-me não ser, o freguês[...]-Dê-me aqui 

um jeitinho menina[...]se a minha mulher desistisse do dono da esplanada, do electricista, dos 

cachorros, das garrafas de vinho eu presente”, porém, “não vejo como mas presente percebes, 

a minha mulher/-Carlos/e juro-te que não fico em silêncio a alisar e amarrotar[...]a 

colcha[...]deito-me contigo, pela primeira vez na vida deito-me sem medo[...]não tenho o 

sono, não invento pretextos, não me assusto” (p.144). É importante salientar que, esse 

momento não passa de devaneios de Carlos, pois a triste sina do casal é marcada pelos fatos 

igualmente desoladores. Atentemos à lucidez de Judite: “nunca estive com ele, estou com o 

teu abandono, o teu contentamento, a tua paz agradecida e os malmequeres/tão 

próximos/radiantes por nós” (idem). Constantemente na presente narrativa percebemos a 

presença dos “malmequeres” que, metaforicamente imortalizam a arbitrária presença física de 
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Carlos na vida de casada de Judite. Quando moravam juntos, Carlos não se afastava nem um 

dia dessas flores que cultivava fielmente no jardim de casa. Judite, então, as associa à imagem 

do marido e as sacraliza no instante em que esse lhe abandona. Não por acaso, tais vegetais 

são reconhecidos e nomeados por “malmequeres”. Carlos também mal a quer, se o assunto é 

sexo e desejo. Mas, “-Porquê Carlos?” tanto “alheamento”, não “-Agrado-te Carlos?” (p.195). 

A respeito do assunto, Paulo analisa criticamente a condição de seus pais: 

 

...responda que lhe agrada mesmo que esteja a mentir e está a mentir, nunca 
parou de mentir amo-te e mentira, tive saudades tuas e mentira, também me 
quero casar e mentira, não a ama, não teve saudades, não se quer casar, dava 
nós com os dedos portanto minta senhor, o que lhe custa/-Agrada-
me[...]Judite, experimente Judite, nunca lhe pronuncia o nome, nunca 
conversa com ela[...]conheceram-se num baile, numa pastelaria, numa 
paragem de auto-carro, um guarda-chuva e tanta água menina[...]empregado 
numa relojoaria, eu professora na escola[...]repetir como uma garota sou 
professora na escola e ele a concordar sem me ouvir... (p.195-197). 

 

 Nessa citação o leitor pode observar que a tendência de Carlos é afastar-se de Judite. 

Não está atento aos seus anseios e sentimentos, nem lhe dá ouvidos para o que ela tem a 

oferecer e dizer. Como já tínhamos mencionado anteriormente na presente análise literária, a 

mentira é um artifício de sobrevivência para tais personagens antunianos. Nesse caso, Carlos 

finge desejar casar-se com Judite. Podemos notar também o tom ressentido de Paulo ao narrar 

o descaso de seu pai em relação à sua mãe. E, prontamente o filho cede o lugar de narrador 

para a sua figura materna, que se lastima da relação conjugal que teve. Essa mudança abrupta 

de voz narrativa é uma das características mais significativas e conhecidas do estilo literário 

de Lobo Antunes, que é denominado de polifonia. E então, com o referido câmbio de fala, 

finalizamos a análise desse trecho do romance ora estudado, com o entendimento de que, 

desde o princípio, Judite sabia que Carlos era diferente dos outros homens que passaram em 

sua vida, porém, por amor verdadeiro, preferiu insistir na farsa matrimonial. Por isso, “ele a 

concordar sem me ouvir”, pode representar a simbologia da essencial maneira de Carlos se 

comportar no universo, que tanto o condena. 

 Judite vive entregue à própria sorte em Que farei quando tudo arde? Todos ao seu 

redor analisam-lhe severamente em um misto de: Indiferença, descaso, desdém, amor, pena e 

culpa. Como Lobo Antunes não lhe deu escapatória e nem a absolvição da sua condenação, 

“era de supor que” a supracitada protagonista se entregasse ao “vinho” como um modo de 

tentar anestesiar a sua dor existencial e mascarar, consequentemente, a agonia do trágico 
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destino que a ela foi reservado. Assim, nos deparamos com um comentário de sua mãe, que 

esboça uma certa tristeza em ver a sua filha abandonada pela vida: 

 

...quem escreve no túmulo dela, o electricista,o meu neto, os cachorros, no 
do meu marido escreveram por mim quando a úlcera se lembrou de, saudoso 
esposo, saudoso pai e ele a borbulhar sob a terra que a gente em se 
aproximando o escutava a evaporar-se[...]-Ai que não sabes quanto pesa a 
vida[...]o saudoso esposo de cigarro apagado a conferir o desânimo, o 
saudoso pai a cuspir sangue no lenço antes de borbulhar em paz[...]e olhava 
a minha  filha a jogar a macaca na lápide, a dividir o saudoso pai em 
quadrados de giz sem dar fé das fervuras... (p.198). 

 

 Como vimos, a mãe de Judite evidencia o esquecimento de Judite pelo destino. Há um 

sentimento de abandono da mulher de Carlos por Deus e pela existência. Há uma preocupação 

escatológica nessa citação de como será o final de Judite e quem cuidará do seu descanso 

eterno. Também notamos a presença da ironia e do grotesco na fala da mãe de Judite, quando 

se refere aos homens da filha, do próprio marido, que “borbulha e se decompõe” ao morrer. 

Paradoxalmente, o pai de Judite é enterrado pelos parentes de forma respeitosa e saudosa, pois 

estavam diante de um senhor igualmente “sério e distinto”, mascaradamente o oposto daquele 

“falso cristão” que torturou e modificou o destino da filha. Tanto que, a sua lápide passou a 

ser um local frequentemente visitado por Judite quando essa se encontra embriagada e no 

auge do dilaceramento de seu ser, como uma forma de, talvez, vingar-se, ao seu modo, do pai. 

Afirmamos isso porque, Judite dessacraliza o rito do “descanso eterno e pacífico dos mortos” 

e vai jogar “macaca” (amarelinha) no túmulo paterno, “sem dar fé das fervuras”. 

 Além da piedade da mãe, a dona Vivelinda, Judite conta com as incertezas de seu 

enlace matrimonial. Um dos maiores dilemas de sua relação com Carlos é a cobrança do 

mesmo em relação à paternidade de Paulo. Essa situação representa uma grande ironia do 

destino, pois, no final da referida obra literária, é revelado por Lobo Antunes que, o travesti é 

mesmo o pai biológico de Paulo, conforme já tínhamos anunciado. E então, “a minha mãe um 

braço a procurar um corpo e encontrando lençóis dado que o meu pai na mesa da cozinha/-

Não posso não posso”, e a “curiosidade de saber mostrando o electricista, um professor da 

escola e o pânico que a minha mãe lhe respondesse/-Qual deles é o pai do Paulo Judite?[...]-

Qual deles é o pai do Paulo Judite?[...]-Não sei”, porque “os dias tão iguais e os homens tão 

iguais que não sei” (p.216). A promiscuidade de Judite também é sublinhada como mais um 

traço da crítica social e moralização dos indivíduos que representam a ameaça para aqueles 

bem-aceitos na sociedade portuguesa. Judite, por sua vez, nada faz para transformar a sua 

sina, e acaba passivamente aceitando-a: “consentindo que se servissem de mim[...] 



204 
 

 

tranquilizando-me a mim com um quartilho, dois quartilhos, três quartilhos[...]a gente põe-se 

a pensar e a vida tão esquisita” (p.217). Em diversos momentos da supracitada obra literária, 

os seus personagens filosofam acerca da vida, garantindo o tom metafísico e ontológico tão 

inerentes a Lobo Antunes em grande parte de sua obra literária. Os protagonistas de Que farei 

quando tudo arde? destacam-se pela complexidade de pensamentos e ações, que favorecem a 

tensão psicológica da narrativa, própria do perfil literário de Lobo Antunes. Interessante notar 

que, ao longo da presente obra artística, as pessoas que se deparam com o sofrimento de 

Judite enxergam-no, mas, não agem nem reagem para salvá-la de seu destino. Tais pessoas só 

acrescentam zombaria e crítica aos seus discursos quando se referem à mulher de Carlos: “-

Emagreceste afilaste andas doente Judite?[...]vais acordar sem coragem de perguntares-te/-

Estou viva?[...]o dono da esplanada/-Judite[...]-Ai de ti se adoeço por tua causa Judite” 

(p.217-218). 

 Como reforço de seu já conhecido dilaceramento identitário, Judite acaba sofrendo um 

difícil golpe do destino ao engravidar de uma menina, e, após o parto, perdê-la depois de onze 

dias apenas. Vejamos a cena do enterro da anjinha que era “um pedaço de gente”: 

 

...hoje eu sentada no barrote com a minha filha ao colo, uma filha que não 
era filha, a toalha com acabamentos de renda e o meu nome em letras 
caprichadas/Judite/abrir uma cova  na areia e enterrá-la para quê se não 
havia o que enterrar salvo um soluçozinho brando, um lamento, desfazer-me 
da toalha para quê se poderia trocá-la por vinho no caso de o dono da 
esplanada não se interessar por mim, a esposa a avaliar a qualidade do pano, 
o bordado, o modo de descoser o meu nome do avesso do linho/-Dou-te dois 
quartilhos por isto/ou um quartilho ou meio quartilho ou a toalha devolvida 
no desprendimento de quem recusa um trapo/-O que me importa isto?[...]não 
sabe quem sou, não existo[...]o electricista ou os cachorros em círculos na 
praia espreitando-me a embalar a toalha vazia, designando-me a latir, a 
provocarem-se uns aos outros, a pedirem/-Dona Judite/e eu a recebê-los 
satisfeita,[...]e a sorrir como sorrio sempre que se interessam por mim 
(p.220-221). 

 

 Assim, pudemos ver a falta de caridade das pessoas ditas cristãs e moralistas que estão 

no seio social perante o sofrimento de uma mulher abandonada pela família e sem referencial 

nenhum, pois acaba perdendo tudo o que tem. Essa cena do enterro de sua filha de apenas 

onze dias simboliza a falta de valor humano diante dos bens materiais e do dinheiro. O manto 

que a revestiu até a sua despedida não tem valor sentimental para mais ninguém além de 

Judite, que, em meio ao desespero, o troca por umas dozes de vinho. A própria filha também 

não tem importância enquanto ser humano porque é grotescamente reificada pela narrativa 

antuniana, reduzida a um “soluçozinho brando e um lamento”. Notamos também que no 
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decorrer do romance ora analisado, a “esposa” do dono da esplanada é descrita como uma 

senhora distinta que lança olhares reprovadores à figura decrépita de Judite. É como se tal 

personagem insistisse em mostrar-se superior à mãe de Paulo, ou por talvez desconfiar que a 

alcoólatra a traísse com o seu marido. E mais uma vez a fantasmagoria toma a alma de Judite 

e a abandona sem nenhum pudor à perda de si. O que resta a Judite? A eterna procura do seu 

eu interior através dos tortuosos caminhos da prostituição e do vício alcoólico. Não há 

respeito por parte das pessoas que cruzam o seu caminho. Se Judite deve ao dono da 

esplanada ele lhe diz: “venho à tua casa quando quiser Judite”; já se ela vai visitar o túmulo 

do pai, o “guarda do cemitério a aproximar-se[...]-Onde vais Juditinha?[...]se não te fores 

embora Juditinha ofereço-te um boneco” (p.245-247). Parece que as pessoas só querem se 

aproveitar de sua fraqueza e solidão.  

 Judite, em inúmeros instantes, também compara o seu passado de infância e juventude 

com o presente adulto e decadente. Há um evidenciamento do declínio físico que ajuda a 

compor o psíquico, ou vice versa. Assim desabafa: “os anos da minha infância e da minha 

vida de mulher[...]o meu corpo diferente de mim[...]onde morava sem o conhecer[...]a escola 

onde ensinei e nenhum homem meu Deus[...]eu livre” (p.249). E então, a antiga e inocente 

professora primária torna-se a maliciosa mulher que estranha-se reiterada vezes. Quando tinha 

uma profissão e exercia um papel dentro da sociedade portuguesa Judite era respeitada, 

reconhecida e elogiada pelos colegas e pelos seus pais. A partir do momento em que saiu 

desse núcleo cultural, caiu no esquecimento da coletividade, porque a malha social é 

excludente e intolerante com a diversidade de atos e idéias. Reverter essa situação e 

reingressar na sociedade é uma tarefa muito desafiadora e de pouco sucesso. Como trazer de 

volta algo que é descartado e considerado refugo? 

 Judite se lastima por ter “outro corpo” no presente, pois esse a aprisiona e a conduz à 

morte simbólica, que é a dor terrena, ou seja, em vida. Em um diálogo com o “seu Deus”, que 

é muito diverso do “falso Deus de seu pai”, afirma sentir falta de sua liberdade de outrora. Ela 

clama por mudanças, mas nada acontece: “nenhum homem meu Deus[...]o outro corpo com 

eles, sem me dizer respeito[...]o meu filho julga que com o meu marido eu/-Carlos/eu/-Porquê 

Carlos?/e com o meu marido eu sozinha” (p.251). Judite se sente abandonada pela divindade 

cristã, pelos próximos, por Paulo e por seu marido, motivo de sua maior agonia: “via-o alisar 

e amarrotar a colcha, limpar a maquilhagem, ocultar os adereços de mulher, justificar-se do 

que o não acusava, desculpar-se do que lhe agradecia” (idem). A supracitada personagem se 

contenta com muito pouco em relação ao seu relacionamento conjugal. Não aprova as 

escolhas de vida e nem a atitude sexual de seu marido, entretanto, não o julga e nem o 
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condena. Apenas pergunta-lhe constantemente a causa real de tão insólita transformação, 

considerando-se o contexto moralista português. Como já vimos anteriormente, não foi nada 

fácil para Carlos ter de assumir a sua sexualidade publicamente. Por vezes, conseguimos 

sentir no tom da narrativa antuniana, uma voz de justificativa e desculpa pela sua conduta. 

Justificar-se do que Carlos? Judite “não o acusava”, como ela mesma nos diz. Mas, nem todos 

agiam como a sua mulher. Nem mesmo o filho Paulo, conforme analisaremos posteriormente. 

A sociedade lusitana os reprova, pois a diferença assusta e causa estranhamento. Até o tempo 

metaforicamente exerce esse papel de exclusão: “há vinte anos que me reprovam”, assinala 

Judite (p.252). Quando ela pensa em si, ouve a voz de sua consciência: “-Que vida 

Juditinha”(p.254). 

 Judite também sofria demasiadamente por encontrar-se dependente do vinho como 

forma de amortecimento da sua dor existencial. E mais ainda se tinha de se prostituir na 

presença do filho. Vejamos tal situação: 

 

...o dono da esplanada trazia um quartilho de vinho enquanto eu brincava no 
chão com caixas de fósforos vazias/-Manda embora esta aventesma Judite/ou 
então a puxar a rolha com os dentes porque o outro braço onde não vou 
lembrar-me/-Abre a boca aventesma/a puxar-me a cabeça para trás, a dar-me 
de beber e tudo quente, a picar-me no estômago, a minha mãe a soltar-se 
dele/-Senhor Alfredo/enxugava-me com a manga e a manga púrpura, o 
soalho a impedir-me de andar[...]e comecei a chorar, o dono da esplanada 
para quem o chão não mudara/-O que é isso Judite não te aborreças comigo 
chega cá[...]a minha mãe ajudou-me com o degrau do portão, o dono da 
esplanada não te inquietes que está tudo bem dá uma beijoca ao chefe 
bichana... (p.288-289).   

 

 Atentemos nessa citação ao grau de descaso do dono do bar em que Judite deve por 

beber e não pagar. O referido senhor representa, na narrativa ora analisada, um cidadão 

comum, que está imerso nos padrões culturais, e, por esse mesmo motivo, é absolvido das 

atrocidades que comete em relação à Judite e a Paulo. A presente cena abarca uma violência 

que é justamente minimizada pela cultura quando o assunto é a luta contra a diferença. Judite 

é a materialização de tal heterogeneidade que ameaça a homogeneidade do seio da sociedade 

portuguesa. Não há punição para o “dono da esplanada” por assediar sexualmente Judite e 

moralmente Paulo. E a esses desamparados sociais, só resta buscarem o amparo e o consolo 

em um destino trágico que se isenta de tal tarefa. Para Judite, o seu comportamento é motivo 

de vergonha, principalmente, se está na presença do filho, porém, não tem forças para lutar 

contra a sua dependência química. Paulo, por seu turno, torna-se um indivíduo marcado pelas 

agressões físicas e morais que sofre na infância, o que irá determinar toda a sua conduta em 
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adulto como veremos no futuro. O trauma é tamanho que a imagem do incidente com a mãe 

insiste em povoar a sua memória: “o dono da esplanada passou por mim a coçar-se/-Podes ir 

ter com a tua mãe aventesma[...]a minha mãe a reunir os pedaços mirando-me numa 

expressão semelhante à das gaivotas”, porque, “uma parte do dono da esplanada numa parte 

da minha mãe que preferi não saber/que não sei/que sei/que preferi não saber[...]-Uma beijoca 

ao chefe bichana[...]-Abre a boca aventesma” (p.291-292).  

Assim, por muitas páginas depois desse instante dramático, o leitor pode ainda ouvir o 

seu eco, e se compadecer com as injustiças sociais. Interessante salientar que, Lobo Antunes, 

ironicamente, descreve o “dono da esplanada” como um senhor trabalhador, respeitável, 

religioso e casado com uma senhora distinta, igualmente esforçada: “o dono da esplanada na 

vivenda logo à esquerda do bairro com um santo num nicho e azulejos e cactos” (p.295). Essa 

é a face desse senhor voltada para a sociedade da qual faz parte, entretanto, o seu lado voltado 

para Judite apresenta-se da seguinte forma: “o dona da esplanada que não parava de remexer-

se a prevenir a minha mãe, em silêncio/-Hás-de ver o que te faço Judite” (p.388). 

 Judite, além de sofrer o preconceito social como já mencionamos, ainda é alvo de 

crítica e da desaprovação dentro do próprio núcleo familiar: “uma puta como as éguas dos 

ciganos que não escolhem os machos, a minha mãe[...] dado que o meu pai a olhar-me 

perguntando qual deles, o dono da esplanada, o electricista, os cachorros”, e a indiferença de 

Carlos em, “-Se me disseres não me zango Judite” (p.413). Parece que a discriminação em 

uma sociedade começa dentro dos lares, pois, os mesmos são a representação do coletivo, das 

normas e crenças que imperam em um determinado grupo de indivíduos. Paulo sente 

vergonha de sua mãe e narra a sua trajetória, que vai desde a mocidade como professora 

primária que faz parte do sistema social, até a sua expulsão da sociedade portuguesa e 

fantasmagoria: 

 

...não posso apresentar-ta, já não mora aqui, foi professora em Almada, 
riscava quadrados quase sempre tortos, quando demasiado tortos apagava 
com a mão, tornava a riscar e saltava à macaca no cemitério da vila/da 
aldeia/da vila[...]nos últimos tempos as pinhas nas janelas, no telhado, trago 
o dinheiro dona Judite, deixe-me entrar dona Judite, não sou como os outros 
dona Judite eu pago, o dono da esplanada, não este, o antigo[...]com um 
quartilho de vinho ordenando-me lá para fora empecilho e eu a perseguir 
uma lagartixa no intervalo dos tijolos/-Não vos oiço não vos oiço[...]a minha 
mãe/-Com que mulher andas Carlos?(p.429-430). 

 

 Atentemos ao tom de zombaria com que Paulo se refere a sua mãe. Tal figura materna 

não pode ser um exemplo e nem o seu referencial de vida. Nesse trecho da referida obra 
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antuniana, a decadência de Judite é latente: Sem rumo existencial, passa a “riscar quadrados 

tortos” na lápide do pai, como uma simbologia do desenho geométrico de sua existência. Em 

acréscimo, é desrespeitada pelos seus amantes que quase nada lhe dão em troca de sexo. E, 

em meio a tanta dor, o golpe mais difícil dado pelo seu destino: O abandono e a indiferença de 

Carlos, que acompanham-lhe por todo o enredo de Lobo Antunes. Judite é, paradoxalmente, 

“abandonada por Deus”, enquanto as pessoas que mais lhe agrediram fisicamente são 

abençoadas e protegidas por tal figura divina. Como é o caso do seu “saudoso pai” em seu 

descanso eterno e celestial, e de uma figura importante socialmente: “no cemitério da aldeia o 

jazigo do visconde com uma Virgem de basalto a chorar por nós todos” (p.441). Observemos 

a força metafórica dessa afirmação “Virgem a chorar por nós todos”, que, na prática, parece 

que nem todos os filhos são acalentados por essa “mãe maior”. A própria sociedade é 

excludente até com as leis divinas e sobrenaturais: De acordo com a moral religiosa 

reproduzida pelos homens, Deus guia e acolhe o seu rebanho sem distinção alguma, mas, não 

se responsabiliza pelas “ovelhas desgarradas”. É o que acontece aos protagonistas de Que 

farei quando tudo arde?: Se separaram do bando e nunca mais puderam voltar ao aconchego 

do rebanho celeste. 

 Judite tenta compreender Carlos, porém, se desespera com a ausência do marido em 

sua vida. Inúmeras vezes a referida personagem vai ao encontro do ex-cônjuge em busca de 

explicações para a sua inusitada atitude de mudança. É recebida por Carlos e seus colegas de 

trabalho com frieza e desaprovação: “o Alcides a mostrar a minha mãe, o embrulho da 

sanduíche, a maçã, as uvas/-Conheces aquela tão provinciana Soraia?” (p.444). A resposta 

para essa pergunta é negativa, pois, negatividade é o que determina a relação entre esses 

personagens. E insiste Judite: “-Não vens a casa Carlos?[...]-Não me leves a mal mas não 

consigo perceber...” (p.446-447). A desconfiança a que Judite está subordinada provém de 

todas as instâncias sociais, juntamente com o desrespeito a sua pessoa: “o da Costa da 

Caparica tão nova e já casada senhora o garoto pertence-lhe[...]o que parecia mandar para a 

minha mãe/-Faço-lhe um descontozinho no espelho/mal se foram embora o dono da 

esplanada/-Não tens vergonha na cara” (p.468-469). De vendedor de espelho à de bebidas, 

todos os homens que passavam pelo caminho de Judite a exploravam e punham-lhe a 

integridade em xeque. Entretanto, Judite não lutava para mudar algo que lhe era maior e mais 

forte: O seu destino de condenação. 

 Judite não depositava esperança em nada, mas, o seu amor por Carlos, de certa forma, 

a sustentava: 
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...tal como a minha mãe acreditava em si, no seu emprego à noite, nas suas 
desculpas, no seu silêncio/-Carlos/perguntando-se diante do guarda-fato o 
que é que eu tenho,o que é eu fiz, comprando camiseiros novos, sandálias 
novas, o colar que pagava às prestações às ocultas do meu pai e o ourives/-
Há mais formas de pagar menina[...]a mão a desviar-se para ela a pretexto de 
corrigir o colar e a garganta da minha mãe não viva, inerte como quando o 
dono da esplanada, os cachorros, como quando eu a procurava e o corpo a 
recuar de imediato, enjoado de mim[...]julgando que o meu pai a desprezava 
por me ter tido de um homem que talvez não soubesse qual homem, homens 
com quem dormia para dormir consigo pai, fechar os olhos e ter a certeza 
que era você, chamar-lhes o seu nome, imaginá-lo com ela, escutar os seus 
passos no quintal, os seus dedos nos malmequeres, a sua palma a amarrotar-
lhe e a alisar-lhe as coxas... (p.485). 

 

 É interessante notarmos que, a intensidade do amor de Judite por Carlos é tamanha 

que, ela se sente culpada pela mudança sexual do ex-marido. De acordo com a sua ótica, o 

erro e a falência do relacionamento conjugal deles são de sua autoria, e não da escolha 

revolucionária do travesti. Judite é tomada por uma cegueira metafórica oriunda de uma 

paixão excessiva que nutre pelo pai de Paulo. Não consegue visualizar os fatos como eles se 

apresentam verdadeiramente. Ou finge com sucesso essa não-percepção da realidade que 

surge aos olhos dos personagens de Que farei quando tudo arde? E, durante a sua confusão 

de sentimentos e pensamentos, tem ainda que administrar o assédio de outros homens em seu 

cotidiano. A sua primeira reação é de paralisia e “inércia” perante as aparições masculinas, 

contudo, não consegue se libertar dessa imposição de sua existência: “Fecha os olhos” e pensa 

em Carlos. Abre-os e cumpre a sua sentença. “-Carlos/e/-Carlos/e/-Carlos/porque mais 

nenhum nome fazia sentido, era você entende, você aqueles assopros, aqueles beijos, aquelas 

palavras sem destino...” (p.486). Para Judite, a sua vida só tinha uma razão de ser: Carlos. 

Judite pena como uma criminosa em um purgatório terreno que é ampliado “pelo desconforto 

da ausência como sempre que nos não respondem”, como mesmo desabafa ao leitor (p.495). 

Não só Judite vivencia tal vazio de vida, mas também Carlos o experimenta: “o meu marido à 

janela igualmente sozinho” (idem). 

 Judite também se dilacera com a sua decadência física ao se deparar com a sua 

imagem no espelho, além de não aceitar a perda da guarda do filho: 

 

...o espelho do guarda-fato que não simpatiza comigo a entregar-me 
desdenhoso[...]esse cabelo cinzento que me intriga, me maça[...]o meu filho 
que nunca quis voltar, criado por uns sujeitos ricos/disseram-me/que o 
obrigaram a esquecer-se de mim, hoje se por acaso nos cruzássemos na rua e 
eu/-Paulo/uma vez que por muito que o tempo as altere há coisas que se 
mantém nas pessoas, pedacinhos, fragmentos, um gesto[...]se por acaso/é um 
exemplo/nos cruzássemos na rua e eu/-Paulo[...]uns sujeitos ricos/a voltar a 
cabeça para a direita e para a esquerda, a dar por mim, a conjecturar/-
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Alguma criada antiga?[...]quem será, quem será, uma fulana qualquer 
contar-me uma história de doenças, impingir-me bugigangas, pedir-me 
dinheiro, a costureira que tivemos, a mulher a dias... (p.496-497). 

 

 A antiga professora primária não se reconhece enquanto uma mulher “aos pedaços”, 

de cabelos grisalhos e com o corpo disforme. Como também não consegue entender o motivo 

do afastamento de seu filho após ser adotado pelo casal de idosos dos Anjos: Dona Helena e 

Senhor Couceiro. Porém, compreendemos que há um ressentimento na fala de Judite em 

relação a esse casal, que na trama antuniana, representa a moral e os bons costumes. Ele, um 

exímio professor de Latim, e ela, uma dedicada dona do lar. Dessa forma, Paulo estava agora 

“em boas mãos”, teria uma educação exemplar, referencial materno e paterno, além de poder 

se desvencilhar de seu passado degradante, correto? Errado. Veremos mais adiante que, como 

mesmo Judite nos adianta nesse trecho citado, “há coisas que se mantém nas pessoas”. Sob a 

ótica do referido casal Judite é uma mulher execrável e desconhecida, digna de esquecimento 

e desconfiança. “Uns sujeitos ricos”, moralistas e religiosos, que nada entendem da verdadeira 

simplicidade que Cristo pregou aos homens. É muito mais simples refugar uma “fulana 

qualquer” do que tentar ajudá-la, ouvi-la, oferecer-lhe carinho e proteção. Mais uma vez, nos 

deparamos com os contrastes e paradoxos do moralismo religioso e da organização social 

quando se está diante da diferença e da multiplicidade de condutas e pensamentos. Por que 

tanta intolerância em um contexto social que se diz religioso? Por que a não aceitação dessa 

diferença de conduta nesse mesmo contexto nacional que também se diz pós-moderno? Será 

mesmo que Portugal aceitou por completo o paradigma desconstrutor de valores da Pós-

Modernidade? 

 Os próprios personagens principais de Que farei quando tudo arde? são influenciados 

pelo todo social do qual fazem parte e são marginalizados, e acabam por reproduzir o discurso 

preconceituoso e moralista do núcleo cultural, que dita as normas de convivência entre os 

indivíduos. Por inúmeras vezes conseguimos detectar a auto-crítica da tríade Carlos-Judite-

Paulo, quando não se flagelam entre si. Mas, mesmo assim, essa anti-família se ama e todos 

sofrem muito por esse mesmo motivo: “o Carlos no avesso das coisas[...]e triste de o perder 

ao levantar-me do colchão[...]eu indignada contigo dado que tu/-Não sou capaz Judite” 

(p.500-501). Em acréscimo ao já dito, Judite também sente dificuldade em se enxergar, que 

pode ser entendido como uma metáfora da fuga de si própria: “alguém difícil de reconhecer 

traçando quadrados a giz numa pedra rodeada de loureiros em que letras e datas, as letras da 

idéia que o meu nome, as datas apagadas, o guarda do cemitério [...]Juditinha” (p.501). No 

auge do seu desespero, Judite filosofa a sua existência e destino final: “-Quando será a tua vez 
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Judite?” (p.502). Judite até prefere a morte a ter de ver Carlos “sem usar bigode” (p.504). 

Mas, brevemente o seu coração emite um brado forte que a convence de aceitá-lo como ele é: 

“pegar-te ao colo e deitar-te na cama, nada que pique ou aleije, a pele macia / -Carlos” 

(p.506). 

 Judite continua sendo perseguida pelos homens que lhe atravessam o caminho. Em 

situações das mais corriqueiras, a referida personagem se vê atormentada e solitária, pois não 

conta com a ajuda de ninguém de confiança que a ame plenamente: Nem Carlos e nem Paulo 

salvam-na. Vejamos tal embaraço a que ela é exposta: 

 

...como se diz a um empregado de pastelaria por cima de uma estação de 
caminho-de-ferro que não me importava o coelho/o que me rala um 
coelho?/que não encontrei outra forma de protestar contra/ não encontrei 
outra forma de protestar contra mim, contra o dono da esplanada/-Não me 
tranques a porta que eu arrombo-a Judite/contra as pinhas no muro e eu 
sozinha aqui dentro, arrastarem-me descalça até ao posto da tropa,se ia ao 
talho a São João eles pulando-me em torno o seu marido é maricas... (p.509). 

 

 Como vimos, Judite não tem escolha e nem escapatória de vida. Por falta de força e 

ajuda, acaba cedendo às agressões físicas e morais dos seus amantes. Ela até procura superar 

alguns obstáculos, porém, fracassa com frequência, o que alimenta ainda mais a sua inércia 

diante deles. Judite também ouvia desses homens a violência verbal dirigida a Carlos: O 

“maricas”, que se justifica como o pensamento excludente reinante da cultura portuguesa, em 

pleno final do século XX. A própria Judite, do mesmo modo, reproduz o uníssono “maricas”: 

“eu redonda a consentir, tanta pestana por um maricas que exagero, a minha mãe/-Tanta 

pestana por um maricas que exagero[...]eu de noiva à saída da igreja[...]o fotógrafo[...]-Mais 

juntinhos mais juntos” (p.510). Paradoxalmente, a referida protagonista vive um misto de 

atração e repulsa por seu marido. Na verdade, ela o ama tanto que não consegue ver-se longe 

dele. Pensou que pudesse ter sido abençoada por Deus na figura do padre em seu matrimônio, 

sorriu, pousou convencionalmente para as fotos, entretanto, tudo isso não passou de uma 

farsa, de um golpe certeiro do destino. E respondia à sociedade: “-Que maricas senhores/a dar 

fé do/ -Que maricas/ e a calar-se de súbito” (p.528). O silêncio de Judite é uma dificuldade de 

resposta à imposição do preconceito social contra a diferença. No fundo, todos os 

protagonistas dessa obra sabem o quão árduo é o caminho da alternativa de vida longe dos 

padrões culturais portugueses. 

 Por diversas vezes, ao longo da presente obra literária, Judite se depara com a sua 

própria imagem, e, ao mergulhar dentro de si, trava um diálogo com a sua existência. Qual o 
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sentido de sua vida? Há saída? Por que tamanho sofrimento? “Por que Carlos?” São múltiplos 

os seus questionamentos que não atingem nenhuma resposta, deixando-a escrava de uma 

organização social excludente e preconceituosa. Judite parece não perceber a crítica cultural e 

deposita toda a culpa dos seus males na mudança sexual de Carlos. Sabemos que esse motivo 

foi o ponto de partida da degradação familiar dos protagonistas, porém, também 

compreendemos que tal situação é demasiadamente complexa para expor e apontar os 

culpados. Todos e, ao mesmo tempo, ninguém carrega este peso. O que por ora podemos 

provar de concreto é que Judite anseia por mudanças positivas em sua vida e vai buscá-las em 

elementos de seu passado, a exemplo desta cena de seu matrimônio: 

 

-O que aconteceu filha?/não aconteceu nada, é você que não entende, 
lembra-se de nos lançar arroz quando descíamos da igreja, da boina com 
uma pena torta que uma vizinha emprestou, não aconteceu nada,sou eu, não 
sou eu, o que sou eu, quem sou eu, quem não sou eu sendo eu, não fale, cale-
se, pétalas de rosa, arroz, o fotógrafo sorriam, juntem-se para apanhar os 
padrinhos, sorriam, gente que não sei quem é, esse primo, esse tio, o meu 
marido a deslocar-se da ponte para o Bico da Areia apesar do electricista, 
dos cachorros, das pinhas/-Dás pelo cheiro das mimosas Carlos?/mesmo que 
não acredites e julgo que não acreditas, nunca acreditaste/-És tão 
lindo[...]depois do fotógrafo na saída da igreja, juntem-se todos para 
caberem os padrinhos, depois do almoço, do bolo, das comoções da tua mãe, 
a pensão do Beato em que durante o namoro, o empregado com a chave do 
treze porque o treze dá sorte,a ferradura num gancho para dar sorte 
também[...]a dar fé das alianças, a descontar dez por cento, a apertar-nos a 
mão... (p.67-68). 

 

 Como vimos, Judite se encontra em meio a uma crise identitária e existencial. Seus 

questionamentos ontológicos acerca do sentido de si e da forma como se move no universo 

passam a servir-lhe de mantra cotidianamente. A sua dor, juntamente com o seu 

entorpecimento colaboram na confecção da atmosfera onírica e fantasmagórica que reina 

sobre a referida personagem. Sob a ótica de Judite, tudo em sua vida não passa de um sonho, 

ou até mesmo um pesadelo, exceto a sua vontade de estar ao lado de Carlos. A própria 

sociedade portuguesa colabora na manutenção de um sistema recheado de regras e condutas 

comuns a todos, que, no caso dessa citação, se materializa no desejo de felicitar os noivos: 

“sorriam”, “o treze dá sorte”, “o desconto no hotel e o aperto de mão”. O que Judite parece 

não saber é que Carlos, apesar de evitar-lhe, carrega em si um sentimento amoroso fraterno 

em relação à sua pessoa, mas, que não é evidenciado pelo travesti: “e eu incapaz de abraçar-te 

por amor de ti, tão penoso abraçar-te por amor de ti, não repugnância, não o que a tua família 

segredava, amor...” (p.68). Há, entre todos esses personagens, inclusive Paulo, um misto de 
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desejos, vontades e sonhos em relação à vida e a eles mesmos. Ora se amam, ora se repelem 

mutuamente. 

 Judite, assim como Carlos e Paulo, quer ver-se livre de si. Tal protagonista sente um 

vazio metafísico, pois a existência pesa-lhe na alma: 

 

À tarde sentava-me no quintal da casa sem pensar em nada, sem sentir nada, 
sem olhar para nada, o tempo graças a Deus imóvel, apenas eu livre para 
sempre do que me limitava e prendia, livre de mim[...]a noite que não 
chegava e a manhã que não viria, se me chamavam -Judite/[...]detestava-os 
por me obrigarem a existir como eles dando-me conta que a solidão acabara 
a partir do momento em que podiam ofender-me com as suas mãos, as suas 
vozes[...]apercebia-me da ausência do meu marido e do meu filho e nenhum 
desejo de voltar a vê-los[...]as ondas chegarem e partirem e o meu passado 
chegar e partir com elas num vai-vem desprovido de significado e 
importância... (p.89). 

 

 Assim, Judite associa o seu drama vital à constância e ao caráter infinito dos 

movimentos marítimos. O “vai-vem” triste e caótico do seu desassossego de alma não parece 

deixar-lhe em paz nem por um segundo. Resolve então esquecer-se de tudo ao seu redor e de 

si mesma. Rapidamente concorda com Deus quando esse faz-lhe o favor de parar o tempo. E, 

“livre de si”, com a ajuda da dor e do vício, não consegue sentir nada. Nem o marido e filho 

que tanto ama. Mas, uma sensação negativa toma-lhe o coração e a mente, ao lembrar-se do 

doloroso passado de adolescência ao lado do pai e de sua religião: 

 

...eu pequena quando o meu pai subia do templo a dissertar sobre Jeová e o 
sangue do Cordeiro, convencido de conhecer o sangue do Cordeiro e o 
sangue do Cordeiro era no meu sangue que corria, eu adolescente[...]eu 
professora de crianças em Almada, quase da idade delas, mais preocupada 
com a primavera no pátio e o modo como abril encontrava o seu caminho na 
raiz das minhas coxas e me obrigava a pecar contra a religião do meu pai 
conduzindo-me os dedos,até durante as aulas, por minúsculos lugares de 
chamas prometidos ao inferno que eu ignorava que tinha[...]de forma que se 
me chamavam/-Judite/ desprezava-os como desprezava o meu pai e o sangue 
do Cordeiro[...]o meu pai e os discursos acerca do Senhor,os Seus 
evangelhos e os Seus apóstolos, o Purgatório que nas suas palavras eram 
apenas gravuras que me recusava a observar e onde vivia a arder em 
segredo... (p.89-90). 

 

 Parece que a perda de esperança na vida, oriunda de Judite em seu presente, começou 

lá no passado, no momento em que se vê abandonada por Deus, em um contexto 

paradoxalmente religioso. Desde cedo, no próprio núcleo familiar Judite de certa forma era 

vista como alguém que precisava ser dominada e manipulada para “dar certo” em sua vida 

social. Porém, o seu pai, vencido pelo pecado da luxúria, catequiza a filha às avessas, se 
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utilizando de argumentos cristãos para obter a razão e o domínio sobre Judite. Já a esposa de 

Carlos, em uma tomada de consciência e busca de uma ação mais autêntica do que a farsa 

paterna, volta-se contra o pai e a sua religião, conforme já havíamos dito de maneira breve 

nessa pesquisa. A gravidade da situação de Judite é destacada na narrativa por Lobo Antunes 

como uma forma, talvez, de protesto contra os contrastes da sociedade portuguesa. Judite, em 

uma idade tão pueril, teve experiências que nem mesmo os adultos teriam a capacidade de 

administrá-las sem sair ilesos fisicamente e psicologicamente. Tamanha lesão deixou marcas 

em seu corpo e em seu espírito, tão atormentados por aqueles que se diziam e eram 

considerados pelo social “santos” e “respeitadores”. Ironicamente, Judite experimenta, 

silenciosamente, o Purgatório e o Inferno em vida, dentro dos “discursos acerca do Senhor” e 

dos “Seus evangelhos”. O “Judas” de sua vida, não foi Carlos nem Paulo, que são os 

execrados socialmente, porém, o seu pai, tão “saudoso” e aceito pelo núcleo cultural em que 

viviam. Desse modo, acreditamos que Lobo Antunes demonstra cenas paradoxais como essa 

que acabamos de ver, para, assim, convidar o leitor para uma releitura da sociedade 

portuguesa em seu aspecto moralista, mesmo estando essa imersa nas mudanças históricas e 

na Pós-Modernidade.   

 Judite sofre em segredo, como ela mesma nos diz, as “torturas religiosas” vindas de se 

pai. Não tem coragem de rebelar-se e nem de contar a Carlos o que lhe acontecia de fato. De 

certa forma, a mãe de Paulo tentou salvar-se através de um casamento que também a levou à 

sua ruína. Vejamos a situação comentada: 

 

...e do sangue do Cordeiro e não falava nunca, falar-te de nós na pensão e do 
meu nome estrangulado[...]esclarecer não tem importância, não me ralo, 
vamos casar não vamos, ser felizes não vamos, cheguei a copiar um poema 
de um livro[...]-O que tenho de mal Carlos?[...] à medida que nos 
distanciávamos de Almada o parque de campismo, o templo das 
Testemunhas de Jeová e o meu pai de gravata/-Pecaste pecaste/tomei às 
ocultas o sangue do Cordeiro que recebi de si pai[...]se desligarmos o abajur 
do quarto da pensão consentes que eu te beije Carlos?[...]-Que demónio me 
trazes Judite?[...]-O teu marido nunca te deu nada pois não?[...]nos 
domingos sem vinho[...]a apertar-me a cintura (p. 93-95-96). 

 

 Simbolicamente o “Sangue do Cordeiro” é associado ao vinho que Judite passa a 

beber compulsivamente até o fim de sua vida. Como o assédio sexual de seu pai é também 

unido aos seus atos de prostituição. Tais pares denotam o trauma sofrido por Judite no 

pretérito e a insistência do mesmo em seu presente, que ajuda a moldar a sua personalidade e 

sentimento de vazio perante os fatos da realidade dita concreta. Ao mesmo tempo em que faz 

um desabafo ao leitor de seu drama, ela também deposita o mascaramento de tudo isso na 



215 
 

 

união com Carlos. Mas, lamenta a não reciprocidade do marido em relação aos seus anseios e 

desejos íntimos. E mais uma vez, nessa citação, presenciamos uma confusão de episódios 

envolvendo Judite, seus dilemas, suas incertezas, e a precisão do discurso moralista da 

sociedade portuguesa em: “-Que demônio me trazes Judite?”.   

 Judite continua a sua jornada terrena conscientizando-se de que é a principal causadora 

da falência de seu casamento. O seu amor por Carlos é tão nobre e verdadeiro, que, ao 

contrário das demais pessoas que enxergam a condição de seu ex-marido uma patologia, 

Judite afirma que o defeito da referida relação é de sua autoria. Certa vez, sentiu uma súbita 

vontade de não se drogar, mas arrumar-se para esperar por Carlos, que de fato, não a visitaria:   

 

...não, com um quartilho não, tomar banho, arranjar-me, encontrar o frasco 
de perfume que o Carlos me deu e não uso há vinte anos/vinte e dois 
anos/atrás da lata do arroz, quer-se dizer não propriamente um perfume, 
restos de perfume, meia dúzia de gotas, voltá-lo ao contrário, passar a rolha 
nas orelhas, na nuca, provar um vestido de eu nova[...]roxo com uma  faixa 
verde,o vestido roxo com uma faixa verde que depois de casada só usei uma 
vez, antes de engravidar,no aniversário da escola, colocá-lo frente ao meu 
peito e sobrava-me peito, desistir do vestido, lançá-lo sobre a cama, insistir 
no vestido para quê, desmanchá-lo e tornar a cozer para quê se não vais 
fazer-me festas, abraçar-me, olhar para mim a enrolar os dedos, a dar-lhe 
nós, a torcê-los, o teu ombro a diminuir-me na mão e eu a pateta, eu a cega/-
O que foi Carlos? -O que tenho de mal Carlos?/-Porquê comigo não 
Carlos?/a detestar-me/sou feia[...]eu sou feia, o que me falta Carlos, pela tua 
saúde diz-me o que não te agrada que eu mudo, o defeito é meu, a culpa é 
minha, não sei prender-te pois não, ensina-me, não te sumas na almofada, 
não te afundes no colchão num atropelo de molas, não me digas/-O defeito 
não é teu Judite/quando é óbvio que o defeito é meu... (p.104-105). 

 

 Nesse desabafo, Judite expõe a sua maior dor: A de passar despercebida diante dos 

olhos do seu amado através do tempo. Nessa cena, o leitor pode se comover com o abandono 

da referida protagonista e se compadecer com tamanho desolamento, que insiste em 

permanecer por décadas atormentando-lhe. Os anos se passam, o perfume se esgota, o vestido 

perde a sua cor original (“o rosa velho e castanho, o castanho, não bem castanho, bordeaux, 

talvez mais intenso que bordeaux, roxo com uma faixa verde”), o seu corpo se desfigura, 

entretanto, a sua relação com Carlos permanece a mesma: Moldada por ilusões e desilusões de 

sua parte (idem). Como fruto de uma criação cristã e reprodução da moralidade social da qual 

fez parte, Judite se auto-flagela e é tomada por um forte sentimento de culpa e de negação de 

si. Nesse momento de tensão existencial e catarse, Judite consegue também atingir a lucidez e 

enxergar que Carlos não pode e nunca poderá amá-la como uma mulher: “E eu a pateta, eu a 

cega”. Contudo, prefere estar imersa nessa cegueira e asneira, respondendo à desconfortante 
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indagação da sociedade portuguesa: “-O teu marido nunca te deu nada pois não? [...]-Claro 

que deu que tolice” (p.95). 

 Outro motivo que atormenta Judite e contribui para o seu dilaceramento é a sua 

turbulenta relação com Paulo. Veremos a reciprocidade dessa situação quando analisarmos 

esse personagem mais adiante. No início da leitura de Que farei quando tudo arde?, 

entendemos que o sentimento de Judite de repulsa e de desconhecimento do filho é inerente 

ao drama existencial que vive, ao vício e à fantasmagoria que toma-lhe o seu ser. Quando 

atingimos o final dessa leitura, nos deparamos com a revelação de Lobo Antunes acerca da 

verdadeira maternidade de Paulo, o que nos induz à compreensão de algumas cenas e 

declarações agressivas de ambas as partes. Observemos por ora o que pensa Judite acerca do 

caso: 

 

...o meu filho/-Não sei quem é o meu filho[...]não minto se afianço que não 
sei quem é, o meu filho alimentei-o no pecado com a carne e o sangue do 
Cordeiro pai, o meu corpo mudou por ele e ignoro-o, trouxe-o comigo e um 
estranho, aceitei que mo levassem porque nunca o tive, quando a assistente 
social, a fazer de conta que não via as garrafas nem a roupa em desalinho 
nem os pratos por lavar nem o meu cabelo sem pérolas impossível de 
pentear-se e agora grisalho, nem um dos cachorros, depois de jogar uma 
pinha na vidraça, não sou como os outros dona Judite eu pago[...]a assistente 
social prevenindo-me não creia nem por um segundo que não ouvi, que não 
vou afirmar no relatório que não estou a par da sua vida, que não podemos 
chamá-la ao juiz, que não podemos[...]prendê-la, a assistente social não 
mexendo em nada sabe-se lá as doenças que esta gente nos pega... (p.98). 

 

 Na presente citação, podemos visualizar o sentimento de estranhamento de Judite para 

com Paulo. Ela nos diz tê-lo gerado, porém, sabemos que a sua gestação foi simbólica. 

Metafórica, também, é a relação que Lobo Antunes faz entre o rito sagrado da Eucaristia e a 

prostituição de Judite: No primeiro caso, o homem cristão se purifica ao aproximar-se de 

Deus através do “corpo e do sangue de seu filho”, durante a comunhão entre o clérigo e os 

fiéis na refeição da Hóstia Sagrada e do vinho. No segundo momento, ocorre a contaminação 

do indivíduo pela agressão sexual e embriaguez, além da dessacralização do primeiro ato, que 

é despido de sua vestimenta sagrada para igualar-se ao vício alcoólico e à banalização do 

corpo da segunda ação. Judite então afirma que criou Paulo “no pecado com a carne e o 

sangue do Cordeiro”. Notemos o sentimento moralista de culpa que toma o seu ser, embora 

critique a religião cristã, da qual foi vítima, insolitamente, através do pai. E, mais uma vez, 

Judite é alvo de preconceito e da zombaria social portuguesa, ao invés de ter sido acolhida por 

essa mesma sociedade que a condena, no instante da referida cena em que a assistente social 
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faz-lhe uma visita visando tirar-lhe ou não a guarda do filho para o casal dos Anjos. Como 

desfecho, vemos a sua condenação, a ameaça de prisão por encontrar-se decadente e se 

prostituir, a perda da guarda de Paulo e o escárnio em: “sabe-se lá as doenças que esta gente 

nos pega”. Assim, compreendemos que a organização social moralista em questão prefere 

menosprezar a diferença a ter de acolhê-la em seu seio.  

 Judite ainda tentou por algum tempo sustentar o seu casamento que estava a caminho 

da destruição, contudo, nada adiantou, e o destino pregou-lhe esta condenação. Aceitou 

conviver com Carlos mesmo sabendo de suas mudanças físicas e psíquicas. Enquanto o 

travesti trabalhava na boate em Lisboa, Judite permanecia abandonada em casa entregue aos 

seus fantasmas, ao vício e à exploração dos “cachorros”, que eram os seus amantes. Pensava 

em sua vida, e na maternidade de Paulo: “o pai do Paulo a distribuir calicezinhos de anis, a 

mulher no Bico da Areia não conversando conosco, conversando com o espelho[...]-O Paulo 

não tem pai é só meu”, mas, “se o Paulo não tem pai, é só dela, uma infeliz buscando gargalos 

no soalho, empurrando-se a si mesma, aumentando as bochechas num sorriso sem alvo/-Fui 

bonita sabia?” (p.543). Essa citação é feita sob a ótica moralista de Dona Helena, a mãe 

adotiva de Paulo. Tal senhora lança um olhar reprovador sobre a suposta “mãe biológica” de 

Paulo, por essa encontrar-se frequentemente embriagada. Notemos como a cena é feita através 

do desconcerto material e comportamental de Judite: Uma “infeliz” sem nome, entregue à 

própria sorte e que, por um breve instante, sorri para ninguém, ao lembrar-se que “um dia foi 

gente”. A inércia de Judite, em relação ao vazio existencial que experimenta e do qual é alvo, 

é mais uma vez apresentado ao leitor, pela voz de escárnio e zombaria de Dona Helena: 

 

...que não nos escutava como não escutava ninguém, entretida a ver pela 
janela não a esplanada, não a praia, não Lisboa, outra coisa flutuando no 
tempo, ia jurar que um retrato de casamento, um bolo de noiva com um par 
de criaturas no topo, uma aldeia entre penhascos, uma camponesa cega... 
(p.544). 

 

 Judite não escutava nem a si mesma. Estava anestesiada e não respondia a qualquer 

estímulo presente. A única coisa que pôde chamar a sua atenção nesse trecho do romance 

analisado foi o seu passado matrimonial, representado pela cerimônia de casamento, e o 

pretérito remoto de sua infância na aldeia, com a mãe que sofria de catarata. O locus amenus 

de Judite, assim como o dos demais personagens principais, situa-se no tempo passado, não 

havendo esperança de melhoria de vida nem no presente e nem no futuro dos mesmos. A 

dramática atmosfera de Que farei quando tudo arde? contamina a conduta de todos os seus 

personagens e os desencoraja a lutar contra todo esse pessimismo e decadência que destroem 
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qualquer referencial identitário. Um dos motes da referida obra literária é o seguinte: “posso 

esperar contigo que amanheça mas não amanhece mais” (p.550). Há saída para tamanho ardor 

humano? Judite, assim como Carlos, também tinha vergonha de si e de seus atos ilícitos para 

a moralidade cristã. Vejamos mais uma cena constrangedora, em que Judite tenta poupar o 

filho de vê-la se prostituindo: 

 

...sexta-feira vinte e três de fevereiro e chove, não me lembro de chover 
nessa época, lembro-me da minha mãe para um homem que não era o 
electricista nem o dono da esplanada/-Diante da criança não/ eram umas 
calças brancas com um traço de óleo na dobra, um tilintar de chaves[...]e o 
tilintar de chaves a passear na minha mãe, a blusa, o pescoço/-Ele não 
percebe/a minha mãe a massajar o pescoço, a verificar a blusa, a tirar a 
garrafa do fogão, a secar dois copos[...]o tilintar das chaves a beber o vinho/-
O que lhe fazemos matamo-lo atiramo-lo ao rio as calças brancas encostadas 
às pernas da minha mãe e a minha mãe apoiada no lava-loiças a respirar 
depressa/-Espera[...]a minha mãe a abandonar o gargalo/-Tens uma moeda 
ao menos?/ as calças brancas a remexerem-se contrariadas/-Se soubesse do 
miúdo não vinha (p.618). 

 

 E, como vimos, por mais um momento, Judite é analisada criticamente sob o ponto de 

vista de Paulo. É interessante notar que, a referida matriarca da anti-família que protagoniza a 

trama de Lobo Antunes ora analisada, não tem oportunidade de expor a sua voz por muito 

tempo. Também é a que menos aparece em cena, em relação a Carlos e a Paulo. Não sabemos 

a verdadeira razão desse artifício narrativo utilizado pelo escritor português ora discutido, mas 

podemos arriscar um palpite e afirmar que, talvez, seja uma simbologia da não 

consanguinidade entre mãe e filho, visto que ambos se estranham por esse motivo. 

Observaremos posteriormente que Paulo sofre muito mais por Carlos do que por Judite. E, 

consequentemente, Lobo Antunes estreita mais os laços entre esses dois últimos indivíduos, 

dando-lhe dessa forma, mais voz e vez do que a Judite. Contudo, mesmo que por poucos 

instantes, a relação entre Judite e Paulo (e entre ela e Carlos também) não é diminuída de 

intensidade, mas, marcada por fortes emoções: 

 

...a moeda na minha palma, uma pequenina que não se compra quase nada 
com ela, cinco ou seis rebuçados, uma pastilha elástica, nem sequer um 
chocolate barato, a minha mãe não acreditando em mim/-Foi isto que o 
camelo te deu?[...]soltou a moeda no púcaro e regressou à cozinha, a seguir à 
colher no púcaro a colher no gargalo, a seguir à colher no gargalo um 
estrondo, dois estrondos e amolgava o fogão com a garrafa primeiro e depois 
com a tranca, quis pedir/-Mãe/e a minha voz recusava chamá-la, uma das 
estilhas da garrafa aleijou-a no queixo a minha mãe a exibir-me o púcaro/-
Uma moeda malandro/a pegar-me nos cabelos e a empurrar-me contra o 
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fogão onde faltava esmalte e um dos bicos torcido/-Uma moeda por meia 
hora achas que só mereço uma moeda por meia hora Paulo? (p.620). 

 

 Essa cena é marcada pela decadência psíquica de Judite, fruto do vício alcoólico e da 

prostituição. Nesse momento da trama antuniana, tal personagem é reduzida a nada e 

desqualificada moralmente por vender-se em troca de objetos insignificantes. Segundo Paulo, 

que é a voz narrativa ora predominante, Judite vale menos do que alguns doces e chocolates 

baratos. E então, a matriarca da anti-família que protagoniza Que farei quando tudo arde? é 

tomada por uma súbita amargura de sua pobre condição humana em sociedade e se embriaga 

ainda mais, a ponto de se machucar com os estilhaços da garrafa de vinho que lança ao chão. 

Entorpecida, Judite abruptamente segura o filho e o questiona acerca de sua importância 

enquanto indivíduo: “Achas que só mereço uma moeda por meia hora Paulo?”. Já o garoto, 

aterrorizado pela grave situação materna, simbolicamente perde a voz e não consegue 

argumentar sobre o referido caso. Após essa bélica cena de auto-destruição, mãe e filho 

acalmam-se e deixam o amor que sentem mutuamente falar mais alto, em um brevíssimo 

espaço de tempo, que logo em seguida é novamente maculado pela dura sina de Judite, ao ser 

perseguida pelos seus amantes: 

 

 ...deixou de batalhar procurando o banco da cozinha onde se amontoou em 
silêncio, não a minha mãe, uma pantufa apenas, lábios que segredavam não 
se entendia o quê, cheguei-me a ela e/-Desculpa/dedos que me apertavam o 
ombro, os lábios contra a minha orelha/-Desculpa/pela janela via-se o 
electricista a puxar fosse o que fosse da algibeira/um búzio/e a depositar o 
búzio no muro[...]uma pinha rolou no telhado e o dono da esplanada/-
Bandidos/o meu pai no Príncipe Real, de cabeleira loira, sepultava jóias  
numa embalagem de farinha[...]a minha mãe para o dono da esplanada 
desculpe/-Dói-me a cabeça senhor (p.622-623). 

 

 O sublime momento de união entre entes queridos é abruptamente desmanchado por 

indivíduos despidos da consideração cristã pelo próximo, tão reiterada pela sociedade 

religiosa portuguesa. Notamos claramente nessa citação o desprezo pelo outro, por sua dor, e 

a valorização da satisfação de desejos particulares quando se perde a preocupação alheia: O 

“electricista” não se importa com os pesares de Judite e quer insistentemente comprá-la com 

“um búzio”. Mais irônico ainda é o caso do “dono da esplanada”, que julga os demais 

amantes, critica-os negativamente pelos seus atos levianos contra a mãe de Paulo e não 

consegue enxergar-se como mais um aproveitador dessa personagem: Ao bradar “-Bandidos”, 

não compreende que é um deles. Desumanamente, quer satisfazer os seus anseios masculinos 
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ultrapassando as limitações físicas e psíquicas de Judite, que, pacificamente, ainda se desculpa 

por não estar em condições de saciar os desejos sexuais desse “dono da esplanada”. 

 Enquanto tudo isso acontecia à Judite, Carlos estava totalmente alheio à situação que 

destruía a reputação de sua ex-mulher. Reiteradas vezes Judite o questiona bem como a si 

mesma acerca do abandono de Carlos. Mas, o travesti respondia-lhe com o silêncio e a 

indiferença de quem sabe o que quer e a exclui de seus planos vitais: “-E eu Carlos?[...]a mão 

do meu pai não chegou a alcançá-la, ficou a pairar, desistiu, acabou por abrir a porta e 

caminhar na chuva” (p.624). E assim, como uma forma de apagar a Judite sofredora do 

presente, tal personagem resgata a memória de sua infância e traz à cena a garotinha inocente 

de outrora, para consequentemente esconder-se dentro dessa, que representa o seu lado puro e 

feliz, se é que podemos ter a felicidade nessa obra de Lobo Antunes: “não uma mulher 

grande, uma criança a falar no seu sono[...]com um retrato seu numa gaveta e uma caligrafia 

demorada em que se adivinhavam rascunhos[...] Aos meus tios da Judite e uma data prolixa” 

(p.627). Mesmo se tratando de um locus amenus, o leitor pode perceber uma tensão na 

referida cena por parte de quem narra, uma vez que os adjetivos utilizados para qualificar os 

atos de Judite são depreciativos, a exemplo de: “rascunhos demorados e prolixos”, ou seja, 

enfadonhos e que causam o aborrecimento. Judite é posta em xeque a todo instante e não 

consegue captar o respeito e a confiança de ninguém ao seu redor. Nem mesmo na infância 

ela é absolvida de suas ações, que são entendidas como pecados. 

 

   3.3.3 Paulo. 

  

Para completar a análise da tríade Carlos-Judite-Paulo que protagoniza Que farei 

quando tudo arde?, começaremos agora a comentar o caso de Paulo, que é o narrador 

principal dentre os personagens centrais da obra literária ora mencionada. Conforme 

acabamos de revelar, Paulo detém a voz narrativa por mais tempo nessa trama antuniana. 

Todos os acontecimentos são descritos ao leitor sob a sua ótica. Conseguimos conhecer os 

demais personagens, bem como os fatos que caem sobre eles muito mais através de Paulo do 

que de si mesmos. Como vimos, Lobo Antunes pouco oferta o comando narrativo a Carlos e a 

Judite, e menos ainda aos demais personagens, que são os coadjuvantes do supracitado 

enredo. Parece-nos que Paulo é o espelho do ego de Lobo Antunes, uma vez que há uma inter-

relação entre ambos: Mesmo que esse romance esteja fora do ciclo didático autobiográfico do 

presente escritor, há evidências de características comuns aos dois, a exemplo do nome e da 

profissão: Em Que farei quando tudo arde?, não por acaso, o filho de Carlos chama-se “Paulo 
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Antunes Lima”, trabalha como redator em um jornal e escreve a sua história de vida. Paulo é 

“Antunes” e escritor. António Lobo também é “Antunes” e escritor.  

Dessa forma, será que é possível, dentro do ato criativo, separar o criador da criatura? 

Não pretendemos por ora nos ater a essa complexa discussão, entretanto, entendemos que a 

sua omissão poderia ser uma falha desnecessária. Ilustraremos tal declaração com trechos da 

presente obra literária. Certa vez, Paulo entrega um cartão ao pai de criação, o Senhor 

Couceiro, e assina da seguinte forma: “Entrega esta paisagem ao melhor padrinho do mundo o 

afilhado muito amigo Paulo Antunes Lima / mas o Lima cobria o Antunes” (p.73-74). 

Observemos a carga simbólica dessa cena, quando nos deparamos com a valorização do 

sobrenome “Antunes”, que é injustamente encoberto pelo “Lima”. O supracitado protagonista 

quer ser reconhecido como: Paulo Antunes. Avançando essa combinação metafórica em torno 

da nomeação de Paulo, temos outro episódio em que o Senhor Couceiro o chama de 

“António” conforme tinha-lhe dito antes: “-Estamos numa peça de teatro António?”, em 

reação a, “eu que te disse chamar-me António e me chamo Paulo” (p.418 e 420). De fato 

somente nos falta o “Lobo” para que a ficção se aproxime da realidade. Em alguns momentos 

da obra literária Que farei quando tudo arde?, o leitor se depara com esse diálogo de 

identificação entre escritor e a sua escrita, quando as pessoas ao redor de Paulo o chamam por 

“António”: “-Como o António mudou[...]-Assim não vale António” (p. 428-429). Além dessa 

conexão identitária entre Lobo Antunes e Paulo perpassar a questão do nome próprio, 

podemos também visualizar outra característica comum a ambos: O ato da escrita. Lobo 

Antunes faz uma pausa da narração da anti-família e, em alguns instantes, traça um discurso 

metalinguístico e filosófico acerca da linguagem e do exercício do escritor. Para o referido 

português, quando se escreve, constrói-se um universo que é compartilhado com os leitores, 

que podem se conectar ou até mesmo se enxergar inseridos no contexto da trama e dos 

personagens observados. No seguinte exemplo, atentemos para o discurso de Paulo, em que 

ele afirma a busca de seu passado e, consequentemente, a procura dos seus pais, na ação de 

escrever. Segundo o supracitado personagem, as palavras ajudam-lhe a resolver problemas 

existenciais e familiares, mesmo que tal experiência cause-lhe dor e cansaço: 

 

Não se trata de vontade de escrever, já basta o que me obrigam a escrever no 
emprego para ter paciência de gastar os serões a matar a cabeça com uma 
caneta e um caderno, mas é a única forma que tenho de tentar encontrar-
vos[...]de maneira a libertar um ângulo da mesa, e então soltar os cães das 
palavras na esperança que algumas delas, vibrando a cauda de uma 
consoante alegre, vos descubra vivos/como se pudessem estar vivos/sob os 
escombros de anos e anos e tanto entulho de recriminações, zangas, 
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gencianas, na esperança que alguma delas principie a esgravatar os 
fragmentos de caliça do passado que eu imaginava em descanso e nisto mais 
palavras a agruparem-se, agitadas,[...]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[...]se conseguir alcançar a caneta que me 
foge a ladrar adjetivos na direcção de uma sombra[...]eu tão curioso quanto 
as palavras a ultrapassar a caneta, a presumir, a inventar...(p.457-458). 

 

 Como vimos, o ato da escrita é doloroso e causa um esforço sobre-humano tanto físico 

quanto psíquico ao escritor. No caso particular de Paulo, a situação ainda se agrava mais 

devido ao fato dele ter de resgatar o seu triste pretérito com os seus pais, através das palavras 

e da confecção de sua história de vida. Por se basear em elementos verídicos de seu passado, 

as palavras com suas consoantes, vogais e sílabas parecem tentar euforicamente dominar e 

conduzir o exercício de Paulo. Interessante notar o artifício do grotesco utilizado por Lobo 

Antunes como um mecanismo de crítica do ato da escrita: As palavras e seus elementos são 

associados a “cães ferozes” que tentam, indomavelmente, atacar o seu dono e o dominar por 

completo. Porém, Paulo não deixa que esse “entulho de recriminações, zangas e gencianas” o 

vença e, com a ajuda da sua surdez, literalmente não “dá ouvidos” ao seu pretérito. 

Percebemos então, mais um elemento de união entre Paulo e Lobo Antunes: A deficiência 

auditiva. A respeito desse assunto, vejamos: 

 

...da surdez que me apoquenta há uns meses e o seu audiograma piorou 
amigo, vá-se habituando à idéia de 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... (p.458). 

 

 Mais uma vez, um dado sério e difícil, que é o da deficiência física, é carnavalizado e 

grotescamente delineado por Lobo Antunes, como uma ácida crítica do homem, do seu corpo, 

atos e vivência em coletividade. Contudo, sabemos que tais metáforas antunianas são 

carregadas de uma forte e peculiar simbologia que ajudam a transformar o seu perfil narrativo 

e a delinear uma escrita ímpar no contexto literário contemporâneo de Portugal. Mas, 

voltemos a falar de Paulo e sua história de vida em Que farei quando tudo arde? Tal 

protagonista, como já nos foi adiantado anteriormente, é quem domina a condução da voz 

narrativa na referida trama. O leitor compreende todo o contexto literário, os personagens e o 

seu processo de dilaceramento identitário através de Paulo. Esse componente da anti-família 

que protagoniza esta narrativa antuniana narra em flash-back a tumultuada relação que teve 

com o pai travesti, a mãe alcoólatra e prostituta, o namorado do pai- o Rui, o casal adotivo dos 

Anjos, o vício da heroína e o consequente internamento em um hospital de recuperação de 
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drogados. Veremos que a sua dor em relação ao pai suplanta todas as outras e as define. 

Afirma uma suposta “felicidade” antes da transformação sexual de Carlos, mudança essa que 

fabrica a infelicidade dos demais membros da família: Paulo e Judite. Instalado o 

dilaceramento identitário de Paulo pela ausência psicológica familiar, a solução de fuga da 

realidade por ele encontrada traduziu-se na busca da droga, como uma maneira de se 

anestesiar dos fatos, que pesavam-lhe na alma. 

 Durante o internamento de Paulo no hospital de recuperação de drogados, 

conseguimos detectar na presente narração, o preconceito social dos próprios profissionais de 

saúde em relação à vítima da droga. Paulo é, reiteradas vezes, zombado, criticado e 

maltratado durante o tempo em que ficou internado. Ao invés de ter sido ouvido e acolhido 

por essas pessoas, foi severamente e friamente castigado e excluído do seio cultural, até 

mesmo quando ainda estava “preso” no centro médico, que não deixa de ser uma comunidade 

dentro da coletividade maior, que é a sociedade portuguesa. Esse modelo de internamento 

hospitalar é discutido por Foucault, em Vigiar e punir, como uma norma social de 

aprisionamento, contenção e punição do corpo humano. Ele diz que, ainda que não recorram a 

castigos violentos ou sangrentos, mesmo quando utilizam métodos “suaves” de trancar ou 

corrigir, como no caso de Paulo, “é sempre do corpo que se trata, de sua repartição e 

submissão” (2007, p. 25). Isso porque o hospital bem disciplinado constitui o local adequado 

da “disciplina médica” (p. 155). Dessa forma, no episódio em que Paulo é atendido pelo 

psicólogo, vemos o quão foi desrespeitado pelos enfermeiros e médicos pela sua resposta, 

quando lhe foi pedido um desenho familiar: 

 

-Desenha a tua família uma rua uma árvore/-Esqueceram-se da família não 
sentem nada é inútil falar-lhes[...]-Não sentem nada não existimos para eles 
não pensam desenha a tua família no caso de teres família/não tenho 
família/-Nunca têm família desenha uma rua uma árvore[...]-Desenhou um 
pássaro repare que em lugar da família desenhou um pássaro[...]eu para o 
psicólogo a corrigir uma pétala, a arredondá-la melhor, a mostrar o caderno/-
Os malmequeres/malmequeres e uma genciana arrimada em arames e 
pregos, os caules iguais às minhas veias/-Essa veia secou[...]o psicólogo não 
acreditando no caderno/-Pedi-te para desenhares a tua família e desenhas-me 
cachorros a tua família são cachorros?/a minha família são cachorros, eu um 
cachorro hoje adulto com os cabo-verdianos em Chelas, quintas, oficinas, a 
fábrica de biscoitos de vidraças desfeitas[...]além do que foram chaminés só 
limoeiros miúdos[...]Adeusinho maricas/e o palhaço esquecido de tapar a 
calvície com o lenço/pego na trouxa e mudo-me para a fábrica de 
bolachas[...]tenha termos pai (p.60-62). 

 

 Podemos perceber nesse trecho citado o estado de dilaceramento em que Paulo se 

encontra imerso. É visível na cena que não há a colaboração do psicólogo em entender e 
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interpretar a simbologia do desenho do seu paciente. Ora, se é pedido uma figura familiar e 

Paulo responde aos estímulos com cachorros, plantas e pássaros, para quem conhece a sua 

história fica evidente a inter-relação entre fato e ficção: Os cachorros são a metáfora da 

prostituição da mãe com os seus amantes “vadios” e ansiosos por “roer os seus ossos”; os 

malmequeres e a genciana representam a figura paterna cuidando do jardim na casa da 

família, no Bico da Areia; já os pássaros, são a materialização do instante em que Paulo está 

sob o efeito entorpecente da heroína e em que “voa e se julga leve feito um pássaro”. Quando 

se procura entender os motivos do “outro”, as suas ações começam a fazer sentido para quem 

as presencia. Paulo, ferido pelo destino, sente-se também um ser inferior, sem caráter e 

perdido em meio à existência: “eu um cachorro”. Reduz a sua família também a uma matilha, 

pois todos na referida anti-família apresentam-se igualmente dilacerados, despedaçados e 

infelizes perante uma sociedade que as condena e as inferioriza diante das demais pessoas que 

comungam com as suas normas. Na presente citação, Paulo reconhece que o principal motivo 

que o levou ao trágico caminho das drogas foi a mudança sexual do pai. Paulo fica 

transtornado com a ausência da figura paterna em seu processo de crescimento e formação de 

identidade e personalidade. O adulto de hoje é fruto da infância traumatizante que ele teve. 

Paulo também reproduz o discurso desconcertante da sociedade moralista portuguesa e faz 

severas críticas preconceituosas ao pai: “Maricas, palhaço”. O referido protagonista também 

prefere se entregar ao universo ilícito das drogas e viver nas ruas, nos terrenos baldios e nas 

antigas fábricas no subúrbio de Lisboa, a ter de conviver com o travesti. E o aconselha a 

mudar de vida e a voltar a ser o que era antes, ou seja, um pai de família que trabalhava em 

uma relojoaria: “Tenha termos pai”. 

 E assim, Paulo segue se entorpecendo como uma maneira de fugir da sua realidade 

que tanto o castiga, bem como a sua família. No episódio da morte de Carlos e do namorado 

Rui, sente vontade de se drogar e convidar a sua mãe para esse momento de êxtase e euforia 

abrupta, que anula a percepção da realidade e ameniza por segundos o entendimento da dor e 

a consequente sensação de abalo que vem dessa compreensão dos males da vida: 

 

...faz de conta que trago um limão no bolso para cortar a droga, frio e calor e 
frio antes do postigo em que se entregavam as notas, não sou maricas, não 
me arreceio das agulhas, diluo o pó enquanto a música começa, quer assistir 
o pai a dançar mãe,quer assistir abrigada comigo no resto de parede, não se 
incomode com o seu vestido barato, é a esposa do artista mãe,os clientes 
compreendem, nada de acanhamento em trazer a garrafa, toda a gente vê o 
pai dançar com uma garrafa ao lado, acomode-se ao pé de mim a troçar dele, 
a aplaudi-lo, as pessoas troçam dele e aplaudem-no, troçam dele na rua, no 
cinema, nas compras[...]claro que não deixo que o humilhem, é muito mais 
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que eles, um bailarino, um cantor, um artista e em paga aperte-me esta guita 
até que as veias surjam...(p.65). 

 

 Ao se entregar à heroína, Paulo minuciosamente explica ao leitor como é o processo 

de preparo da droga e a sua injeção no organismo. Aliás, em toda obra de Lobo Antunes 

percebemos que há uma descrição detalhada de como funcionam a anatomia, a fisiologia, a 

morfologia humanas e as suas relações com a química, fruto talvez, da sua veia médica. E, ao 

mesmo tempo em que Paulo nos fala da entrada do entorpecente em seu corpo, a sua fala 

muda para a crítica tecida a Carlos: “não sou maricas, não me arreceio das agulhas”. E 

convida Judite para o onírico encontro com o ex-marido morto. O leitor também pode 

perceber no referido trecho literário a ironia empregada por Lobo Antunes no tom de voz de 

Paulo ao narrar as circunstâncias de sua mãe, que poderá levar para o encontro com o pai de 

seu filho uma “garrafa de vinho” e seu “vestido barato”, uma vez que “a esposa do artista 

deve se apresentar adequadamente” à sociedade portuguesa. Paulo também carnavaliza o 

trabalho de travesti do pai quando diz que as pessoas “o aplaudem” e “troçam dele” ao mesmo 

tempo. Já fora do contexto da boate, não há aplausos, mas, “troças”, insultos e desrespeitos 

diante do “artista” noturno. Perante à dor que sente, Paulo, em fúria, resolve fazer coro às 

troças das demais pessoas e também convida a sua mãe a juntar-se ao uníssono 

preconceituoso. Em resposta ao apelo do pai que pede-lhe proteção, Paulo diz que a condição 

de aceitá-lo e não humilhá-lo está diretamente proporcional à quantidade de vezes e 

intensidade de sua entrega ao entorpecimento. “Eu a mudar a agulha da seringa[...]não 

consigo sofrer, consigo quebrar os pires e repetir a tabuada dos sete, não consigo sofrer” 

(p.76). Paulo anula-se com a ajuda de agentes químicos e, dessa forma, esquece-se de si e de 

sua história.  

 Ao sair da clínica de recuperação, Paulo tenta conversar com o médico que lhe trata da 

seguinte forma: “-Não te envaideces de mim?/e o médico/-Não tenho tempo para conversas 

larga-me/mas não faz mal porque amanhã acabou-se um cigarrinho amigo, acabou-se uma 

moeda para um café amigo” (p.78). Agora Paulo está “livre para voar” sob o efeito químico 

da droga, pois, em uma sociedade que refuga a diferença, só resta para a mesma reagir 

negativamente e, em desespero, atentar contra a própria vida. Paulo então pensa em seus pais 

e, não consegue ter sentimentos positivos que estejam associados a Carlos e Judite, somente 

desilusão e sensação de vazio: “a minha mãe Judite o meu pai Carlos/como se lhes 

pertencesse e não pertenço, não pertenço a nada a não ser aos cabo-verdianos de Chelas” 

(p.84). Paulo, entretanto, tem uma certa razão em agir agressivamente quando pensa em sua 

família desintegrada e degenerada, uma vez que somente episódios dramáticos são 
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apresentados ao leitor pelo narrador principal, como este que se segue, em que Judite nega a 

maternidade de seu filho: “-Quero falar com a minha mãe senhor enfermeiro deixe-me falar 

com a minha mãe/-Enganaram-se no número já expliquei mais de mil vezes que se enganaram 

no número com licença”, e “desenganchar o fio para que não pudessem ligar-me” (p.98). 

Aqui, percebemos o quão decepcionado Paulo se torna ao ser negado pela mãe em um 

momento de fragilidade e necessidade de ajuda oriunda dos entes queridos, como nesse 

episódio do internamento. 

 Paulo se associa a Rui, namorado de Carlos no consumo das drogas. Começa, 

juntamente com ele, a ter dívidas com os contrabandistas africanos e passa a furtar o casal dos 

Anjos, que o adotou como filho. Vejamos o diálogo entre esses dois personagens: 

 

-A velhota não tem nada que preste?/a velhota nunca teve nada que preste, 
são pobres, já levamos o relógio, o cinzeiro de casquinha, a caixa que não 
era de marfim, era falsa, eles a examinarem o lugar das coisas sem me dizer 
fosse o que fosse, não por medo de mim, por medo que eu me vá embora, na 
semana passada dei com a velhota a beijar-me o casaco antes de o 
pendurar... (p.103). 

 

 Conforme vimos, Paulo e Rui passam a ser vítimas da própria fraqueza e do nocivo 

efeito das drogas. Tornam-se também reféns do vício e passam a cometer atos ilegais e 

duvidosos. Paulo não consegue respeitar o casal adotivo dos Anjos que sempre o amou 

incondicionalmente e fingia não ver o furto de objetos realizado pelo filho. Já Rui, do mesmo 

modo, não consegue conter-se e age com ingratidão ao amor e dedicação de Carlos perante a 

sua pessoa, e o rouba impiedosamente. Esses atos de Paulo são justificados por ele como um 

método de fuga de si e de sua história. Em diversos instantes da supracitada obra literária, 

Paulo filosofa acerca de sua existência, e, de como é difícil aceitar a condição sexual do pai. 

Um trecho de uma simbologia significativa é quando, com a morte do pai, Paulo desabafa o 

que realmente sente e pensa sobre a atitude do travesti: 

 

Agora que o meu pai morreu acho que comecei a procurá-lo mas não sei. 
Não sei. Dou voltas e voltas e a resposta é não sei. Tudo me parece tão 
difícil, tão complicado, tão esquisito: um palhaço que ao mesmo tempo era 
homem e mulher ou umas vezes homem e outras mulher ou umas vezes uma 
espécie de homem e outras uma espécie de mulher comigo a pensar/-Como é 
que o chamo?/Nas alturas em que era mulher ou uma espécie de mulher e 
não sei/não sei/viro a cabeça do avesso e não sei, aqueles com quem o meu 
pai morava não sabiam também,ora o tratavam como um homem que não 
fosse homem ora como uma mulher que não fosse mulher apesar de lhes 
pagar a roupa, os sustentar, cozinhar para eles na humildade de quem pede 
perdão/perdão de quê?[...]emprestem-me qualquer coisa, um bilhete de 
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comboio, a mão da dona Helena, um cavalo do Bico da Areia para sair 
daqui[...]se a dona Helena me ajudasse a partir, a Noémia foi, o senhor 
Couceiro qualquer dia chega ao vestíbulo, ergue a bengala/-Adeus[...]dêem-
me qualquer coisa, um bilhete de comboio ou uma seringa cheia para sair 
daqui...(p.109-111). 

 

 Realmente torna-se complicado para uma criança ou jovem que tem uma imagem 

social de família e dos papéis representativos de cada membro, a exemplo do pai e da mãe, 

não ter bem definida uma idéia da figura paterna que possui. Essa multiplicidade de 

sexualidade de Carlos causa confusão mental em Paulo, que reage com desprezo, revolta e 

vontade de abandono desse referencial paterno. Quando se questiona a respeito de “como 

deveria chamar Carlos”, Paulo nos convida a ingressar em seu universo complexo, 

multifacetado e rizomático, que entra em choque com os padrões da sociedade portuguesa. 

Paulo, assim como Carlos e Judite sabem o peso de serem diferentes e de terem que lutar 

incessantemente contra a cultura social que os condena. Paulo, que se mostra o mais rebelde 

de todos esses protagonistas, reage com precisão e defende o pai: “humildade de quem pede 

perdão/ perdão de quê?”. Mas, ao mesmo tempo em que advoga a favor de Carlos, também o 

coloca na condição de réu culpado pelos “crimes cometidos” e resolve abandoná-lo em busca 

de drogas. Paulo chega ao ponto de desejar a sua morte, pois tamanho é o desgosto que sente 

por Carlos em: “se a dona Helena me ajudasse a partir”. Paulo acredita que, sob o efeito da 

heroína, tudo é “tão claro, tão simples, afinal a vida é isto” (p.113). Porém, a própria vida lhe 

responde, como uma maneira de dizer-lhe que não há saída nem fuga de destino: “-Não há 

bilhetes rapaz” (p.114). 

 Paulo nunca aceitou o fato de Carlos não lhe chamar “filho” em locais públicos. 

Sempre o considerou “primo, sobrinho, mas jamais filho”. Porém, com a revelação no final do 

romance de que Paulo é filho biológico de Carlos e de sua tia-avó, fica claro que o garoto é, 

ao mesmo tempo, filho e “primo” do travesti. Daí a simbologia dessa denominação parentesca 

ao longo da leitura antuniana. Mais uma prova de que o enredo e a escrita de Lobo Antunes 

são carregados de significados, portanto, não estando nada gratuito em seu perfil narrativo. “o 

meu pai de cabeleira loira a estender-me os chocolates que a senhora ia vendendo na cave/-

Olá sobrinho[...]-Olá Paulo/-Olá sobrinho/-Olá primo” (p.116-117). E mais uma vez, 

metafisicamente afirma que “tudo é tão difícil e estranho” (p.118). Paulo também se sente, 

assim como Carlos e Judite, abandonado e rejeitado por Deus: “dêem-me seja o que for, um 

bilhete de comboio ou uma seringa cheia para sair daqui[...] e lá em cima, à minha espera, 

Deus não” (idem). E retorna ao vício para amenizar as dores mundanas: “e calor e frio e calor, 
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este incómodo, esta coisa no peito de modo que um limãozinho amigo, uma agulha amigo, um 

fósforo para aquecer o pó...” (p.119).   

 Paulo, ao se sentir abandonado por Deus e pelo universo, clama por um referencial de 

segurança e modelo a ser seguido, que não encontra em sua família. Por isso, o referido 

personagem necessita da ajuda de outras pessoas que estejam de comum acordo com as 

normas sociais, que é o caso do casal de idosos que o adotou. E desabafa sem forças: “pegue-

me ao colo dona Helena, sou leve, pegue-me ao colo já” (p.121). Paulo sonha em estar junto à 

sua família biológica, e, principalmente crescer e envelhecer juntamente com o pai, porque 

não se conforma com a prematura morte de Carlos: 

 

As vezes penso que sou eu quem está morto, faleci no lugar do meu pai e o 
meu pai vivo no Príncipe Real isto é o jardim e etc, o cedro e etc, o café lá 
adiante e etc, a velha de casaco de peles em agosto que dava milho aos 
pombos e os pombos fugiam dela e etc, um dia ia jurar que a minha mãe a 
espiar-nos, fui à cozinha num segredo/-A mãe/o meu pai a borda do desmaio 
que se lhe notava nas mãos desceu o estore nervosíssimo, enrolado na fita, e 
acocorou-se a espreitar, a sala tornou-se escura de cima para baixo[...]o meu 
pai a verificar de mão espalmada se o coração aguentava, a espreitar de 
novo[...]-Não é a tua mãe é a velha[...]daqui a alguns anos pai[...]os óculos a 
caírem ao chão[...]-Os meus óculos Paulo/talvez até,não é verdade/-Os meus 
óculos filho/finalmente filho, não sobrinho, não afilhado, filho, um tenteio 
de cego, um desânimo/-Os meus óculos filho[...]e/-Rui/e como não havia 
Rui, não há Rui, nunca houve Rui pai, não se entendia o que pudesse esperar 
mas era óbvio que esperava/-Os meus óculos filho... (p.127-128). 

 

 Nesse trecho da presente obra literária em estudo, Paulo faz uma forte declaração de 

amor pelo pai: Preferia estar morto em seu lugar. Tal declaração simboliza o estado 

fantasmagórico em que se encontra o filho de Carlos, após o recebimento do maior golpe de 

destino, que foi o desaparecimento fatal do ente paterno. Perante uma dor mais significativa, 

todas as outras tornam-se menos intensas, a exemplo: Da mudança sexual de Carlos e de sua 

nova casa no Príncipe Real; o episódio que acabamos de ver em que o travesti foge de Judite; 

e a polêmica em torna da paternidade de Paulo. Ao lermos essa citação, temos a idéia de que 

tudo isso é admissível diante do enfrentamento da morte. Paulo prefere ter o pai vivo e poder 

vê-lo envelhecer, usando óculos e precisando de sua ajuda para exercer tarefas simples. 

Parece também que o fato de Paulo ter de narrar a sua história de vida o deixa fadigado: 

Detectamos um tom irônico na presente narrativa, quando Paulo se utiliza do artifício 

linguístico do “etc” em demasia, para não ter de explicar as minúcias do cotidiano doméstico 

de Carlos e do namorado Rui. Afinal de contas, o filho de Judite afirma que “não havia Rui, 

não há Rui, nunca houve Rui”, mas, um pai que velhinho, “pede os seus óculos ao filho”. 
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Como não podia deixar de ser, na referida citação também é detectado um humor sarcástico, 

que é típico de Lobo Antunes, ao falar dos elementos que rodeiam a residência do casal gay: 

Uma senhora que espera a morte ofertando milho aos pombos que fogem-lhe, por talvez estar 

utilizando um “casaco de peles em agosto”, que é o mês mais quente do ano em Portugal. 

Carlos também é infantilizado na narrativa, ao se “acocorar nervosíssimo” dentro de casa, no 

escuro, com medo de ser visto pela ex-mulher. E Paulo, acordando dos seus devaneios 

oníricos, precisa estar atento a realidade dos fatos que lhe acontecem, bem como à sua 

família, e perceber que não adianta negá-los, porém enfrentá-los. Como “não há Rui”, se: “o 

meu pai acusando-me dos cabo-verdianos eu que não conhecia Chelas sequer, foi o Rui que 

me apresentou aos mulatos, ares de mistério, promessas, vou mostrar-te uma coisa anda cá” 

(p.129).  

Paulo vivencia uma confusão de pensamentos e desejos, assim como os demais 

protagonistas, que nos são entendidos pelo alto grau de dilaceramento identitário em que estão 

sujeitos. Paulo então segue a narração de sua história ironizando a sua relação com o pai: 

“vontade de morrer pai?/sossegue, não morre”, pois, “faleci no seu lugar pai, deixei-o vivo, se 

eu fosse capaz de perdoar-lhe, aceitá-lo” (p.130). Só que a dor e o trauma de infância de Paulo 

insistem em fazê-lo um adulto ressentido. Vejamos mais uma cena entre pai e filho, em que o 

passado e o presente de ambos mesclam-se e complementam-se ao formarem uma caótica 

história familiar: 

 

...não escuta a chuva pai?/eu a escutar a chuva nos Anjos e o relógio da 
igreja a baralhar a noite[...]ruídos que se zangavam comigo/-Agradece ao 
senhor Couceiro malcriado/-Perdeste a educação Paulo?/-Não tens língua 
Paulo?/e eu de língua de fora/-Sou educado pois/ a distância para a janela 
infinita, o interruptor não sei onde, quer uma seringa pai/quer uma dose de 
heroína?/quer voar? (p.131).  

 

 Como vimos, Paulo foi uma criança em conflito identitário porque vivia em um meio 

familiar igualmente despedaçado e inconstante. As relações traçadas entre pai e filho são 

delineadas pela tensão e não por meios pacificadores. Quando Carlos se aproxima da criança e 

vai visitá-lo na casa dos pais adotivos, critica Paulo severamente pelo seu mal-agradecimento, 

em relação ao carinho que recebe dos senhores dos Anjos. Mas, Paulo advoga a favor de si e, 

em adulto, encontra seu próprio meio de sobrevivência no caos instalado em sua vida. E, faz 

um convite de libertação das amarras sociais ao pai, que, para ele solucionará todos os males 

causados pela existência dessa família em destaque na trama antuniana em estudo: “Quer uma 

dose de heroína?/quer voar?”. 
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 Paulo tem saudades dos momentos de infância em que vivia com Carlos e Judite. 

Mesmo possuindo a consciência de que a felicidade familiar não era plena, pois percebemos 

tal fato no próprio discurso irônico do presente narrador quando adulto, ainda assim, esses 

entes estavam organizados dentro do padrão moralista da sociedade portuguesa de 

distribuição de papéis e condutas no seio de uma família. Paulo, assim, questiona a todo 

instante Carlos acerca da plenitude pretérita perdida, que foi vencida por um presente vazio e 

desorientador de indivíduos: “tem saudades dos malmequeres pai, saudades da genciana e de 

como éramos antes?[...]tem saudades da gente?[...]os malmequeres pai, agora que faleci no 

seu lugar lembro-me dos malmequeres” (p.135-136). A fantasmagoria de Paulo, em seu 

presente, é latente. Simbolicamente morto, tal protagonista nega a sua existência e busca um 

sentido de viver fora do seu campo de visão, ou seja, em um momento remoto e acalentador, 

no qual presenciou quando criança. Paulo, em pedaços, não consegue reconhecer quem está 

morto de fato, se é ele mesmo, uma vez que encontra-se anestesiado pela dor constante em 

sua vida, ou se é Carlos quem obtém a sentença humana final: “qual de nós conta isto pai, 

acho que você, acho que eu, acho que juntos embora nunca mais estejamos juntos, faleci no 

seu lugar e você vivo no Príncipe Real, o jardim e etc[...]você vencido, você sozinho” (p.141-

142). Pelo sofrimento que carrega dentro de sua alma, Paulo sente-se mais morto que o pai. 

Porém em vida, Carlos também é-nos apresentado da mesma forma fantasmagórica de seu 

filho: “vencido e sozinho”. Por outro lado, aceitando e verificando os fatos, Paulo declara que 

o mais certo mesmo é a morte de seu pai, que irá purificá-lo dos seus “pecados mundanos” e 

livrá-lo da vergonha social: “-Não fica contente de morrer e que isto acabe não fica contente 

de se livrar disto?/quando na realidade era eu que ficava contente de me livrar disto” (p.147). 

Na realidade, Paulo sente piedade da figura paterna, que já sofre a reprovação da sociedade 

portuguesa: 

 

...e eu não sei se aliviado se com pena dele, da cara idosíssima a nascer sob a 
cara pintada à medida que limpava os malares, as bochechas, a boca, por 
baixo dos malares, das bochechas e da boca outros malares, outras 
bochechas, outra boca, por baixo das outras talvez outras ainda e qual delas 
você, o pai que conheci ou um homem que não conheço a emergir da mulher 
que o escondia/não sei bem explicar isto/uma mulher/afinal uma mulher, 
expliquem isto por mim[...]as pessoas que se viravam na rua/-Pai/e o meu 
pai a compor a saia ofendido/-Não me trates por pai (p.147). 

 

 Notemos a carnavalização da figura do travesti, ora apresentada ao leitor, tecida por 

Paulo. Carlos nos é apresentado como um amontoado de máscaras carnavalescas que auxiliam 

no mascaramento da sua verdadeira identidade sexual e obscurecimento do cidadão imerso na 
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sociedade. Paulo não reconhece qual é a essência de seu pai. Também não entende essa 

diversidade de sexo: Carlos é, finalmente, homem ou mulher? Como aceitar tal fato 

socialmente? As pessoas, nas ruas de Lisboa, espantaram-se com essa exótica cena em um 

filho clama pelo pai, que na verdade se fantasia de mulher e lhe diz: “-Não me trates por pai”. 

Perante o referido dilema entre pai e filho, como esperar de ambas as partes paz e harmonia? 

Como considerá-los uma família tradicional? Como aceitá-los no seio cultural português? 

Inúmeros são os questionamentos que, pela sua complexidade de caráter, ficarão sem uma 

resposta precisa. Por ora, nos contentemos com os argumentos afirmados ao longo dessa 

pesquisa. 

 Por vezes Paulo procura convencer-se de que não precisa do artifício da droga para 

sanar as dores que o agridem há anos. E, repete a si mesmo com frequência: “-Não preciso de 

heroína[...]-Não preciso de heroína” (p.149). Entretanto, o referido personagem não consegue 

seguir adiante com a sua promessa. Sente-se desprotegido pelas entidades divinas e 

abandonado por Deus. Chega até a desafiar a fé de seu pai, no momento em que esse toma 

conhecimento de sua doença fatal: “porque é que está doente, porque é que vai morrer pai/a 

santa da cômoda e a estearina no pires não lhe servem de nada?” (p.151). Paulo ironiza o 

ritual católico de Carlos, que é o de acender uma vela para uma santa e fazer um pedido. Põe 

em xeque essa manifestação fervorosa e popular de esperança e convicção de melhoria de 

vida, que provém do céu. O filho de Carlos prefere outra forma de solução dos seus 

problemas de crise existencial: 

 

...aquecer mais de uma vez a colher para que a dose renda e a seringa 
completa, a primeira veia a nascer da guita demasiado escura, a segunda veia 
maior, a agulha a encontrá-la entre caroços, tendões e este morno no peito, 
esta aceitação de quê[...]e nenhuma dor, nenhum desconforto nos 
rins[...]dizem que o teu velho está doente, dizem que vai morrer Paulo[...]as 
primeiras chuvas de outubro dispersando gaivotas, o mês em que dizem que 
o meu pai vai morrer mãe... (p.157-159). 

 

 Mais uma vez Paulo revela minuciosamente o seu processo de entorpecimento como 

fuga da realidade que impõe-se pela negatividade. Ao anestesiar-se, o referido personagem se 

sente seguro e capaz de enfrentar a crise familiar da qual é vítima. A doença e a consequente 

morte de Carlos não mais lhe atingiam quando estava fora de si, sob o efeito da heroína. Paulo 

também sofre o preconceito social porque torna-se um trapo humano despedaçado pela 

química do citado entorpecente. Ao se apaixonar e começar um romance com a empregada do 

refeitório hospitalar, chamada Gabriela, Paulo torna-se alvo de escárnio e zombaria dos 
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enfermeiros e médicos do referido recinto. A própria namorada também reitera este discurso 

da incapacidade dos internos, que são dependentes químicos: 

 

...o Paulo[...]era terrestre e tranquilo, uma espécie de plátano só que a 
entornar leite no bar, ajudei-o com o açúcar, sequei-lhe o queixo num pano, 
impedi as migalhas de bolo de se derramarem no pijama/lembro-me do leite 
demasiado doce e me ordenarem/-Bebe[...]de me secarem o queixo, não me 
lembro de ti ou seja apenas me lembro a entrares no refeitório ou na igreja 
do meu pai com um alguidar na mão, os dois caixões lado a lado e tu de 
avental e touca sem saberes o que fazer enervada com os palhaços/-
Desculpem/ou eu enervado com os palhaços e portanto a rir-me[...]e o 
médico[...]-Perdem o sentido da realidade confundem tudo misturam tudo 
tão difícil ajudá-los a regressar à vida outra vez/a vida isto é o senhor 
Couceiro à minha espera, a dona Helena no capacho e empadão e queijadas e 
felizmente estás aqui e/-Meu filho/de forma que não sei se me apetece 
regressar à vida outra vez/ a minha irmã quando lhe pedi umas meias 
emprestadas/-E vais ao cinema com um doente do hospital Gabriela?(p.171). 

 

 Primeiro Paulo é descrito por Gabriela como um indivíduo sem coordenação motora, 

que está dopado e “plantado no chão, imóvel como um plátano”, pois não consegue exercer 

tarefas simples sozinho, a exemplo, do ato de fazer as refeições. Esse momento é 

desconfortável para o referido paciente que diz se lembrar da obrigação de “tomar um leite 

demasiado doce”. Curiosamente, Paulo não se lembra da namorada (sinais de uma velada 

tendência gay?), mas, de seu vulto adentrando o refeitório ou a igreja em que ocorre o velório 

do casal Carlos-Rui. Percebemos o preconceito social contra os homossexuais no instante da 

referida citação em que Paulo afirma a reação negativa de Gabriela e dele mesmo, em relação 

aos mortos em cena. E então, imerso em vergonha e descontentamento pelo pai que tem, o 

filho do travesti resolve expurgar a sua dor através do riso irônico e sarcástico. Em seguida, 

entra em campo a voz igualmente reprovadora do médico do hospital que o critica 

severamente, desenganado de sua recuperação. Tal agente de saúde reproduz o imaginário 

social da descrença na cura dos envolvidos com as drogas. Interessante notarmos que, nesse 

trecho antuniano, o “voltar à vida” de Paulo significa retornar ao aconchego do lar do casal 

adotivo dos Anjos. Tal comodidade é, paradoxalmente, rejeitada pelo filho de Carlos, que, 

não suporta a idéia de perda dos pais biológicos. Mesmo contando com o excessivo carinho 

de dona Helena e do companheirismo do senhor Couceiro, ao ser recebido de volta ao seio 

familiar com direito à festa, “empadão e queijadas”, Paulo opta pela não-vida hospitalar e 

metafórica da alma. E, finalmente, tal momento narrativo é finalizado com o desprezo e 

refuga da irmã de Gabriela, que se incomoda com o romance entre a mesma e “um doente do 

hospital”. Notemos quão significativa é a presença da discriminação cultural da diferença, 
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nessa obra literária em estudo. A diferença amedronta e ameaça a ordem e a paz sociais, em 

qualquer situação. 

 Mas, Gabriela ama Paulo e se preocupa em ajudá-lo. Assim como Judite que sofre e 

guerreia a favor de Carlos, essa personagem enfrenta todos ao seu redor em sua luta pela 

aceitação da diferença no seio social. Isso porque ambas estão comovidas e amolecidas pela 

paixão que sentem pelos respectivos enamorados. Desse modo, Gabriela diz o seguinte a 

Paulo: “eu verto-te o açúcar no leite descansa, auxilio-te com o bolo, vejo o filme contigo, 

protejo-te dos plátanos, dos enfermeiros, dos pombos...” (p.173). Essa personagem doa-se ao 

auxílio e à recuperação do filho de Carlos através do afeto. Também o ouve pacientemente 

quando Paulo resolve contar-lhe toda a sua história de vida e o seu passado de infância. 

Porém, não compreende as inúmeras lacunas que essa complicada relação familiar provoca: 

“porque não gostas da actriz Paulo, quem é a mulher do guarda-fato Paulo, a quem pertence o 

quintal com malmequeres que secaram...” (idem). Mal sabia Gabriela de que a “actriz” era o 

pai de Paulo, “a mulher do guarda-fato, Judite”, e o quintal “com malmequeres que secaram”, 

a antiga casa da tríade Carlos-Judite-Paulo, no Bico da Areia, o locus amenus da infância do 

protagonista central, que não mais existe. Gabriela também não percebia que magoava Paulo 

com os seus inocentes comentários, carregados simbolicamente do discurso social que 

desqualifica a multiplicidade de ação e comportamento: “-Gostas de ser sobrinho de uma 

actriz Paulo?/na minha família o mais perto que tivemos de artistas foi o meu pai, tocava 

acordeão em novo antes de eu ter nascido...” (p.174).  

Gabriela continuava o seu interrogatório acerca da vida pessoal de Paulo, sem dar-se 

conta de que o deixava ainda mais nervoso: “-Porque é que odeias a tua tia Paulo?/-Não odeio 

a minha tia não tenho tia nenhuma há um irmão do meu pai mas não sei dele há anos não nos 

procura não se interessa por nós” (p.176). Paulo, carregado pela tristeza de ter um pai que se 

veste de mulher, afirma que tal figura feminina, sua visitante no hospital psiquiátrico, não é a 

sua tia, conforme o próprio Carlos-Soraia sugere esse grau de parentesco. Com a família 

dilacerada, Paulo busca um porto-seguro em Gabriela. Porém essa relação também é marcada 

pelos traumas e conflitos existenciais de cada um deles. Paulo a convida a ingressar no 

universo das drogas e Gabriela embarca também nesse caminho tortuoso de se chegar ao 

prazer instantâneo: “uma seringa, um elástico, uma caixa de fósforos, o Paulo a mostrar 

metade de um limão e a escondê-lo outra vez/-Gostava de mostrar-te um sítio” (p.180). 

Enquanto se entorpecem, o referido casal de enamorados continua a tensa conversa sobre a 

relação entre Paulo e Carlos: “onde representa a tua tia Paulo, em que teatro, em que palco?”, 

mas, “foi por causa da tua tia que me arrastaste a Chelas não foi Paulo e esse pedaço de jornal 
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e o limão e a seringa e o resto de parede em que nos acocoramos agora” (p.181). Gabriela 

reconhece que a causa maior da angústia existencial de Paulo é a mudança comportamental de 

Carlos. Por outro lado, Gabriela também tem um relacionamento tumultuado com a sua 

família, que desaprova o seu namoro com um “doente de hospital”. E então prefere ir até o 

fim com o vício da heroína: “deixe-me a enrolar o elástico no braço do Paulo, no meu braço, 

deixe-me escolher uma veia/esta maior, a outra?” (p.182). 

 Nunca é demais reiterar que, a figura de Carlos é a maior causadora da dor existencial 

de Paulo. Como se não bastasse a dificuldade de aceitação da transformação sexual do 

travesti, esse personagem ainda sofria críticas severas por tentar ainda uma aproximação com 

o seu pai. O tio de Paulo não aceitava a conduta do irmão, o casal adotivo dos Anjos também 

desaprovava a já conhecida atitude de Carlos: 

 

-Não te atrevas a aparecer-me Carlos nunca te atrevas a aparecer-me[...]-
Tens mesmo a certeza que é o teu pai Paulo estás seguro que é ele?[...]Carlos 
ou Soraia na lápide ou nem Carlos nem Soraia, só as datas com um tracinho 
a uni-las/a separa-las/os tracinhos separam ou unem?/devem unir, faz de 
conta que unem[...]não existiu pai, existiu outro por si a ir buscar a minha 
mãe à escola e a consertar a genciana nos ganchos de arame, outro que nos 
espiava de longe aguardando que o dono da esplanada nos visitasse com o 
quartilho de vinho para seguir, mata fora[...]-A actriz é o teu pai Paulo não 
me estás a mentir? (p.188). 

 

 As pessoas ao redor de Paulo o incentivavam a colocar Carlos em xeque e a 

desampará-lo no seio social. No auge do seu dilaceramento identitário e metafísico, Paulo 

ironiza o ritual cultural e religioso do enterro aos mortos e questiona acerca da identidade do 

pai, no momento de nomear a lápide do travesti. Tentando solucionar a dúvida recheada de 

escárnio do filho de Judite, acreditamos que, nesse caso, “os tracinhos devam unir sim”, uma 

vez que Carlos-Soraia nos é apresentado como uma fusão de duas pessoas em uma só. E, mais 

uma vez, Paulo agride a sua própria história familiar e nega o seu pai, por ele ser diferente dos 

padrões impostos pela sociedade portuguesa. Segundo o referido protagonista, “o pai que 

existiu” foi aquele que comungava das normas culturais em que vivia, ou seja, o Carlos 

relojoeiro do pretérito, que namorava Judite e ia buscá-la na escola onde ela trabalhava, e que 

cuidava do jardim da casa em Bico da Areia. O Carlos reprovado agia diferente: Fugia das 

responsabilidades sociais de “pai” e “marido”, além de trabalhar como “uma atriz” em uma 

casa noturna em Lisboa. Tal realidade provocava desespero e dor em Paulo, que depositava a 

sua esperança em “um restinho de droga” (p.189). O eco da voz social que rejeita Carlos em 

seu núcleo ressoa na mente de Paulo, desafiando-o: “-Como é que a actriz pode ser o teu pai 
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Paulo se a actriz não é um homem?” (p.191). Paulo quer se esquecer “definitivamente dele”, 

entretanto o seu amor por Carlos não o abandona jamais (p.192). E, “-O que vai fazer Paulo?” 

O que resta? (p.193). Por enquanto, entregar-se ao vício. 

 Paulo teme a crítica social que aterroriza a imagem de Carlos em público. Tal situação 

provoca um sentimento de vergonha e culpa tanto do próprio travesti, quanto do filho e da 

esposa, que, ora entendem o ente querido, ora reproduzem o preconceito instalado na cultura 

portuguesa. Certa vez aconteceu um episódio que deixou Paulo muito triste e envergonhado, 

ao se deparar não com o apoio de parentes na aceitação de Carlos na família, mas, com a 

zombaria e a falta de consideração de familiares próximos a eles:  

 

...o cunhado de um primo que mal deu pelo meu pai fingiu não nos ver, 
compreendia-se que  falava de nós dado que a mão a esconder segredinhos e 
não sei quantas fisgas de olhos a rebentarem na gente, um cisne que nos 
defenda deles e me impeça de ouvi-los falarem daquele acolá adiante, o 
efeminado, veste-se de mulher, deixou a esposa e o filho por um garoto 
drogado[...]a minha mãe a segurar a vergonha com o guardanapo, mais 
harmoniosa, mais alta, o meu pai a sumir-se no copo, dá-me esse resto de 
seringa Rui, esse restinho de seringa que se calhar me ajuda e não te serve de 
nada[...]-O que vai ser de ti Paulo?[...]e eu interessadíssimo numa notícia 
complicada de ler[...]não suponha nem por um instante que gosto de si, pode 
ficar certo que não gosto de si[...]já tão magro na cama, um palhaço mais 
cômico do que quando tinha saúde, finalmente um palhaço deveras, agora 
que vai morrer reconheço-lhe o talento, aprecio-lhe a arte, aplaudo-o pai... 
(p.194). 

 

 Podemos notar nessa citação um misto de revolta, rancor e melancolia oriundos de 

Paulo, em relação ao comentário desumano do “cunhado do primo” a respeito de Carlos. A 

verdade é que Paulo concorda com as tais severas palavras tecidas contra o seu pai: “um 

efeminado vestido de mulher, que trocou a esposa e o filho por um rapaz bem mais novo e 

drogado”. Essa atitude de Carlos fere não só os seus entes queridos, mas a organização 

moralista social como um todo. Nesse caso, o matrimônio, que é uma instituição sacralizada 

pela religião católica, é despido de sua aura sagrada e posto em xeque, por indivíduos sem o 

menor pudor. A vergonha também atinge Judite, que se esconde “com o guardanapo”, ao fugir 

de sua complexa realidade. Já Paulo, resolve pedir ajuda a Rui com as substâncias químicas 

entorpecentes. Há, no presente trecho antuniano, uma preocupação escatológica envolvendo o 

personagem Paulo: “-O que vai ser de ti Paulo?”. Preocupação essa oriunda de Dona Helena, 

que é uma pessoa centrada e ponderada no seio social lisboeta. Paulo, imerso em um vazio 

espiritual, não responde à essa preocupação de sua mãe adotiva, porém, se interessa em 

ironizar ainda mais os últimos dias de vida de Carlos. O sarcasmo de Paulo, ao narrar cenas 
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do leito de morte de Carlos, pode simbolizar uma possível aceitação das escolhas do pai, uma 

vez que, com a morte, o indivíduo se purifica dos pecados e se redime perante os homens: 

“agora que vai morrer reconheço-lhe o talento”. Sabendo que perderá o pai para sempre, 

Paulo resolve entender os motivos de Carlos ter mudado o seu estilo de vida radicalmente, 

entretanto, sabemos que essa possível conscientização de Paulo é passageira, uma vez que ele 

não nos diz com o coração, mas em um tom de ironia e carnavalização. Mas, por outro lado, 

pode ser uma justificativa para a sua identificação futura com o universo do pai, como o leitor 

percebe no final epifânico do romance. Por ora, fiquemos com a seguinte zombaria: 

 

...e eu a admirá-lo pai, jogar-lhe para o estrado um chocolate, um perfume, 
um maço de cigarros, parabéns pela cabeça na almofada, os ossitos dos 
dedos, a melena da calva que se lhe agarra à pele, a mão que se agita um 
tudo nada e que não prende o Rui, parabéns por ter pensado no Bico da 
Areia e na minha mãe e em mim[...]-Porquê Carlos?[...]-Calcula que vai 
morrer não calcula? (p.194-195). 

 

 Paulo transforma a morte do pai em um último espetáculo: O “show da vida”, a 

encenação final de Soraia. Se utilizando do humor sarcástico, o filho do travesti simula as 

cenas protagonizadas pelo pai em uma casa noturna lisboeta: Como se estivesse sentado na 

platéia, oferece brindes à “actriz e cantora” e dá-lhe os “parabéns” pela apresentação artística 

de Carlos. Paulo também “agradece” ao pai, de forma ressentida, o abandono familiar e o 

descaso em relação à ex-mulher e a ele próprio. E, novamente, Carlos é cobrado pelos entes 

queridos e pela sociedade de um modo geral. Assim, Paulo se sente vingado com a 

condenação fatal do travesti.  

 Paulo não consegue se curar completamente da sua dependência química nem das 

dores da alma. Entrou e saiu da clínica de recuperação por inúmeras vezes, mas não conseguiu 

compreender os males e as incertezas da vida. Evidenciou também a crítica ao modelo de 

internamento, bem como aos procedimentos do psicólogo que lhe acompanhou durante o seu 

tratamento. Vejamos então mais uma cena do desolamento do referido protagonista: 

 

A gente põe-se a pensar e a vida tão esquisita, ainda há dias[...]estava 
internado no hospital, o psicólogo se não desenhas uma casa e uma família e 
uma árvore digo ao médico e não tens alta nunca e de repente[...]eis-me na 
marquise dos Anjos a empurrar o êmbolo da seringa para o interior da pele, à 
medida que o êmbolo se aproxima da agulha transformo-me num balão de 
gás encostado ao tecto com o seu cordelzinho pendurado[...]só que daqui a 
duas horas o gás começa a fugir e desço até encontrar a dona Helena a passar 
a ferro, o senhor Couceiro na poltrona e o psicólogo a observar a casa, a 
família e a árvore, tentei a do Bico da Areia e o resultado foram 
ondas[...]acrescentei os cisnes, o psicólogo o que é isso e eu cisnes[...]o 
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psicólogo a entregar-me outra folha não andamos em Belas Artes rapaz, 
quando disse uma casa queria dizer uma casa, ponto final, da mesma forma 
que quando digo uma família é uma família e acabou-se e quando digo uma 
árvore é uma árvore e pronto, o teste não inclui malmequeres nem cisnes de 
maneira que pega no lápis e arranja-me a casinha depressa...(p.203-204). 

 

 Assim, vimos o pensamento de Paulo acerca das injustiças e incoerências da vida. 

Também pudemos perceber o paradoxo do modelo de internamento: Maltratar e condenar os 

pacientes que justamente precisam de cuidados especiais, atenção e afeto. Como um 

psicólogo quer curar o seu paciente com agressões verbais, ironia, impaciência e intolerância? 

Paulo, em seus desenhos, reproduz os fatos ocorridos em sua trajetória de vida e manifesta os 

seus sentimentos negativos por ter tido uma família biológica degenerada. Não consegue 

montar um modelo familiar dentro dos moldes sociais, conforme exige o psicólogo. Faltam 

sensibilidade e entendimento da situação particular de seu paciente, nesse profissional de 

saúde. Paulo não consegue também curar as feridas abertas no pretérito remoto na casa do 

Bico da Areia, e, por isso, somente faz “ondas e uma menina de triciclo”. Em acréscimo, 

mesmo contando com o apoio fraternal do casal adotivo, não desenha uma pintura de “família 

feliz”, mas, sob o efeito da heroína, rabisca a sua existência. Em seguida, o psicólogo atinge o 

auge de sua agressividade e reprovação de Paulo, e o entrega ao médico hospitalar: 

 

...e eu a voar no tecto da marquise com a ajuda da seringa, o psicólogo o que 
é isso aí, eu a explicar que sou eu a voar no tecto da marquise com o 
cordelzinho de engrossar as veias a tombar da manga, o psicólogo qual 
cordelzinho, eu se vier comigo a Chelas e me emprestar dinheiro voamos 
ambos por cima dos plátanos[...]o psicólogo a queixar-se ao médico este 
hoje afiança que voa e o médico se voa corto-lhe as asas num instante 
descanse[...]o médico num tonzinho pensativo sem olhar para mim, a bater 
com a caneta na unha do polegar, com que então somos pássaros muito bem 
muito bem[...]o psicólogo mostrou-lhe o meu desenho da casa,o médico 
você julga que tenho paciência para bonecos Teixeira[...]até que o 
enfermeiro regressou de comprimido num pires[...]piscou o olho ao médico, 
convidou-me mostra a língua canário[...]o médico interrompeu-o muito bem 
muito bem fitando o comprimido numa aprovação benévola, a mãozinha 
atrevida encaixou-mo na boca, a mãozinha marota ofereceu-me um púcaro 
de água e fechou-a, o mundo/ a gente põe-se a pensar e a vida tão 
insólita[...]o enfermeiro acabaram-se os passeios pelo ar és uma lesma 
agora[...]enquanto me arrastavam do gabinete para a cama[...]o médico 
satisfeito[...] tão insólita a vida (p. 204-205).  

 

 Na presente citação, Lobo Antunes tece uma crítica ao modelo de internamento de 

dependentes químicos. Há uma indiferença dos agentes de saúde em relação à doença de 

Paulo, que, nesse momento, é tratada com ironia e zombaria pelo médico e enfermeiro de seu 

caso. O preconceito em relação à diferença, nesse trecho do romance antuniano, começa 
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quando o psicólogo não se sente satisfeito com o comportamento drogado de Paulo. Falta 

sensibilidade por parte do referido profissional psíquico para compreender os motivos que 

levaram o seu paciente a se entorpecer, bem como a sua história de vida. Paulo convida o 

psicólogo a também utilizar a heroína e a “voar” por Lisboa, o que deixa a situação se agravar 

a ponto de ser conduzido ao hospital novamente. Na clínica, percebemos o ápice da 

incompreensão do psicólogo e do médico que atendem Paulo, quando ambos dialogam em 

tom de escárnio, rejeição e ameaça sobre o estado clínico do filho de Carlos: “este hoje 

afiança que voa e o médico se voa corto-lhe as asas”.  

O envolvimento de Paulo com as drogas não pode ter justificativas, uma vez que esse 

caminho é bastante tortuoso para os seres humanos que nele ingressam. O que está ora em 

discussão, é o fato desse paciente não ter o suporte médico e psicológico adequados para 

atingir uma possível cura, tão sonhada por aqueles que encontram-se vítimas dos 

entorpecentes. Tentar corrigir essas pessoas com agressões físicas e verbais, com certeza, não 

é o melhor método de tratamento, para se sanar a dependência química dos mesmos. A falha 

do modelo de internamento apontada por Lobo Antunes em Que farei quando tudo arde? gera 

as inúmeras recaídas sofridas por Paulo, e o seu insucesso na cura da referida doença. Após os 

insultos e agressões que recebeu no hospital, Paulo, sob o efeito de sedativos, põe-se a 

filosofar acerca da sua existência, assim como da própria organização do universo e de suas 

contradições: “o mundo/a gente põe-se a pensar e a vida tão insólita”. Há uma significativa 

preocupação metafísica, ontológica e até escatológica nesse protagonista antuniano, que, por 

diversas vezes, convida os leitores a também repensarem a ordem e a dinâmica do existir em 

sociedade. 

 O que o psicólogo não consegue enxergar é que todos os desenhos de Paulo têm um 

verdadeiro sentido no íntimo de cada um deles, como já vimos anteriormente. Porém, por 

diversas páginas, detectamos o impasse desse profissional de saúde em relação à aceitação das 

manifestações pictóricas de Paulo. Estaria esse doutor bem capacitado para exercer com 

excelência a sua tarefa de curar indivíduos? Mas, não seria o próprio sistema social quem 

desabilita esses agentes psíquicos, ao montar uma rede de preconceito e descaso em relação à 

diferença, como presenciamos no romance em questão? Vejamos, mais uma cena de 

despreparo dos especialistas médicos, em relação ao caso de Paulo: “...não se sente bem 

senhor Vivaldo quer que eu abra a janela, o psicólogo a exibir a página que raio de árvore é 

esta e eu um cedro/o cedro das noites em que chovia no Príncipe Real comigo no banco à 

espera que o meu pai me chamasse”, mas ele, “-Vai lá fora um minuto que preciso de resolver 

umas coisas com este amigo meu” (p.207). Notemos para o fato do “cedro” fazer todo o 
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sentido no desenho de Paulo, pois, essa árvore é o símbolo da casa de Carlos no Príncipe 

Real, em que o travesti viveu com Rui, se prostituía com variados clientes, e que sempre os 

chamou de “amigos” na presença do filho.  

Tal experiência foi traumática para o garoto e deixou marcas em sua memória de 

infância e juventude. O “cedro” era o seu local de refúgio até o seu pai convidá-lo a entrar em 

casa. E o psicólogo continua a agredi-lo verbalmente e psicologicamente em tom de ameaça: 

“...espetas-lhe um malmequer em cima e chamas a este triângulo uma casa, não te vamos dar 

alta, não vais sair daqui Jorge/Paulo/Paulo ou Jorge não me interessa não vais sair daqui” 

(idem). O “malmequer” e a “casa em triângulo” representam o lar do Bico da Areia, local da 

infância de Paulo, quando esse vivia com os pais biológicos. Juntos, Carlos-Judite-Paulo 

formavam uma tríade, um triângulo que, apesar de desfeito, não apagou o verdadeiro 

sentimento fraterno entre esses entes envolvidos no laço familiar. O psicólogo não consegue 

ouvir o seu paciente e nem decifrar os seus anseios, desejos e pensamentos guardados dentro 

de sua alma. Prefere, sem habilidade alguma, classificar Paulo como delinquente incapaz de 

atingir a cura, e não oferecer-lhe alta do hospital. Interessante notarmos a falta de 

consideração do agente de saúde em relação ao seu paciente, na simbologia da não-identidade 

do mesmo: Não há sequer o conhecimento do nome do ser humano que está em tratamento 

pelo responsável da cura. Antes, existe a ameaça de condenação desse paciente, por não 

corresponder às expectativas de quem o cuida: “Paulo ou Jorge não me interessa não vais sair 

daqui”. Mas, será que existe a possibilidade de cura, dentro de uma organização que massacra 

o sujeito ao invés de respeitá-lo? Paulo sente-se seguro, dessa forma, entre os seus devaneios 

e pensamentos, evidenciados pela já conhecida substância química que utiliza: “empurrar com 

toda a força o êmbolo da seringa para o interior da pele[...]assim que principiava a voar[...]até 

que enfim/no carrocel com os meus pais...” (p.211). 

 E assim, percebemos que todos os pensamentos e anseios de Paulo desembocam na 

imagem dos seus pais biológicos e na sua vontade de ter tido uma família dentro dos moldes 

impressos pela sociedade moralista portuguesa. Quando era-lhe cobrado a figura familiar da 

qual fazia parte, Paulo sempre desenhava os elementos que estavam diretamente conectados 

aos fatos incomuns aos olhos do referido seio cultural, e que não eram facilmente 

compreendidos pelos profissionais de saúde: A transformação sexual de Carlos, a sua 

prostituição bem como a de Judite, o alcoolismo da mesma, e a aparente indiferença de ambos 

em relação a Paulo. Por mais que esse personagem tenha rancor dos seus pais, no íntimo todos 

esses protagonistas se amam verdadeiramente, e, por essa mesma razão, sofrem severamente 
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por se machucarem entre si. Dessa forma, Paulo tenta encobrir os fatos e enganar-se com uma 

suposta realidade, diversa dos acontecimentos pretéritos: 

 

-Desenha-me uma casa a sério que raio de casa é essa?/-Malmequeres um 
anão de barro a que falta a picareta garrafas no tanque de lavar roupa do 
quintal[...]debruçar-me e encontrar o meu pai e a minha mãe[...]o meu pai de 
cabeleira loira e a minha mãe a receber o dono da esplanada[...]e claro que 
não, o meu pai comigo ao colo e a minha mãe a segurar o penteado[...]e a 
certeza de não envelhecer nunca[...]se te portares como deve ser vais para 
tenente menino, vou para tenente[...]saudoso pai saudoso esposo[...]quando a 
falta de ar chegava de madrugada envolviam-me numa manta, o meu pai/-
Pesa arrobas[...]a minha mulher/-O Paulo vai morrer Carlos? (p.212-213). 

 

 Nessa citação, percebemos que os fatos pretéritos da vida familiar de Paulo destoam 

da sua vontade íntima ter tido uma experiência doméstica convencional. Mais uma vez a 

ironia e a incompreensão do médico hospitalar aumentam ainda mais a dor e a angústia 

existencial desse protagonista. E o que Paulo tem de concreto em sua vida? Um “Conto de 

Fadas” às avessas, protagonizado pela simbologia do “Anão da Branca de Neve” que, por não 

conseguir se adequar ao insólito ambiente familiar que lhe impuseram, se quebra, destruindo o 

desejado final feliz das histórias infantis. Além de tudo isso, Paulo se depara com “garrafas no 

tanque de lavar roupa do quintal”, o pai “de cabeleira loira”, e a sua mãe “a receber o dono da 

esplanada”. Contudo, tal personagem sonha com uma outra versão dos episódios aqui 

descritos: O pai segurando-lhe ao colo, o “saudoso pai saudoso esposo”, a sua mãe 

preocupada com a sua “falta de ar na madrugada”, e “a certeza de não envelhecer nunca”. 

Percebemos aqui, a vontade de Paulo em imortalizar esse instante de união familiar, que, para 

ele, como para toda a sociedade moralista lusitana, é um momento sagrado e de força 

celestial.  

Detectamos também nessas linhas antunianas, a constante presença de elementos que 

fazem parte do discurso moralista social da nação portuguesa, a exemplo: O seguir uma 

carreira militar a fim de que possa servir ao país, à ordem e aos bons costumes, em “vou para 

tenente”, o fato de Carlos ter de se preocupar com a mulher e o filho, para receber o 

reconhecimento da sociedade do qual faz parte, e, com mérito, ser denominado no leito de 

morte um “saudoso pai e esposo”. Em diversos momentos da fala de Paulo, conseguimos 

enxergar essa tendência de moralização dos indivíduos, que é uma reprodução do meio social 

em que essa anti-família está exposta e, consequentemente, afastada. Paulo é forçado a 

“desenhar casas, famílias e árvores”, porém, se vê dilacerado pelo referencial que possui de 

todas elas (p.215). Prefere, então, deixar se abater e ser vencido pelo vício, que 
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instantaneamente apazigua as suas dores existenciais: “conforme eu não estou mãe, não a 

espreito do portão, não troto à volta do muro no meio dos cachorros, empurro o êmbolo e 

vôo” (p.220). Isso porque, “os desgostos custam a cicatrizar mesmo ao cabo de trinta e cinco 

anos/minto, trinta e sete” (p.258). 

 Paulo é magoado e traumatizado pela infância e juventude que teve, marcadas pelo 

não cumprimento adequado dos deveres de pai e mãe oriundos de Carlos e Judite 

respectivamente, como vimos anteriormente, e ainda observaremos por muitas páginas 

antunianas. Certa vez Paulo desabafa ao leitor e diz: “eu não existo pois não pai[...]certos 

remorsos, certos cães, a lembrança da cega a percorrer-me a cara/-És o meu neto tu?[...]-

Porquê Carlos?[...]-Porquê Paulo?” (p.264-265). Assim, em meio à sua dor metafísica, Paulo 

indaga o leitor: “estão a ver a confusão?” (p.260). Essa é a história do protagonista de Que 

farei quando tudo arde?, que anseia por uma família “normal”, de verdade, dentro dos 

padrões da dita normalidade, impostos pela ordem moralista cristã, da cultura portuguesa. A 

sua realidade provoca-lhe um vazio e falta de sentido para continuar a viver. Essa “ausência 

absoluta” e esse oco existencial de Paulo são preenchidos por ele pelo uso de entorpecentes, 

que, aparentemente sanam tais problemas (p.261). “-Má sina[...]-Má sina”, repete Paulo 

reiteradas vezes quando se altera, a pensar na vida que teve e tem, como fruto de seu passado 

familiar, entre “os palhaços” (p.270). 

 Gabriela, a mulher de Paulo, não consegue entender a fantasmagoria do marido. Por 

inúmeras vezes, ela depara-se com o seu congelamento e inércia, pois, encontra-se imerso em 

pensamentos remotos, porém, significativos para o entendimento de toda a sua história de 

vida: “Porque motivo os teus olhos ficam tão longe quando ouves cair a chuva Paulo, porque 

não falas, não me ligas, não dizes/-Gabriela[...]escutando vozes e passos de que não dou conta 

e deixo de existir para ti”, pois, “o que existem são essas vozes e esses passos que ignoro a 

quem pertencem e tu calado a senti-los, de tempos a tempos conversas com eles mas tão 

baixinho que não posso entender” (p.285). Somente Paulo e os envolvidos em sua história de 

infância e juventude podem saber o verdadeiro sentido desses passos e vozes ignorados por 

Gabriela. “-Com quem estás a conversar Paulo?”, argumenta Gabriela (idem). Consigo 

mesmo, com a própria história e passado, que insiste em visitar o seu presente. Ao estar 

“surdo”, isto pode significar que Paulo está também alheio ao tempo presente, e, busca 

significado para si mesmo, nos labirintos de sua memória. Mesmo que não se satisfaça com o 

que encontra nesses pensamentos: “não tenho saudades de ninguém, não suporto ninguém” 

(p.288). “A minha mãe apagada, eu apagado”, enquanto Gabriela pensava que Paulo se 
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preocupava com eventos banais, a exemplo de um gato que banalmente passava pelo cômodo: 

“-Quando ouves cair a chuva e não falas comigo estás a pensar no gato Paulo?” (p.290). 

 Mas, Paulo não presta atenção em gato algum. São várias passagens de sua infância 

com o pai e a mãe que lhe povoam a mente e tocam-lhe o coração. Momentos esses, marcados 

pela negatividade, dilaceramento identitário e desestruturação do seio familiar. Percebe, desde 

cedo, o “jeito diferente” de Carlos e, juntamente como as demais pessoas ao seu redor, põe em 

xeque a paternidade biológica de seu pai em relação à sua pessoa: “-O dono da esplanada é o 

meu pai mãe?/a minha mãe muda ou então/-O que vieste cá fazer vai-te embora daqui[...]e a 

minha mãe de olhos fechados na cama sem suportar olhar-me/-Vai-te embora daqui” (p.294-

295). O próprio Carlos também coloca em dúvida os laços sanguíneos que os unem: “-Um 

sobrinho dona Amélia/a dona Amélia a escolher um chocolate/-Gostas de chocolates 

aventesma?/que disparate/-Gostas de chocolates menino?” (p.295). Notemos o modo como 

Paulo é posto no alvo de zombaria por parte das pessoas que convivem com o travesti. 

Interessante notar a divisão entre os dois universos: O do seio cultural português, e o do 

mundo transformista dos homossexuais. No primeiro, Carlos é criticado e marginalizado por 

ser diferente e não desempenhar o papel social de pai e chefe do lar; já no segundo, é a sua 

família convencional, representada por Judite e Paulo, quem é rejeitada, por não estar de 

acordo com a idéia que os travestis têm de formação familiar. Resta, então a Paulo, voltar a 

pensar nas cenas em que aparece entorpecido pela heroína no hospital, e, momentaneamente 

anestesiado das suas dores da alma: “um cigarrinho amigo, uma moeda para um café amigo, 

desenha uma família...” (idem). Mas, como desenhar uma família se ele não a tem como 

deveria? Se, presenciou tantas atrocidades, envolvendo os seus pais? Se, sofreu injúrias e 

agressões verbais de um simples amante de Judite?  

Vejamos a cena: “-Dêem cabo do sacana arrumem-me com ele/ ultrapassaram o 

barrote, bateram-me e não me aleijava, aleijava-me o/-Manda-me embora esta aventesma 

Judite” (p.299). Como vimos, para Paulo, a desmoralização verbal doía-lhe mais do que a 

violência física que sofreu dos amantes de sua mãe. Maternidade essa que ele também põe em 

xeque se é realmente biológica: “a prima que me criou[...]há alturas com a minha mulher em 

que dou por mim seropico pico pico quem te deu tamanho bico[...]a atormentar-me a idéia” 

(p.304). Tal música ficou gravada no imaginário infantil de Paulo, pois Judite o embalava 

enquanto bebê com essa canção. Só que esse protagonista encontra-se traumatizado por todas 

essas informações pretéritas, o que o deixa paralisado diante de Gabriela: 
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...a minha mulher porque motivo os teus olhos ficam assim quando ouves a 
chuva lá fora[...]sem entender que pico pico seropico nos vidros, a lamentar-
se de não existir para mim, nunca ter existido para mim e cheiras a 
conhaque[...]cheiras a perfume barato, ao da tua prima ou dessa cantora 
esquisitíssima do Príncipe Real com quem me sopram que andas, cheiras a 
genciana que mau gosto, não disfarces, não me chames[...]eu nem quero 
acreditar... (p.305). 

 

 Gabriela se sente traída por Paulo, uma vez que não conhece os detalhes de seu 

passado familiar. Não entende o motivo das lágrimas de seu marido despejadas ao som de 

uma estranha música recheada de “seropicos”, da sua ausência espiritual no casamento, de 

cheirar a “perfume barato” oriundo de sua mãe ou pai, mas que para Gabriela, não passa de 

outras mulheres na vida de Paulo: A “prima” ou a “cantora esquisitíssima do Príncipe Real”. 

O “cheiro das gencianas” também simboliza o pretérito de Paulo na casa dos pais em Bico da 

Areia. Entretanto, a sua mulher pensa que esse personagem a engana com pessoas de “mau 

gosto”, e, não o perdoa. Paulo também lhe dá motivos para tamanha reação, pois, não marca 

presença de fato em sua relação com Gabriela. Vive se esquivando e fugindo da realidade 

presente, em função de uma idealização de um passado que não volta jamais. 

 Paulo também se sente inferior em relação às outras pessoas que cruzam-lhe o 

caminho. Acredita que o mundo está em desconcerto, porém, ele também precisa reavaliar as 

suas imperfeições físicas, mas não opera nas fissuras psíquicas e da alma. E diz: “se Deus 

baixasse do sótão e me corrigisse as imperfeições, me endireitasse o nariz, a empregada do 

refeitório a observar-me o osso que eu tentava afilar/- O que tem o teu nariz Paulo?” (p.332). 

Paulo não é feliz consigo mesmo pelos variados motivos que já mencionamos no presente 

estudo do referido romance antuniano. Entretanto, como não consegue solucionar as suas 

imperfeições morais, psíquicas e espirituais, que são complexas em sua natureza por não 

serem materiais, por esse mesmo motivo, busca encontrar e sanar possíveis erros e equívocos 

em sua formação física. Tenta, sem sucesso, aliviar as dores existenciais através de seu corpo 

material. E assim, Paulo sai em busca de Deus para livrar-se dos seus males generalizados de 

vida: 

 

...pedi ao sujeito da pensão que me levasse ao sótão onde morava Deus, uma 
escadinha disfarçada por um armário no terceiro andar, desviava-se o 
armário e a escadinha às escuras, o difícil embora necessário/a cheirar a 
urina seca e a bolor/buraco de agulha que precede o Reyno dos Céus, o 
balcão das chaves tão terreno[...]a urina seca e o bolor que aumentavam,uma 
suspeita de claridade onde decerto o Paraíso e os que exaltam em salmos o 
Poder e a Glória[...]o sujeito que conhecia os cantos à Eternidade a bater em 
qualquer coisa invisível no género de uma porta[...]o próprio do homem é ser 
angustiado e ávido[...]onde as escadas terminavam o ar rarefeito, solene, 
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muito mais alto que as nuvens, o sujeito do hotel, sacrílego, a tentar a 
fechadura com um aramezinho, a torcer maçanetas/-Cabrão do velho é 
mouco/o professor de esperanto[...]a maçaneta libertou-se num estalo, 
ergueu o trinco para a resplendor turvo da bem-aventurança[...]lixo de 
cometas, detritos lunares, a tigela de sopa da véspera ou da antevéspera a 
esfriar no peitoril... (p.333-334). 

 

 Apesar de a análise pós-moderna dessa cena nos levar à conclusão de que a figura de 

Deus está sendo carnavalizada, o fato de Lobo Antunes ter colocado o protagonista central da 

trama, que é Paulo, em busca de entendimento dos seus males existenciais e da solução desses 

problemas através do auxílio divino, nos mostra que, a cultura portuguesa, mesmo no final do 

século XX e início do XXI, ainda encontra-se imersa no imaginário moralista judaico-cristão. 

Essa pode ser a prova de que a cultura cristã continua, mesmo passados dois mil anos, 

fortemente enraizada no núcleo da sociedade portuguesa contemporânea. No presente trecho 

antuniano, percebemos uma constante dessacralização dos elementos religiosos para se chegar 

até Deus: O “Reino dos Céus” e o “Paraíso” são sarcasticamente comparados ao andar 

superior de uma pensão decadente em Lisboa. Tal lugar é comparado à “Torre de Babel”, 

onde há um “Professor de esperanto”, responsável pela língua mãe que dá origem a todas as 

outras, representadas pelos turistas que vão à referida pensão em busca de sexo ou 

hospedagem. Deus é considerado, nesse momento de Que farei quando tudo arde?, um 

“velho” decadente, sujo e maltratado, que está trancado em um dos cômodos da citada 

pousada.  

O ambiente também é descrito de maneira dessacralizada e em falência. Porém, como 

já havíamos dito anteriormente, apesar de todo esse escárnio em relação ao culto cristão e ao 

seu principal representante, encontramos também nessas linhas antunianas, resquícios de 

poder do discurso católico enraizado na cultura portuguesa: A “difícil embora necessária” 

passagem que precede ao “Reino dos Céus”, aliás, a própria grafia tradicional e arcaica de se 

chamar o “Reino” com a letra “y” mostra-nos uma certa fidelidade à tradição, em um meio 

supostamente pós-moderno. Ademais, tais elementos são também escritos com as iniciais em 

maiúscula, como uma forma de fortalecimento de seus significados simbólicos na sociedade. 

Existem pessoas nesse hotel que “exaltam em salmos o Poder e a Glória” de Deus, além da 

tão sonhada busca da “Eternidade”, por Paulo e o senhor da pensão que o leva até a divindade 

cristã. Lobo Antunes também filosofa acerca da condição humana de ser temente e 

dependente da religião, para se atingir a paz eterna e a sua salvação, uma vez que, esse sujeito 

é “angustiado” pelo sofrimento que passa em vida, e “ávido” por atingir o refresco e a cura 

das dores terrenas nos recantos sagrados do Céu. 
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 Deus está aparentemente abandonado pelos homens, entretanto, ao longo da 

supracitada obra de Lobo Antunes, percebemos o contrário. A tríade Carlos-Judite-Paulo, 

constantemente, se sente menosprezada pelos homens porque foi desligada do suporte 

celestial. A dessacralização da figura de Deus não é totalmente realizada na narrativa em 

questão, pois, mesmo essa entidade cristã se encontrando em meio ao lixo e à sujeira, ela não 

é retirada do seu patamar superior, de elevação ao céu: No romance ora analisado, Deus está 

no “andar superior” do hotel, e os seus pertences são associados aos elementos cósmicos: 

“Lixo de cometas, detritos lunares”. Não há, portanto, um rebaixamento físico e nem 

espiritual da personificação de Deus, mesmo que, paradoxalmente, ela esteja despida da 

seriedade tradicional que lhe é comum. 

 Em Que farei quando tudo arde?, o ser humano está fadado ao fracasso e à dor 

existencial. E, com os referidos protagonistas, tal situação toma uma amplitude que, 

gradativamente vai se elevando ao longo das suas 637 páginas. Não por acaso encontramos o 

seguinte dizer do narrador principal: “Ninguém no Paraíso” (p.336). E assim, Paulo continua 

a sua busca por Deus, visando sanar os seus problemas e conflitos internos:  

 

...o sujeito do hotel convocou-me juntando o ar com a palma/-Chega aqui/e 
Deus abraçado à chaminé a arrancar crostas de pombos, perguntei-Lhe pelo 
meu pai e Ele / -O quê?[...]há-de lembrar-se dele quando voltava ao Príncipe 
Real troçado pelos assobios dos empregados da Câmara que lavavam a 
praça, a guardar os anéis, a aliviar o elástico da cabeleira postiça, a 
embaraçar-se nos tacões, era impossível não reparar nele, esperei que Deus 
descolasse as crostas dos pombos, largasse a chaminé, se dignasse fitar-me 
enquanto o sujeito do hotel vou telefonar aos bombeiros senhor Lemos e 
Deus a escutar-me pensativo/ -Vocês são tantos garoto/ o Senhor para mim 
na Sua infinita bondade, na misericórdia do Seu coração e nos Seus fedores 
celestes de urina seca e bolor/ -À minha esquerda garoto/ deixai vir a Mim 
os/ comigo a ginasticar-lhe a memória é possível que conheça o Bico da 
Areia a seguir à Caparica[...]não um sítio de ricos descanse, um lugar de 
gente como Vossa Majestade e eu[...]é possível que não conheça a minha 
mãe[...]mas de certeza que se lembra do jardim [...]no cedro do inverno e de 
um miúdo/ eu/ a aguardar o sinal, a cortina que se afastava e um palhaço, 
não uma mulher, um palhaço/ o meu pai[...]e Deus na Sua infinita 
condescendência a atender-me finalmente, a examinar um sapato que se lhe 
escapava, a amparar-se à chaminé/-Espera[...]à medida que Deus mais 
sossegado na Sua desmedida condescendência graças ao sapato que lograra 
calçar/-Espera/a aperceber-se do meu pai/abençoado sejas[...]o Senhor nasua 
prudência a aconselhar-me / -Espera[...]e Deus indiferente[...]estendendo-me 
dedinhos curvos enodoados do sangue dos ímpios ou das manchas da 
idade[...]-Não tens por aí uma revista ou assim para me embrulhar que está 
frio?/Deus com a cintura do pijama atada com uma corda a colocar os óculos 
a que faltava uma lente/-Noto acolá uma pessoa[...]Deus todo poderoso e 
fonte da salvação que reconforta as almas no júbilo da Sua presença[...]-
Deixa-me espreitar melhor que pode ser o teu pai...(p.336-341). 
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 Na referida citação, podemos notar que nem Deus se preocupa com Carlos. Paulo 

deposita toda a sua confiança e esperança de salvar o seu pai na figura divina cristã. 

Percebemos que, novamente, as palavras que se referem ao presente símbolo da religiosidade 

são postas em letra maiúscula, como uma maneira de evidenciar a força ainda existente em 

torno da religião, bem como o reforço do seu papel no seio da sociedade portuguesa. Mas, até 

Deus rejeita a diferença nessa trama antuniana. Na teoria bíblica, todos os seres humanos são 

seus filhos e irmãos entre si, sem distinção alguma. Já na prática, as “ovelhas desgarradas” 

são punidas com a indiferença, o descaso e a falta de respeito. Nessa citação, quando Paulo 

finalmente se depara com Deus, e o questiona acerca do destino de seu pai, a santidade reage 

com desdém, ironia e desinteresse pelo caso familiar do referido personagem. Paulo insiste, 

criticamente, em descrever fisicamente o travesti para que Deus possa lembrar-se desse filho 

indesejado, mas, é surpreendido com a seguinte declaração negativa: “-Vocês são tantos 

garoto”. Dessa forma, o filho de Judite continua a ofertar ao santo rei mais e mais 

informações acerca de Carlos, sempre procurando elogiar a representação divina e suas ações 

sobre os homens, ao passo que, ao falar de sua família, a destrói metaforicamente: “o Senhor 

para mim na Sua infinita bondade” é “possível que não conheça a minha mãe”. Já o pai era 

“um palhaço”, um maricas alvo de “troças”. Interessante notar aqui, mais uma vez, a 

diferença de sentimentos de Paulo em relação ao pai e à mãe, como já havíamos mencionado 

anteriormente. Paulo parece desconsiderar significativamente a figura materna e evidenciar a 

sua preocupação com a paterna. Contudo, Deus é “indiferente” à sua dor, e, quando o leitor 

pensa que “Ele” vai ajudar Paulo, eis que o herdeiro da anti-família é surpreendido com um 

pedido seu infantil e descontextualizado: “não tens por aí uma revista?”. Paulo prontamente 

continua o seu interrogatório, até que Deus, em sua “humildade e benevolência celestes” acha 

que finalmente avistou Carlos. Mas, vejamos se tal fato ocorre verdadeiramente: 

 

...um maricas Senhor, um travesti, um palhaço que o Filho perdoou em 
Vosso santo nome, quem for limpo de coração amande a primeira pedra 
recorda-se, e Deus alheado de mim,[...] nem uma página de suplemento 
gaiato?[...]levantou uma canela esquelética, demonstrou-me o passo, 
escorregou quatro telhas[...]e Deus a desistir de mim, a aconchegar-se nas 
telhas,a fitar o sujeito do hotel[...]-Afinal olha enganei-me não é o teu pai 
garoto é um marco do correio/e eu esquecido que o chão que pisava era 
sagrado e que a ninguém, nem sequer a Moisés,se consente fixar os olhos 
nos olhos de Deus, não pode ser um marco do correio senhor Lemos,com um 
bocadinho de atenção há-de descobrir um maricas, um travesti, um palhaço 
no Príncipe Real às cinco da manhã, oriente-se pelo cedro, pelo café, pelo 
lago e Ele a avançar nas telhas/ -O que não falta nesta terra são cafés 
garoto[...]eu Vós que falásteis aos homens nos puros de coração não 
abandoneis o meu pai, o médico garantiu-lhe que não está doente[...]o povo, 
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não eu, se tornou avarento e egoísta Senhor, devolvei-me o meu pai a 
descansar numa esquina ao voltar para casa transportando a sua cruz menor 
embora que a do Vosso Filho e que só Vós e eu conhecemos/um maricas, um 
travesti, um palhaço moribundo a amarrotar e a alisar uma colcha de seda, a 
levantar-se, a partir/não consenteis que parta, ordenai-lhe/-A genciana 
Carlos[...]obrigado Senhor (p.341-346). 

 

 Paulo, mesmo não estando satisfeito com as escolhas de Carlos, o ama e pede a Deus a 

sua proteção. Dói-lhe na alma ter de descrever o pai de maneira sarcástica e irônica, adotando 

classificações pejorativas, a exemplo de: “Maricas, palhaço”. E Paulo afirma que Jesus, o 

“Filho” de Deus conseguiu perdoar Carlos em nome do próprio poder supremo. O referido 

protagonista ainda reconhece que o travesti pode ser perdoado pelos seus pecados, pois, 

insinua que toda a sociedade também comete erros e tem as suas fraquezas: “quem for limpo 

de coração amande a primeira pedra”. Porém Deus não consegue se importar com a sua 

história familiar, e, “alheado de Paulo” e “desistindo dele”, diz que se enganou e não sabe do 

destino de Carlos. A cena atinge o auge da zombaria quando a entidade divina afirma a Paulo 

que avista “o marco do correio” ao invés do ex-marido de Judite. Paulo, por sua vez, declara 

que é um sacrilégio duvidar de Deus e da sua onipotência, mas, o desafia, garantindo-lhe que, 

se procurarem com cuidado, poderão achar o paradeiro de Carlos. E, imersos em uma 

atmosfera de carnavalização, Deus, curiosamente guiado por Paulo, sai “a avançar nas telhas, 

de café em café”, em vão, na busca do travesti. Contudo, finalmente Paulo chega ao ápice de 

sua súplica e pede a Deus, encarecidamente, a salvação e o perdão de Carlos. O referido 

personagem principal denuncia ainda a sociedade portuguesa, menciona o seu preconceito 

contra a diferença de opinião e ação, e, se isenta dessa situação: “o povo, não eu, se tornou 

avarento e egoísta”. Paulo quer o seu pai de infância de volta, aquele do “Bico da Areia”, que 

tomava conta do jardim e da família. Deseja também o retorno à vida do pai transformado 

sexualmente. No fundo, não quer a sua morte, mas, a sua absolvição. Paulo luta pelo pai e 

agradece a Deus pela tentativa de resgatar Carlos de seu trágico destino. Torna-se grato, ainda 

que não tenha alcançado a vitória almejada.  

 Apesar de todo o seu dilaceramento identitário e frustração em relação à salvação de 

seu pai, Paulo reconhece a pequenez do homem diante do universo celeste e da figura de 

Deus. O referido protagonista sente-se responsável pela falta de cuidado consigo mesmo, e, 

em um breve espaço de tempo, tem uma súbita atitude filosófica ao declarar que o mundo, 

embora tenha as suas peculiaridades e paradoxos, é perfeito, pois é fruto da obra divina na 

terra. Não mais desafia Deus, antes, assume as suas fraquezas e promete mudar a sua conduta 

enquanto homem: 



248 
 

 

 

...este Vosso mundo,meu Senhor, é um mundo perfeito. E serei cuidadoso. E 
tentarei ser feliz.E a natureza fortalecerá o meu espírito protegendo-me dos 
acasos da vida. Não serei cego em relação à virtude. Procurarei ser humilde 
perante a mutável fortuna dos anos: em face do desencanto e da escuridão o 
amor tornar-se-á perene como a erva[...]ao mesmo tempo que caio e caindo 
recomeço a viver e nada temo, meu Senhor e meu Deus visto que o meu 
pai/um maricas, um travesti, um palhaço doente/-Segura aqui sobrinho/e o 
cheiro da genciana que me envolve e amortalha me defendem da morte 
erguendo para Vós, de entre os dejectos dos pombos, a satisfação e a 
esperança do amor que Vos guardo (p.347). 

 

 Esse momento de “satisfação e esperança” é raro em Que farei quando tudo arde? Na 

referida citação, Paulo parece estar tomado pelo discurso moralista cristão, que prega a 

necessidade do homem de lutar constantemente, através de um caminho justo, pela sua 

felicidade em vida e salvação após a mesma. Interessante notar que, nesse instante inovador 

do caráter crítico e agressivo de Paulo, como em um passe de mágica, a sua forma de pensar 

se modifica, tornando-o mais sereno e “cuidadoso”. Podemos notar também nesse trecho 

antuniano, a presença de elementos religiosos, que adjetivam e nomeiam o “bom cristão”, 

bem como as suas ações terrenas. Simbolicamente, Paulo “reza a cartilha” das normas e 

formas de se viver que instruem os indivíduos a se tornarem virtuosos e vitoriosos na luta 

contra o mal: O “cuidado consigo”, a “felicidade”, o “fortalecimento e a paz de espírito”, os 

“olhos voltados para a virtude”, a “humildade”, a busca pelo “amor fraterno”, a “luta 

constante sem temor”, a “esperança” e a “batalha contra a morte” representam, todos eles 

reunidos, o imaginário em torno do universo religioso que doutrina e molda a sociedade 

portuguesa, da qual Paulo, juntamente com a sua família, fazem parte.  

Mesmo sendo diferentes e incomodando tal malha sacra justamente por divergirem da 

sua ideologia ortodoxa, a tríade Carlos-Judite-Paulo acaba reproduzindo, mesmo 

inconscientemente, em maior ou menor grau, o pensamento moralista cristão português, em 

pleno final do século XX e início do XXI. Essa declaração se evidencia, por exemplo, com a 

referida tomada de consciência de Paulo da sua condição perante os planos divinos para com 

os homens. Ao mesmo tempo em que, o supracitado protagonista da presente obra literária 

elogia, calmamente, a paz e a felicidade cristãs, denuncia, severamente, o seu pai em um tom 

de crítica, desaprovação e dor: “um maricas, um travesti, um palhaço doente”. Mas, passado 

tal momento de cólera e fúria provocadas pelo seu pai, Paulo, novamente pensa na bonança 

celestial que terá. Por isso, se alegra e se enche de esperança, ao cultivar o “amor” pela figura 

de Deus.  
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 O sentimento de Paulo em relação ao seu pai é paradoxal. Mesmo sentindo-se, por 

vezes, forte o suficiente para ser severo com Carlos e o rejeitá-lo, sabemos que a verdadeira 

causa do dilaceramento existencial de Paulo vem da sua conflituosa relação com a sua figura 

paterna. Até quando o presente protagonista procura Deus e tenta trilhar por seus virtuosos 

caminhos, ele tem de mencionar Carlos, ainda que seja só para criticá-lo. Porém, justamente 

por amá-lo incondicionalmente, Paulo não aceita a transformação do travesti e nem o seu 

destino final. Observemos a reação do filho de Judite ao receber a notícia do falecimento do 

pai: 

 

...me ligaram do hospital a participar que a Soraia, eu fitando o aparelho/a 
assentá-lo no descanso,a arrancar o fio da tomada como se o telefone/a bater 
com ele na esquina da mesa da cozinha até que a baquelite se quebrou, 
amolguei a campainha, destruí a resistência, desfiz as bobines, joguei tudo 
aquilo que me mentia/a Soraia não[...]o som monótono e contínuo das 
chamadas cortadas, em face do qual, cumprida a minha obrigação de 
participar o falecimento do doente e tendo em conta a cama que urgia mudar 
e a burocracia inerente a um óbito que me cabia resolver, chamar o médico, 
os maqueiros, das parte à contabilidade, identificar o cadáver com a placa 
obrigatória e o carimbo da unidade na testa, desliguei, tendo na manhã 
imediata tomado conhecimento do fatal desenlace do coabitante do doente, 
que se apresentava de modo abusivo declarando ser o esposo, referindo-se ao 
dito doente como criatura do sexo feminino o que de modo comprovado não 
era... (p.368-369).  

 

 Paulo, na presente citação, aparenta uma certa indiferença em relação ao falecimento 

do pai, mas, na realidade, ele fica abalado com tal notícia. O referido protagonista quis 

destruir o aparelho telefônico que foi o responsável pela triste mensagem da morte de Carlos. 

E, em uma atitude intempestiva, “destruiu a resistência, desfez as bobines”, jogou ao chão 

“tudo aquilo que lhe mentia”, pois, não acreditou que “a Soraia tinha se calado para sempre”.  

A sua dor é tamanha quando diz: “a Soraia não”. No segundo momento do presente trecho 

antuniano, Paulo adota um comportamento mais agressivo diante do doloroso fato do 

desaparecimento eterno do travesti. Narra com desdém todo o procedimento de identificação 

do corpo no hospital, a sua retirada e encaminhamento para o funeral. Sabemos, contudo, que 

essa agressividade de Paulo é aparente, uma vez que a sua história de vida, seus traumas e 

anseios íntimos perpassam o seu relacionamento com o pai, justamente porque há sentimentos 

benéficos de ambas as partes. Paulo então cumpre “a sua obrigação de participar o 

falecimento do doente” e desliga a ligação civilizadamente. Na manhã seguinte à da notícia da 

morte de Carlos, Paulo toma conhecimento do suicídio de Rui, amante de seu pai. E, mais 

uma vez, o filho de Judite se apodera do discurso moralista cristão, e, criticamente, pune, 
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rejeita e condena o relacionamento homossexual entre os referidos envolvidos. Paulo pensa 

que é “abusivo” da parte de Rui considerar Carlos uma mulher e sua esposa:  Mas, “De modo 

comprovado não era”, não podia ser, um chefe de família, um relojoeiro distinto, casado e 

com um filho não agiria de modo “tão estranho e equivocado”, na visão religiosa de Paulo e 

da sociedade portuguesa de um modo geral. 

 E assim, Paulo sobrevive em meio à tempestade de sua vida, na busca constante por 

dias melhores ou acontecimentos positivos. Mas, a complexidade da narrativa de Lobo 

Antunes, ora em destaque, consiste justamente nessa não vinda da felicidade e da paz 

espiritual. Certa vez, quando Paulo visitou o seu pai no Príncipe Real, local onde o travesti 

vivia com Rui, desejou que o lustre caísse do teto e se despedaçasse no chão, para poder 

enfim, “ter algo de interessante” para presenciar. Tal cena possui uma carga simbólica muito 

significativa, uma vez que demonstra o alto grau de mágoa vinda de Paulo devido à sua 

insatisfação com a transformação sexual de Carlos, bem como a sua forma objetiva de 

desafiar a sociedade lisboeta na união “oficial” com outro homem. Então Paulo desabafa: 

“olhava o tecto à espera que acontecesse alguma coisa interessante visto que cá em baixo não 

acontecia nada[...]me dava idéia que o lustre começava finalmente a descolar-se e pelo menos 

ia haver uma festa de vidros no chão” (p.371). Interessante notarmos que, a narração de Paulo 

acerca desse acontecimento é moldada por uma linguagem metafórica e colorida, muito bem 

tecida, por Lobo Antunes. Vejamos a sua poética quando descreve o lustre: “o lustre uma 

árvore também só que plantada ao contrário com os seus frutos de lâmpadas fundidas 

meneando com as restantes copas, uma árvore transparente” (idem). Importante também 

salientarmos a tendência de Paulo em narrar sobre jardins, plantas e árvores, quando na 

realidade, tal personagem quer fazer uma alusão ao seu pai que, no passado, se importava com 

tais elementos vegetais da antiga casa deles em Bico de Areia. 

 Paulo, reiteradas vezes, se questiona do seguinte modo: “-Quem sou eu?” (p.374). Não 

consegue chegar à conclusão alguma, devido ao elevado grau de complexidade de sua 

existência, como também ao tumultuado relacionamento familiar, do qual é vítima por toda a 

sua vida. E filosofa: “ainda que não obtenhas resposta e não obténs resposta, não está 

ninguém contigo” (idem). A solidão e o desolamento tomam a sua alma e o ajudam a ser esse 

indivíduo ressentido e amargurado que é na fase adulta de sua vida. Paulo deseja reconstruir e 

reescrever a sua história, mas tudo o que ele encontra de concreto o decepciona: “auxiliem a 

reconstruir uma arqueologia de vozes, o teu pai, a tua mãe, a tua avó cega a enganar-se/ -É o 

meu neto Judite?[...]-Tarde demais Paulinho” (p.375). Paulo não tem certeza mais de nada em 

relação à sua origem e à sua salvação enquanto ser humano. Dói-lhe em seu íntimo a não 
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aceitação de sua família e a desconfiança de Carlos em relação à paternidade biológica do 

filho: “-Conheces o meu afilhado Eliseu? [...]não tem uma genciana pai/quer-se dizer 

padrinho” (p.382). Novamente Paulo menciona a “genciana” como uma simbologia da 

tentativa de se resgatar um passado pleno de felicidade e união familiar que nunca existiu de 

fato. Carlos, por sua vez, segue em frente com a nova identidade que procura afirmar: “-Por 

amor de Deus trata-me por padrinho Paulo” (p.383).  

 Paulo declara-se “órfão”, no auge do desespero vital que lhe assola. E, por isso 

mesmo, nega a existência real dos seus entes familiares. O referido personagem encontra-se 

de modo fantasmagórico, e projeta também tal esvaziamento de si nos parentes mais 

próximos: “a tua mãe, o teu pai, a tua avó/-O meu neto Judite?/que não existiam, não 

existiram nunca e contudo conversavam contigo no vazio do silêncio, ninguém te acompanha, 

ninguém pode tocar-te” (p.392). Gabriela se surpreende com os devaneios do marido e tenta, 

em vão, socorrê-lo, pois, não há saída nem um futuro proveitoso para Paulo: “-O que 

aconteceu Paulo?/-Assim não vale Paulo/-Não me assustes Paulo[...]não respondas, afunda-te 

no colchão para não esbarrares com o futuro, não o teu futuro, o de outro, o teu futuro 

acabou” (idem). Não há nada a ser feito em Que farei quando tudo arde? quando se deseja um 

destino positivo para os envolvidos nessa história de dilaceramento identitário.  

 Paulo não admitia a incapacidade de Carlos de ser homem socialmente. Preferia 

acreditar que a nova vida sexual do pai não passava de uma mentira fugaz, que daria espaço 

para o verdadeiro marido e “cidadão de bem” de outrora ressurgir no seu cenário familiar. E 

questiona, então, o travesti: “o andar da tia, da madrinha, da prima / para quê fingir” (p.400). 

Paulo ecoa a voz da crítica social em seu discurso de desconstrução da figura paterna, bem 

como de sua nova carreira “na noite lisboeta”: “nem sequer era artista, fazia de conta que 

cantava, apesar dos ensaios ao espelho, das repetições, dos esforços, os lábios não 

acompanhavam os violinos”, além de estender “a mão para agarrar os sons ora lentos ora 

depressa, apostados em humilhá-lo, tombava no sofá, pedia o leque[...]-Não sou capaz” 

(idem). Assim, percebemos a severa narração de Paulo, que, em tom de escárnio, ironiza o 

espetáculo de Carlos na boate em que ele trabalhava como cantora e dançarina. Nesse trecho 

antuniano, o leitor pode perceber a falência de Carlos não só como homem, mais também 

como transformista, uma vez que não consegue se sustentar em suas revolucionárias escolhas 

culturais e de gênero. O seu “desafino de voz”, durante o show noturno, simboliza o 

descompasso entre Carlos e a sua realidade existencial. E, como permanece Paulo perante 

essa penosa condição de presenciar a decadência de seu pai? “Em estado de dilaceramento”, 

bem como os demais protagonistas do presente enredo. Desconhecendo-se e também os entes 
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queridos: “da minha avó não sei, acho que não tive/-A mulher do avô mãe?[...]nem uma 

fotografia, uma carta, os colegas do meu avô mudavam de passeio ao verem-nos[...]-Não me 

estrague a vida pai vá-se embora” (p.400-401). A sociedade portuguesa condenava e excluía a 

família de Paulo, e tal personagem, inconformado com a organização social doméstica da qual 

faz parte, acaba do mesmo modo a rejeitá-la e a negá-la, tomado pela vergonha constante que 

sente. 

 A opção sexual de Carlos determina toda a trama de Que farei quando tudo arde? Tal 

mote da presente história influenciou no processo de formação da personalidade de Paulo, 

bem como na decadência identitária de Judite. Se ambos fogem de si mesmos e adentram o 

universo do vício e das drogas, é porque amam verdadeiramente Carlos e se decepcionam 

com a atitude “insólita e radical” do mesmo. Nesse romance de Lobo Antunes, as relações 

familiares são marcadas pelo drama, sofrimento e dilaceramento dos seus envolvidos. 

Interessante notarmos o instante em que a mulher de Paulo diz-lhe sobre a negativa 

convivência entre a sua mãe e o seu avô, e acaba por associar tal fato ao relacionamento entre 

Paulo e Carlos: “e pensar que a minha mãe não gostava do pai dela como não gostas do teu 

pai, porquê gostar do pai dela se lhe estragou a vida” (p.405). E acrescenta: “o teu pai não te 

estragou a vida Paulo?[...]-O teu pai estragou-te a vida Paulo não me venhas com a história de 

o teu pai não te estragar a vida a tua mãe os malmequeres o Bico da Areia” (idem). Se, Paulo 

não se auto-flagelava, a sociedade como um todo se encarregava de exercer esse papel 

inquisidor e excludente de indivíduos que não andavam de acordo com as suas normas 

culturais. Já quem se adéqua aos seus moldes são, por essa mesma sociedade, acolhidos e 

bem-tratados.  

 Outro momento de tensão e conflito doméstico no supracitado romance de Lobo 

Antunes se dá, na briga entre Paulo e Gabriela, quando esse suspeita da gravidez de sua 

mulher, e compara tal situação com o já visto dilema de Judite e Carlos, causado pela dúvida 

da sua paternidade: “-De qual dos pretos engravidaste Gabriela?/uma puta como as éguas dos 

ciganos que não escolhem os machos, a minha mãe por exemplo dado que o meu pai a olhar-

me perguntando qual deles, o dono da esplanada, o electricista” (p.412-413). Gabriela, por sua 

vez, reclama da vida alternativa que leva ao lado de Paulo, e o culpa pelas intempéries que 

assolam o referido casamento: “o Paulo apesar das cólicas, das dores, daquela chaga no 

fígado/-Merda para a tua droga injecta-a toda fode-te”, pois, “se tivesse um negócio meu, um 

estabelecimento no bairro, uma lavandaria, um quiosque talvez fosse feliz” (p.412). Gabriela 

anseia por pertencer ao seio social lisboeta e quer se desfazer do tortuoso labirinto em que 

trilha, incessantemente, ao lado de Paulo. Tal protagonista acaba perdendo a sua mulher e 
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caindo mais uma vez na solidão: “não o contorno das minhas feições mas uma cara que não é 

a minha/a de outro homem que ganhou o direito de me substituir e parece oferecer-te a ternura 

e a paz que não te trouxe nunca”, filosofa poeticamente Paulo (p.418). Paulo não deseja 

“cenas nem dramas” em sua separação de Gabriela. Ele diz passivamente que o ocorrido é 

“inevitável”, pois, há “interesses diferentes conforme se explica aos outros quando não há 

nada a explicar, para quê justificarmos-nos quando não há nada a explicar”, e, “por não haver 

nada a explicar falamos de interesses diferentes, interesses diferentes” (p.422). Paulo declara a 

Gabriela que nunca foi digno de seu merecimento: “a ruína que sou para ti” (p.423). Notemos, 

assim, que o presente protagonista encontra-se sempre mutilado pelo dilaceramento identitário 

que já lhe é peculiar. Contudo, Paulo ama a sua mulher e se desespera com a inevitável perda 

da mesma: “a raiva de não poder fechar os olhos e te expulsar de mim” (p.424). O filho de 

Judite sofre desde a sua infância, e “de então para cá quem sou eu, o rapaz espantado” 

(p.426). Paulo tem consciência de que é fruto e vítima de sua existência, e nada faz para tentar 

modificar o seu destino. Não consegue, com a constante agressividade que tem, transformar 

os fatos e a realidade que tanto lhe perturba. Observemos, desse modo, um resumo feito por 

Paulo, de sua triste vida: 

 

...nos últimos tempos as pinhas nas janelas, no telhado, trago o dinheiro dona 
Judite, deixe- me entrar dona Judite[...]a mulher que limpava as mesas da 
esplanada a fitar-me,os cachorros que se aproximavam do muro, morri há 
anos no parque de campismo de São João da Caparica, estou morto, de 
regresso a Lisboa avistei o meu cadáver na cerca, um garoto com uma bola 
de pingue-pongue no coração, desviei-me para não sentir esta aflição, esta 
por assim dizer cólica como se ainda a heroína, o hospital, os plátanos, o 
meu pai a visitar-me de cetim cor de rosa com um chapéu imenso na 
cabeleira postiça/-A tua tia Paulo[...]-Não me envergonhe pai[...]-
Emagreceste Paulo/a cara dele por baixo da cara de palhaço a morder o lábio 
como quando a minha mãe/-Com que mulher andas Carlos?[...]a corar 
erguendo uma madeixa metade preta e metade ruiva/-Não percebes que é do 
sol? (p.430-431). 

 

 Nessa citação, Paulo mostra ao leitor os motivos que o levaram a ser dilacerado e a ter 

um comportamento fantasmagórico em vida. Apresenta-se como um “morto-vivo” que 

perambula pelos trágicos caminhos de sua existência. Primeiro, o referido personagem 

aponta-nos a prostituição de Judite, o “olhar reprovador” da mulher do dono da esplanada a 

“fitá-lo”, pois foi traída, bem como a constante presença dos “cachorros” que ofereciam 

dinheiro à sua mãe; segundo, o fato de ter de conviver com tal situação em sua antiga casa em 

Bico da Areia, quando apenas era “um garoto a jogar pingue-pongue” na Costa da Caparica; 

depois o vício da heroína nos bairros de Lisboa, as cólicas e as dores que sofre em função das 
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crises de abstinência que tem no hospital de recuperação de dependentes químicos; a difícil 

aceitação da mudança sexual de Carlos, e a vergonha em recebê-lo publicamente na clínica, 

quando o seu pai se veste de mulher. A briga, que desenlaça o presente texto entre Judite e o 

ex-marido, representa o início de todo o sofrimento de Paulo, que tende a piorar, na fusão de 

todos os elementos ora citados. Até o próprio Carlos fica envergonhado com as suas escolhas 

culturais. E assim, indignado com o quadro familiar do qual faz parte, Paulo desabafa: “por 

via de estar morto e os mortos não sentirem quanto mais sofrer que tolice, era o que faltava 

sofrer” (p.432). Mas, sabemos que Paulo “não sofre”, sofrendo. No fundo, esse personagem 

vive atormentado pela imagem de Carlos, que insiste em povoar-lhe a mente, bem como pela 

voz do travesti, que do mesmo modo, ecoa em seu ouvido reiteradamente: “-Cale-se pai[...]-Já 

lhe disse para se calar pai” (p.443). 

 Paulo realmente não se conforma com as atitudes de Carlos. Ao contrário das demais 

pessoas “normais” que se orgulham do pai e da família da qual fazem parte, o filho de Judite 

não tem motivos para estar feliz no convívio com os entes que, teoricamente deveriam ser 

“queridos”. E, então, declara ao leitor: “-Não pode ser não acredito não faz sentido que o meu 

pai seja isto[...]-O pai é um bandalho um bandalho” (p.444-445). No auge de sua cólera, Paulo 

ameaça o pai e diz-lhe que o negará para toda a eternidade: “-Cale-se pai se não se cala eu[...]-

É a última vez que o previno pai” (p.444 e 446). E, mais adiante, nega a sua história, e até 

mesmo a existência de seus pais, quando tem de escrever no jornal a sua narrativa familiar: 

“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[...]parentes que não tive”, 

porque “parece-me que morri” (p.459 e 463). A fantasmagoria de Paulo é uma consequência 

da difícil relação familiar que tem com os pais, e principalmente com Carlos. Assim, o filho 

de Judite filosofa a existência, da seguinte forma: “porque há coisas que pesam” (p.465). E, 

por mais que Paulo tente questionar o seu destino, não consegue superá-lo, pois, o seu “peso” 

é maior do que a sua chance de vitória. Além disso, por mais que o referido protagonista 

negue o seu sofrimento e se cubra com o “manto da indiferença”, na realidade ele se dilacera 

e é tomado por uma imensa dor metafísica e existencial: “este remorso que mascaro de 

indiferença” (p.466). 

 Paulo é um indivíduo traumatizado e marcado pelos seus conflitos de relacionamento. 

Não consegue se relacionar pacificamente com as demais pessoas ao seu redor e nem doar-se 

plenamente para as mesmas. É um ser humano introspectivo, desagradável consigo mesmo, e 

com os outros. Certa vez desabafa:  

 



255 
 

 

-Detesto-me[...]-Detesto-te/não me detesto a mim que idéia, porque haveria 
de detestar-me, se morasses comigo lavavas a loiça aos domingos, colocavas 
um quadrinho na sala, outro no quarto, embelezavas-me a casa, talvez que de 
quando em quando falássemos eu que falo tão pouco mas ainda que sem 
falar sentia-te por perto e serenava compreendes, com um bocadinho de sorte 
esquecia o meu pai, o Príncipe Real, este caderno onde o passado se torna 
presente e me persegue, me sufoca, o meu pai a designar o lugar do Rui no 
sofá / -O que lhe fizeste Paulo? (p.471-472). 

 

 Paulo fala, para um de seus amores, após a dolorosa separação que teve com Gabriela, 

das possíveis “vantagens” de se unir matrimonialmente a ele. Porém não se mascara e, com 

sinceridade, menciona os seus traumas e anseios que tanto o machucam: O conflito entre 

gostar ou não de si e das pessoas que atravessam-lhe o caminho da vida; a possibilidade de 

oferecer um lar para a futura cônjuge, mesmo que não faça “grandes festas” e nem seja um 

marido comunicativo, carinhoso e exemplar; o eterno retorno da imagem do pai em sua 

mente, que é a mola que impulsiona e desencadeia todo o dilaceramento identitário do qual é 

vítima. O leitor de Que farei quando tudo arde? pode perceber que, a maior parte dos 

diálogos de Paulo, dos seus desabafos, gritos e discurso atingem o seu fim no comentário e 

crítica a Carlos e ao seu radical comportamento de mudança sexual. Assim, quando está 

escrevendo a narrativa de sua família no jornal, Paulo dialoga com os seus personagens e 

pede-lhes que, por favor, o ajudem a mudar a sua história: “não consinta que eu caia, não se 

importe com os cachorros, os risos deles, as pinhas que não nos fazem mal, olhe escrito no 

caderno que não nos fazem mal, não necessita de se disfarçar de palhaço, de imitar as 

cantoras”, e, “de aceitar a mesa nove” (p.474). Paulo, nesse pedido de mudança de vida, nega 

a prostituição da mãe e a transformação sexual do pai. E volta a sonhar com o tempo pretérito, 

o locus amenus, o lugar em que tais protagonistas podiam ser “mais uma família feliz” em um 

almoço de domingo: 

 

...fechei o caderno não viu, acabaram-se os clientes, voltamos para casa 
rodeando os caniços, os ciganos/-Senhor Carlos/ a admirarem-no, a 
estimarem-no, as pessoas estimam-no pai, não o apoucam, basta que não se 
enfeite com essas coisas ridículas, há-de haver um lugar para a gente no 
próximo domingo/-Nenhum problema amigos ficam aqui no terraço/no 
restaurante da Cova do Vapor, a mãe a temperar-lhe a salada, eu a correr no 
pontão... (idem). 

 

 Paulo deseja reescrever a sua história e contornar o seu destino. Na presente citação, 

percebemos claramente a atmosfera do discurso moralista da sociedade portuguesa: Uma 

família convencional que sai para passear em um domingo qualquer e resolve almoçar em um 

restaurante. Nesse estabelecimento comercial, essa “sagrada família” é bem recebida e 
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considerada “amiga” do profissional que a atende. Na ocasião, Carlos é respeitado, admirado 

e estimado por ser o “Senhor Carlos”, chefe de uma bela e promissora instituição familiar. A 

sua esposa “tempera-lhe” a salada, enquanto o filho brinca no terraço do restaurante. Esse é o 

modelo doméstico exigido pela sociedade religiosa portuguesa, do qual Paulo aspira a ter de 

volta, se é que, de fato, obteve um dia. Por isso, Paulo resolve apagar de sua escrita “os 

cachorros”, as “pinhas no telhado”, “os risos das pessoas”, “os ciganos”, “os enfeites ridículos 

do travesti”, contudo, é surpreendido pelos fatos e, nada pode fazer para modificar a sua 

trajetória vital. Porém, Paulo não desiste de lutar por novos rumos na relação familiar que 

tem: 

 

Se pudéssemos conversar não importa onde/a casa da praia, os Anjos, o 
Príncipe Real, a cave/um lugar onde fôssemos não os fantasmas de agora 
mas as pessoas de dantes, fantasmas vocês que perdi e fantasma eu que os 
procuro entre sombras falando-vos como falam os mortos e respondendo 
palavras minhas, não vossas, o que espero que digam sabendo que não 
diriam desse modo, se pudessem contar-me o que não conheço e talvez 
prefira não conhecer, o que sucedeu antes do meu nascimento ou quando era 
pequeno demais para entender que sucedera e apenas me permito inventar, 
conforme as cartas antigas inventam o passado/não me explicam acerca dele, 
inventam... (p.477). 

 

 Paulo exige de Carlos e Judite esclarecimentos das lacunas em sua vida familiar. 

Entretanto, não quer conversar com as figuras fantasmagóricas do presente que representam 

os seus pais decadentes, mas, o relojoeiro e a professora primária de outrora. O referido 

protagonista também se inclui nessa fantasmagoria e teme por não poder ter uma voz efetiva 

de transformação desse penoso quadro de dilaceramento existencial, em que os três familiares 

estão imersos e presos. Há, todavia, uma pequena luz de esperança em: “se pudessem contar-

me o que não conheço”, “o que sucedeu antes do meu nascimento ou quando era pequeno 

demais para entender”. Só que mais adiante, essa tentativa de se pensar positivamente em 

buscar a solução de mal-entendidos e decepções conjugais e paternais, acaba se desfazendo 

diante de um emaranhado de fatos desconfortantes e angustiantes, que assolam a tríade anti-

familiar em questão. Paulo, de certo modo, prefere permanecer em meio à mentiras e 

invenções de sua história, mascarando-se também na fuga de si mesmo, através da heroína. 

 Paulo pensa a sua complexa existência e a associa ao malabarista que, do mesmo 

modo tem de enfrentar os seus obstáculos e equilibrar, vitorioso, os objetos lançados ao ar que 

tanto o desafiam e o ameaçam cair ao chão. Para o presente personagem antuniano, a sua vida 

também apresenta-se como “pratos em hastes de bambu”, que exigem-lhe um esforço 

constante para que não acabem despedaçados em terra. Tal metáfora do “equilibrar pratos” 
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simboliza a sua missão em “equilibrar a vida” de forma hábil, concentrada e sem derrotas. 

Vejamos a mencionada relação simbólica entre Paulo e um malabarista de circo: 

 

Quando penso em mim penso naqueles artistas vestidos de chineses que 
colocam uma mesa no centro da pista, no tampo da mesa várias hastes de 
bambu, na extremidade de cada haste um prato que gira, quer-se dizer oito 
ou nove/-O cliente da mesa nove Soraia/oito ou nove pratos que giram, 
primeiro horizontais, e rápidos e depois cada vez mais lentos e tortos, à beira 
de se despenharem e impedidos de se despenharem pelo homenzinho que 
corre de um lado para o outro a impulsioná-los de novo agitando o bambu, 
sempre um ou dois pratos desequilibrados,um ou dois pratos a escorregarem, 
um ou dois pratos que a gente imagina em pedaços no chão[...]quando penso 
em mim penso no homenzinho a trotar ao longo da mesa no seu roupão 
oriental falso[...]a apressar-se para a direita e para a esquerda lutando para 
manter a dançar aquelas lágrimas todas, cada prato uma lágrima que se torna 
necessário impedir de cair[...]ontem pareceu-me ver o meu pai sabendo que 
não podia ser o meu pai, o meu pai morto[...]ou se calhar homem outra 
vez[...]eu na esperança que o meu tio/-O teu pai vem trabalhar comigo 
sabias?/a certeza que se os pratos se deslocassem em sentido contrário/ se 
fosse capaz de deslocá-los em sentido contrário/ uma vida diferente... 
(p.513-514). 

 

 Assim, na referida citação, percebemos uma intensa simbologia entre o trabalho 

artístico do equilibrista de pratos com o desafio existencial a que Paulo é submetido a 

enfrentar. Para o filho de Judite, a sua luta em não “deixar os pratos caírem” é uma constante, 

desde que os fatos familiares começaram a provocar-lhe de forma traumática. A tarefa de 

manusear objetos em movimento, que insistem em enfrentar a lei da gravidade, é trabalhosa e 

exige uma fervorosa força de vontade daquele indivíduo que está se responsabilizando pelos 

mesmos. Paulo, igualmente instigado, sente que tem de conduzir o seu destino com 

perseverança e esperança de melhoria, contudo, é suplantado pela dura realidade que está ao 

seu redor. Mais uma vez o leitor se depara com a lamentação de Paulo em relação ao destino 

de Carlos: Não por acaso, o número de pratos é aproximado do “nove”. Tal número é, 

reiteradas vezes, mencionado por Lobo Antunes como sendo o da “mesa nove”, que é a mesa 

dos clientes importantes e distintos da boate em que o travesti trabalha e tinha que “dar o 

melhor de si” para atendê-los prontamente. Dessa maneira, o maior e mais trabalhoso desafio 

de Paulo chama-se “Carlos”. E assim, cada prato equilibrado é a metáfora dos fatos na vida de 

Paulo, que por sua vez, transformam-se em lágrimas e tristeza.  

Mas, Paulo deseja, em vão, “deslocar os pratos em sentido contrário”, ou seja, refazer 

a sua triste história de vida. Quer enxergar o seu pai “vestido de homem”, nem que seja no dia 

de sua morte, como de fato ocorreu. Na esperança que o seu tio convidasse o “irmão amigo” 

para trabalhar com ele em seu escritório. Em seu íntimo, Paulo desejava ter uma família 
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dentro dos padrões da normalidade, ditados pela ordem vigente portuguesa. Cansado de ter a 

sua existência divergente dos seus anseios, Paulo desabafa ao leitor, nas últimas páginas de 

Que farei quando tudo arde?: “Estou no fim da minha história pai/ você igual aos outros pai, 

sem pinturas nem leques, se o pudesse ver a minha mãe orgulhosa, mostrando-o às amigas/-O 

Carlos” (p.614). Mas, “ao lembrar-me da minha mãe[...]a minha mãe/ -Quem é ela?” (p.632). 

Esse desejo do filho de Judite não consegue se libertar das amarras oníricas nem atingir o 

campo do real, o que deixa o seu fundador frustrado e ressentido em seu percurso vital. O que 

ocorre de fato nessa trama antuniana é a desestruturação familiar dos referidos protagonistas, 

bem como as consequências negativas oriundas dessa desagregação, que os conduziu ao 

dilaceramento identitário e a um mal-estar generalizado. Assim, para fugir da complexa 

realidade que lhe cerca, Paulo prefere negar a existência de seus pais e até de si mesmo, 

contudo, não tem forças para manter-se dessa maneira hostil por muito tempo, pois, o seu 

coração, brada mais forte por união. 

 Assim como Judite, Paulo não consegue aceitar a escolha sexual de Carlos e, como 

consequência dessa não-aceitação, entrega-se ao universo das drogas e à desilusão. Diversas 

vezes podemos visualizar as suas lamentações e vontade de refazer a sua história de vida 

familiar: “...eu na esperança que o meu tio/ -O teu pai vem trabalhar comigo sabias?/ a certeza 

que se os pratos se deslocassem em sentido contrário[...] uma vida diferente” (p.514). Paulo 

desejava também uma paz futura ao tentar juntar-se à Gabriela, a empregada do refeitório com 

quem teve um relacionamento, para enfim constituir uma verdadeira família dentro dos 

moldes moralistas da religiosa sociedade portuguesa: “à caixa do correio e na parede da 

escada[...]não te agrada Gabriela & Paulo, não achas melhor que Gabriela & Carmindo, 

Gabriela & Carmindo soa estranho não soa, não fica bem, não joga” (p.523). Porém, Paulo só 

consegue se deparar com a solidão e com a ausência das pessoas que ele mais ama, a exemplo 

de Gabriela e, mais adiante, do pai. Aliás, como já pudemos perceber ao longo dessa análise 

da referida obra antuniana, as mais diversas situações negativas enfrentadas pelos seus 

personagens são associadas ao fato de Carlos ter abandonado a sua família para travestir-se 

nas noites lisboetas. Vejamos o seguinte desabafo de Paulo: “...acabou-se/ -Gostei de te ver 

Paulo[...] –Ninguém/ como o meu pai/ -Ninguém[...]como se eu tivesse pena dele que não 

tenho” (p.524-525).  

Paulo também aprendeu com a sua mãe Judite a mascarar a triste realidade ao seu 

redor, pois, em sua infância, ouviu reiteradas vezes: “-Não aconteceu nada Paulo”, uma vez 

que, mesmo falsamente, “o prato dela qual lágrima, inteiro na haste, horizontal, seguro, a 

rodopiar feliz” permanecia constante diante dos seus olhos de criança (p.529). E assim, 
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mesmo sabendo que a sua mãe estava aos pedaços existencialmente, Paulo, munido de algum 

sentimento benevolente em relação à Judite, procura enxergar a realidade de acordo com os 

seus anseios mais íntimos de mudança de vida para si e para a sua família dilacerada: “...e o 

prato da minha mãe firme[...]reluzente, tranquilo, sem precisar de bambú” (p.530). Só que, 

mais adiante, a sua revolta em relação à figura paterna toma-lhe a mente e o coração, se 

esquecendo dos doces sentimentos que possui pelos entes familiares: “-O meu pai trabalha de 

palhaço” (p.539). 

 Paulo, assim como os seus pais Carlos e Judite, não consegue vencer a crise 

existencial que assola a sua família, uma vez que o próprio caos que vivencia o afasta de uma 

possível resolução de tamanho problema existencial, e, consequentemente social, pois a 

própria sociedade condena a referida anti-família por essa não atender às suas exigências e 

normas: “o pai do Paulo a distribuir calicezinhos de anis, a mulher no Bico da Areia não 

conversando conosco, conversando com o espelho[...]-O Paulo não tem pai é só meu”, visto 

que, “se o Paulo não tem pai, é só dela, uma infeliz buscando gargalos no soalho, 

empurrando-se a si mesma, aumentando as bochechas num sorriso sem alvo/-Fui bonita 

sabia? (p.543). E, enquanto Judite se iludia imersa em seus sonhos e fugia da realidade que 

tanto lhe massacrava, Carlos, igualmente, driblava a sua existência através do falso glamour 

que a sua profissão lhe prometia e da quimera de uma felicidade futura junto ao seu filho: “o 

pai do Paulo entre os seus cartazes e as suas estrelas de papel, inquieto que o proibíssemos de 

se encontrar com o filho/-São servidos de um licorzinho não é verdade?” (idem).  

Entretanto, em Que farei quando tudo arde?, tais momentos de ilusão são 

frequentemente seguidos de um difícil e dramático despertar para o que realmente a vida 

reservou a esses protagonistas, a exemplo do cansaço e da falta de perspectiva futura de 

mudança positiva da tríade Carlos-Judite-Paulo: “Há vinte anos que danço e estou cansado 

senhores” nos diz Carlos; “-Palhaço[...]-Porque nos abandonou seu palhaço?/ referindo-se a 

ele e à mulher no guarda-fato” no desabafo de Paulo em relação a si e a sua mãe; e ainda, “-

Fui bonita sabia?/ que não nos escutava como não escutava ninguém, entretida a ver pela 

janela não a esplanada, não a praia, não Lisboa, outra coisa flutuando no tempo”, mas “um 

retrato de casamento, um bolo de noiva com um par de criaturas no topo”, no monólogo e na 

condição de Judite(p.544). Notemos ainda como Lobo Antunes narra o comportamento desses 

personagens de modo metafórico e com o uso de metonímia, mostrando-nos que, apesar de se 

tratar de um romance crítico e desconcertante de valores e normas sociais portuguesas, Que 

farei quando tudo arde? também representa uma singular peça literária recheada de poesia, e, 

porque não, lirismo. 
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 Paulo também diversas vezes, por estar acostumado talvez com a sua infeliz sorte, não 

consegue neutralizar a sua angústia existencial mesmo quando ingressa na sólida estrutura 

familiar que o casal adotivo dos Anjos (a Dona Helena e o Senhor Couceiro) lhe oferece, e, ao 

contrário, é tomado por um forte sentimento de revolta perante uma possível situação de 

transformação pacífica em sua vida: “a senhora não pode compreender/ não compreende”, e 

“como detesto o meu riso e o que existe a seguir ao meu riso, o seu marido, o meu pai, a 

minha mãe, você, como me incomoda que a senhora goste de mim” (p.547). E assim, Paulo 

questiona Dona Helena sobre o seu passado com os pais biológicos: “-Eu era feliz dona 

Helena?”, sendo o seu questionamento seguido de um possível mascaramento da concretude, 

realizado pela mãe adotiva de Paulo: “claro que eras feliz, como podias não ser feliz não é, os 

teus pais, a genciana”, e então, a ironia do personagem desolado, “-Sou uma genciana não 

sou?” (p.548). Paulo sabe que não era feliz e que também não poderia ser, pois, o futuro “não 

virá a acontecer” (p.549). E o seu pai, fundador de sua dor vital e identitária, “sempre foi um 

palhaço e haveria de acabar como um palhaço não é?”, aumentando ainda mais o 

dilaceramento de seus entes queridos, a exemplo de Paulo e Judite (p.562). Paulo sofre 

verdadeiramente porque no fundo ama intensamente os seus pais biológicos, mas não 

consegue aceitá-los como eles são: Um travesti e uma prostituta viciada em álcool. Contudo, 

tomado pela benevolência universal do amor, Paulo declara-nos o que sente realmente por 

Carlos e Judite, em um momento poético ímpar e não menos crítico do referido romance 

antuniano: “o nome de um palhaço, o de uma mulher à cata de garrafas na cozinha, o cão 

vadio do meu amor por eles que me segue de longe, se me aproximo escapa-se num pulinho, 

se o esqueço regressa a insistir/-O teu pai o teu pai” (p.567).  

Nesse momento em que o desabafo de Paulo ao seu leitor atinge o seu cume, torna-se 

poeticamente comprovada a interdependência emotiva e psicológica dessa anti-família que 

protagoniza o supracitado romance de Lobo Antunes. Se eles estão e são dilacerados, essa 

confusão identitária torna-se possível no próprio núcleo dessa relação, ou seja, se um 

indivíduo cai, os outros também cairão; se abandona, do mesmo modo os demais abandonarão 

a si e aos outros ao seu redor. Essa tríade familiar vive à sua procura e não chega a lugar 

algum. Assim, nos diz Paulo: “eu à minha procura nos sítios onde deveria estar” (p.573). 

Notemos a carga semântica da palavra “deveria” utilizada pelo referido protagonista que nos 

induz a perceber a necessidade de o ser humano seguir os deveres que a sociedade lhe impõe, 

representar os seus papéis e obrigações relativas ao homem, à mulher e ao filho, reiteradas 

pelo discurso moralista cristão da tradicional organização social portuguesa, mesmo estando 
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essa imersa no contexto pós-moderno, que reavalia o conceito que temos de “família” e de 

“estrutura doméstica” a ela subordinada.  

Mas, Paulo se encontra nos lugares que o seu destino o coloca: Negado pelo pai e 

rejeitado pela namorada, como veremos a seguir: “-Não sou o pai de ninguém[...] Gabriela & 

Paulo nunca” (p.588). Paulo também é questionado pelos olhos daqueles que o observam em 

sua triste sina familiar quando lhe perguntam filosoficamente acerca de sua existência: “Era 

isto que esperavas Paulo?”, como se o dissessem se era esta vida que ele queria ter (idem). 

Paulo os responde ou responde a si mesmo que: “não me visto de mulher, não me pinto, sou 

um homem que não se veste de mulher, não se pinta, não atende os clientes da mesa nove a 

seguir ao espetáculo” (p.590). Podemos mais uma vez notar que a fonte da dor vital desse 

personagem se encontra na transformação sexual de seu pai. Assim como também a de Judite, 

como já presenciamos reiteradas vezes ao longo dessa análise literária. Sendo assim, para 

Paulo, negar a sua história torna-se menos doloroso do que enfrentar os seus problemas 

familiares: “à minha volta as pessoas deixaram de existir, não me sobra seja o que for”, 

apenas desilusão e a fantasmagoria adquirida por ele e por seus pais em todo o percurso 

narrativo antuniano (p.593). Fantasmagoria de não poder se sentir bem e vivo, ou seja, em paz 

consigo mesmo: “-Não me sinto eu que esquisito” (p.600).  

Mais adiante, Paulo, por ser escritor, tenta reescrever a sua história, em um tom 

metalinguístico trazido à cena por Lobo Antunes, porém, grotescamente, as próprias palavras 

roubam-lhe o fio narrativo e passam a conduzir o desfecho de suas idéias de transformação de 

seu destino bem como o de seus pais. Paulo tenta mostrar os seus escritos para a telefonista do 

Jornal em que trabalhava, porém, os mesmos insistem em esconder-se dele mesmo, em uma 

tentativa talvez de demonstrar que, na verdade, quem foge da sua história é o próprio Paulo: 

“-Vê o palhaço menina Júlia?/dona Júlia?/dona Júlia não serve, menina Júlia[...]-Vê o palhaço 

menina Júlia?/e eu para o tranquilizar, que sim/-Vejo o palhaço senhor Paulo”, uma vez que 

“quando o que via de facto era o sol a pular num gargalo, a atingir o tecto” (p.609). Júlia 

representa um ser externo à história de vida de Paulo. Para a secretária do jornal que se 

encontra alheia aos acontecimentos do passado de seu colega, a escrita de Paulo não passa de 

uma ficção quimérica e delirante de seu inconsciente. E o próprio enredo de Paulo também 

dela se esconde, reiterando, talvez, a idéia de que a sua história não representa nada para as 

demais pessoas que estão fora do círculo familiar do jornalista. 

 Mesmo quando o passado de infância de Paulo aparece como o locus amenus de sua 

vida, e, como um momento de resgate de uma possível felicidade perdida, mesmo assim, o 

leitor se depara com o revés da história, ou seja, com a tentativa de manipulação do real por 
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parte da anti-família que protagoniza Que farei quando tudo arde? Tanto Carlos quanto Judite 

e Paulo sabiam que não eram felizes e completos como uma família tradicional deveria ser, 

como podemos ver na seguinte afirmação de Paulo: “pensava sempre que as lágrimas, as 

discussões e as perguntas acabavam, os meus pais/ vocês/ se deitavam também, em paz um 

com outro na harmonia de cinzas dos velhos apesar de não haverem feito trinta anos nesse 

tempo”, e, “como vocês serenos eu sereno” (p.611). Como vimos, há um mascaramento da 

conturbada realidade familiar entre Carlos, Judite e Paulo. O referido filho fingia não perceber 

a caótica relação conjugal de seus pais, preferindo reconstruí-la em uma atmosfera de sonho e 

desejo de mudança. Paulo precisava acreditar que os seus geradores representavam uma 

corriqueira família que iria envelhecer junta e feliz, unida pelo amor possivelmente recíproco 

que os mantinha ligados naquela ocasião pretérita. Já Carlos e Judite, também fortaleciam 

essa idéia de comunhão doméstica enquanto estavam sob a mira tradicionalista de Paulo e de 

si mesmos. E enquanto isso ocorria, Paulo fingia ser feliz: “porque éramos/ palavra de honra/ 

uma família” (p.612).  

Mas no presente, Paulo quer terminar logo a escrita de sua história, porque essa dói-

lhe na alma e no coração: “e portanto despedia-me de nós[...] acabava tal como acabo a minha 

história pai e depois nunca existimos” (idem). Mais uma vez a dor presente de Paulo se 

manifesta como a consequencia do abandono familiar de Carlos, em sua luta pela escolha de 

vida que fez. Paulo não se conforma com a atitude de seu pai e o condena por ter se 

transformado sexualmente: “-Não me agarre pai/ cesse de incomodar-me, desapareça” 

(p.613). E, tomado mais uma vez pelo sentimento de revolta em relação à sua vida, Paulo diz 

não criar mais expectativas em torno de ninguém e não ser ajudado também por nenhuma 

outra pessoa, além de si mesmo: “A gente sabe com o que conta e aprendi nesta vida a não 

contar com ninguém tirando eu”, revela-nos um Paulo transtornado e só diante de sua 

realidade (p.631). 

 Como vimos, Paulo, podendo ser um reflexo da sociedade tradicionalista portuguesa, 

não aceita a escolha sexual do pai, e, tomado por um sentimento moralista cristão, o condena 

à crítica e ao esquecimento. E, utilizando-se de mais um artifício de fuga de sua realidade, 

toma o casal dos Anjos que lhe adotou como os seus verdadeiros pais, numa tentativa infeliz 

de negação de seu passado. Aparentemente e diferentemente de Carlos e Judite, Dona Helena 

ama incondicionalmente Paulo e, representa juntamente com o seu marido, o Senhor 

Couceiro, a família idealizada pelo universo moralista cristão de Portugal. Entretanto, 

paradoxalmente, Paulo nutre por esse casal um misto de atração e repulsa pelas suas ações 

perante o garoto: Atração, quando esses idosos desempenham corretamente os papéis sociais 
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de pais esperados e ansiados; repulsa, pelo fato dos mesmos não serem, verdadeiramente, os 

seus pais biológicos e queridos de infância. Por isso, vejamos esse misto de sentimentos 

oriundo de Paulo: “empurrar a dona Helena que/-Filho/ detestando-a por se interessar por 

mim e desejando/ que se interesse por mim[...]porque motivo não me impede de viver consigo 

como a minha mãe, o meu pai, o irmão do meu pai, os outros” (p.71).  

Paulo sofria pelo abandono de sua família biológica, porém, contava com o carinho e o 

zelo de Dona Helena: “ao passo que a dona Helena não se desculpava, não me evitava, não 

me despedia, deixava-me adormecer de luz acesa, queria pegar-me ao colo para me deitar no 

quarto[...]entregava-me dinheiro às escondidas, mentia por minha causa no banco”, e ainda, 

“tão aflita por mim que o empregado se apiedava, pedia emprestado a fim de cobrir a conta, o 

gerente na minha direção, baixinho/-Sacana[...]-Se não fosse pela velhota estavas preso há 

que tempos” (p.72). Paulo, por sua vez, sabia que estava enganando a si mesmo ao enganar 

Dona Helena em seu conflito com as drogas. Também sofria por não estar a altura do casal 

modelo que o criou: “dona Helena no sofá e o senhor Couceiro a segurar-lhe a mão e como 

não sou capaz de fazer as coisas de maneira diferente”, “magoá-los por me preocupar com 

eles, enfurecer-me por os magoar e castigar-me magoando-os mais[...]dois palermas 

velhos/odeio-vos/ não vos odeio/ odeio-vos” (p.77). Mais uma vez, presenciamos o conflito 

de sentimentos de Paulo em relação aos seus pais adotivos, que, parecem não se importar com 

tamanha revolta existencial do filho. Antes de tudo, a dona Helena somente vive para agradá-

lo “no andar dos Anjos com groselha e um bolo e o frango que ela julgava que” Paulo 

gostasse, e “não gosto” (p.78). E, insistia com a alegria pueril das mães tradicionalistas: “-Não 

te apetece o franguinho Paulo?” (p.79). Porém, Paulo refugiava-se em seu universo e não 

atendia a todas as demandas de sua mãe: “não pertenço a nada a não ser aos cabo-verdianos 

de Chelas” (p.84). 

 Paulo não sabia administrar o amor incondicional que recebia de Dona Helena. Por 

vezes, sentia-se mal em não comportar-se de modo adequado e disciplinado dentro do seio 

familiar tradicionalista do casal dos Anjos. Já por outros momentos, sob o efeito da heroína, 

roubava e agredia os seus pais adotivos. Mas, Dona Helena sempre se encarregava de 

contornar a difícil situação de educar e criar um jovem que tinha dependência química, além 

de travas psicológicas, oriundas de sua caótica história existencial. Vejamos alguns trechos 

em que Paulo narra a sua relação com a mãe adotiva: 

 

...-Pego-te ao colo se quiseres queres que te pegue ao colo?/ o senhor 
Couceiro nunca me pegou ao colo, mal a velha me segurou na cintura/-Pegue 
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na sua filha ao colo que eu não sou rapariga vá à merda dona Helena/ se eu 
pudesse não ter dito nada quando a vi chorar, se eu conseguisse/ -
Desculpe/tirar-lhe o lenço das mãos/-Estava a brincar não ligue/ encostar a 
cabeça ao seu ombro, ajudá-la, ajudar-me[...]talvez não acredite mas de 
tempos a tempos acontecia sentir-me protegido consigo, vê-la ligar o rádio, 
fazer crochet, cozinhar... (p.297-298). 

 

 Nessa citação, o leitor pode perceber o misto de atração e repulsa que Paulo nutre por 

sua mãe adotiva: Atração, por receber um lar “verdadeiro” e uma mãe que zele o filho e o 

proteja dos males mundanos, e, por outro lado, repulsa, por essa mesma mãe carinhosa e 

prestativa não representar a sua figura materna biológica. Porém, Paulo, quando não estava 

tomado pela cólera existencial ou pela agressividade em função dos efeitos colaterais de quem 

utiliza substâncias químicas, sabia reconhecer a bondade e a paciência do casal que lhe 

adotou, além de elogiar os dotes culinários e domésticos de Dona Helena, bem como a 

sabedoria intelectual do Senhor Couceiro, que “sabia o nome das coisas em latim” (p.371). A 

Dona Helena possuía uma “gratidão feliz” por adquirir um novo filho, bem como nos era 

apresentada por Paulo como uma pessoa imaculada, santa, ou seja, “sem nódoas”, que “nunca 

se sujava ao comer” (p.372). Tal metáfora da não sujeira em Dona Helena remete-nos a 

pensar sobre a questão da moralidade católica em Portugal: O paralelo entre essa figura santa 

e maternal em contraste a àquela maculada pelas circunstâncias da vida, representada por 

Judite, que desafia a ordem moral cristã de seu meio social. Paulo deseja viver dentro dessa 

moralidade impressa no imaginário da nação portuguesa, e, critica severamente a sua família 

biológica, que transgride as normas e padrões estabelecidos nesse país, tão tradicionalista e 

católico, que clama pela paz familiar e acredita na figura materna, como percebemos, no culto 

à Fátima. Entretanto, mais adiante, Paulo desabafa e brada perante os pais adotivos: “não me 

tratem por filho” (p.373). 

 Uma das cenas que consideramos mais marcantes, sob o aspecto do contraste entre as 

duas família de Paulo, em Que farei quando tudo arde? se estabelece no momento em que 

Carlos, travestido, resolve visitar o filho, na casa de seus pais adotivos nos Anjos. O referido 

travesti não é bem-vindo e nem bem recebido na casa de Dona Helena e do Senhor Couceiro. 

Paulo também tenta fugir e evitar se aproximar de seu verdadeiro pai, que aparece-lhe 

“pintado, como um palhaço, de mulher”. Vejamos: 

 

...repara nas minhas mãos de homem Paulo, no meu pescoço de homem, nos 
postiços que me escorregam desde que emagreço, a primeira ocasião em que 
me visitou nos Anjos mascarado de palhaço não o reconheci, de pé junto à 
cadeira que a dona Helena lhe oferecia sem se atrever a sentar-se, ora num 
pé ora no outro a combater o frio embora não houvesse frio/ -Eu não demoro 
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madame só queria ver o meu filho/a retirar um bombom da malinha e a 
oferecer-me o bombom, quer-se dizer sem coragem de me oferecer o 
bombom que lhe amolecia nos dedos, a largá-lo no tampo da cómoda num 
sorrizinho de desculpa que parecia deslizar dos lábios e tombar murcho no 
chão/ -Se o puserem no frigorífico endurece outra vez/qualquer coisa na 
barriga do senhor Couceiro a saltar, a dona Helena corrigindo um naperon, o 
meu pai dobrou-se para um beijo[...] e não chegou a beijar-me[...] o meu pai 
no vestíbulo/-Não se incomodem que eu conheço o caminho/ a ameaçar uma 
jarra, a colocá-la no sítio que não era o dela/-Sou tão desajeitado não 
sou?[...] apesar de já na rua o meu pai permanecia no bombom da cómoda, 
pegar-lhe com o indicador e o polegar, o mais longe possível, e deitá-lo no 
lixo[...]o bombom no meio de embalagens de leite e ossos e cascas, fechar o 
armário e agora sim, a casa sem palhaço, nós em paz, tudo em ordem[...] 
medrosos que o meu pai me levasse apesar do meu pai a compor as 
madeixas... (p.379-380). 

 

 Conforme acabamos de ver, a visita de Carlos a Paulo na casa de Dona Helena 

provocou um descontentamento em seu filho e nos idosos. Isso porque a figura do travesti 

causou estranhamento nessas pessoas que viviam de acordo com as normas moralistas 

religiosas e sociais de Portugal. Notemos como Lobo Antunes descreve essa cena de modo 

crítico e irônico, evidenciando a decadência das atitudes de Carlos, ao tombar um jarro que, 

antes de sua presença, sempre permaneceu impecavelmente inerte na cômoda de Dona 

Helena, além do derretimento do “bombom” ofertado a Paulo, que futuramente foi parar no 

lixo, traduzindo-se assim, na falta de consideração do garoto em relação ao seu pai biológico. 

Notemos também, que o próprio Carlos não se sente confortável perante a sua transformação 

sexual, travando um conflito interior entre o homem que foi no passado e a figura feminina 

que é no presente: “repara nas minhas mãos de homem Paulo, no meu pescoço de homem, nos 

postiços que me escorregam”. E ainda, Carlos envergonha-se constantemente de sua condição 

e papel na sociedade portuguesa após essa sua escolha de vida: “sem se atrever a sentar-se, 

ora num pé ora no outro a combater o frio embora não houvesse frio”. Esse frio residia em sua 

alma constrangida e envergonhada por lutar contra um discurso moralista impresso em seu 

meio social.  

Carlos não tinha coragem nem de se impor enquanto pai biológico de Paulo e sabia 

que, socialmente, tinha perdido o direito de se relacionar com o seu filho: “sem coragem de 

me oferecer o bombom”, “o meu pai dobrou-se para um beijo e não chegou a beijar-me”. Em 

acréscimo ao já dito, Carlos sabia que estava incomodando aquela família aparentemente 

pacífica e feliz, e então se autocritica e logo vai embora: “-Não se incomodem, sou tão 

desajeitado não sou?”. Ao nos fazer lembrar da teoria do lixo humano de Bauman, que 

discutiremos mais adiante no item em que faremos um paralelo sociológico entre a obra 

antuniana em questão, e o livro de Carlos Castro sobre o travesti Ruth Bryden, Lobo Antunes 
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utiliza o recurso da metonímia no momento em que Paulo e Dona Helena se livram da 

imagem de Carlos através do descarte do bombom, que acaba no lixo: “apesar de já na rua o 

meu pai permanecia no bombom”, mas, “o bombom no meio de embalagens de leite e ossos e 

cascas, fechar o armário e agora sim, a casa sem palhaço, nós em paz, tudo em ordem”. Foi 

necessário jogar, metaforicamente, Carlos no lixo para a paz novamente reinar no lar do casal 

dos Anjos. Não por acaso, o bairro em que Dona Helena e o Senhor Couceiro moram chama-

se “Anjos”, como uma simbologia, talvez, da materialização da ajuda que Paulo tanto 

precisou no processo de luta contra a própria existência. Sendo assim, Lobo Antunes leva-nos 

a entender que realmente esse casal de idosos chegaram na vida de Paulo como “anjos” 

salvadores e misericordiosos, a fim de que a sua dor vital pudesse ser amenizada. Esses 

“anjos” humanizados também tinham medo de perderem Paulo e travaram um distanciamento 

entre eles e a família biológica do garoto: “medrosos que o meu pai me levasse apesar do meu 

pai a compor as madeixas”. 

 A todo o momento Paulo está em crise de identidade e encontra-se dilacerado. Por 

tudo o que já vimos e discutimos no decorrer dessa análise literária no que se refere à vivência 

desse personagem na interação com as suas famílias natural e social, conseguimos 

compreender um pouco os seus motivos e razões para tamanha confusão existencial. Em uma 

narrativa engenhosa e criativa, Lobo Antunes associa, através de Paulo, a vida desse 

personagem e de seus pais genéticos ao malabarismo (como vimos no episódio metafórico do 

chinês que dribla pratos com uma haste de bambu), como também ao jogo de quebra-cabeça, 

em que os envolvidos no processo devem montá-lo e solucioná-lo, como quem tenta organizar 

e estruturar a própria vida. Vejamos a citação que se segue: 

 

...que me sinta sozinho à tua beira rodeado pelos pedaços numerados do 
puzzle de uma existência que dispersaram na mesa e apesar de fáceis me 
recuso a juntar, para compreender que de novo é necessário erguer-me, 
atravessar o que sabes que sou para o que sou também e cuja existência 
ignoras, aquilo que te escondo, não confesso,não falo, os meus pais, a 
empregada do refeitório, Chelas, o casal de velhos que julgou criar-me num 
andar dos Anjos[...] gostava deles ainda que não fosse capaz de dizê-
lo...(p.418-419). 

 

 Como vimos, Paulo desabafa com uma mulher desconhecida a respeito da história de 

sua vida. Cada episódio é associado a uma peça de puzzle que, somada às demais, formam a 

sua existência. Ironicamente Paulo afirma estar diante de um jogo fácil, porém, se recusa a 

jogá-lo. Tal personagem encontra-se perdido em meio aos fragmentos de um passado que lhe 

doía na alma. Pedaços caóticos de uma trajetória a ser compreendida: “É necessário erguer-
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me, não confesso, não falo”. Falar, significa expor e abrir feridas que ainda não estavam 

cicatrizadas no coração desse personagem. Mas, o que tanto o incomoda? Tudo o que 

representou o seu pretérito, ou seja: Os seus pais, a empregada do refeitório (Gabriela), Chelas 

(Local onde se drogava com o Rui, namorado de Carlos), e o casal de velhos, que “julgou 

criar-me”. Não foi fácil “driblar esses pratos” da vida, tampouco, jogar com peças tão 

fragmentadas e caóticas, difíceis de serem montadas por seu jogador.  

Paulo estava diante do incessante desafio de enfrentar-se. Encontrava-se tão ferido 

existencialmente, que não conseguia alegrar-se nem mesmo com o carinho dos pais adotivos: 

“O cansaço, o hospital, os miminhos que não come/ fruta, bolos, amêndoas” (p.421). Porém, 

acreditava que as coisas se complicavam sem a ajuda do casal dos Anjos, que representa a 

moral e os bons costumes: “Tudo se complica sem o senhor Couceiro”, que sabia decifrar “os 

nomes em latim”, que sabia decifrar a vida (p.467). E ainda: “Gosto dessa casa porque era 

onde a minha mãe mexia a sopa[...] a minha mãe / -Helena”, uma verdadeira senhora do lar, 

dentro dos moldes do imaginário português, como vimos anteriormente no salazarismo 

(p.531). Esse locus amenus do “lar doce lar” se contrasta com a sua antiga casa do Bico da 

Areia, em que os seus pais biológicos tentavam sobreviver, em vão, enquanto família 

estruturada: “Uma cozinha onde que a minha mãe não mexia a sopa[...]um guarda-fato de que 

se escapava uma cabeleira loira, uma mulher de garrafa na mão a apontar a cabeleira” (p. 

534).                     

 Como pudemos ver ao longo dessa análise de Que farei quando tudo arde?, os 

protagonistas Carlos, Judite e Paulo vivem o dilema de serem diferentes da idéia moralista 

cristã da “sagrada família”, imposta pela sociedade religiosa portuguesa. Tais personagens 

antunianos incorporam o revés desse anseio social de se constituir uma união matrimonial 

bem sucedida que gere frutos oriundos do amor entre um homem e uma mulher. Tal história é 

contada, predominantemente, sob a ótica do filho do casal Paulo, que, por diversas vezes, 

toma para si o discurso cultural vigente em seu país, determinado pela religião católica. Paulo 

condena o seu pai por esse ter abandonado a família e se transformado sexualmente em um 

travesti. Também se envergonha do destino de sua mãe Judite, que a conduziu ao alcoolismo e 

à prostituição, bem como à perda de seu referencial identitário. Já o próprio Paulo, por seu 

turno, não consegue se sustentar em meio a tamanho caos existencial, e, acaba se rendendo ao 

vício da heroína, como uma maneira rápida e abrupta de fugir da sua realidade familiar, que 

tanto o atormenta.  

Todos esses personagens sofrem o desprezo, a indiferença e o preconceito por parte 

dos indivíduos que estão inseridos no seio da sociedade moralista portuguesa. Isso porque eles 
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são diferentes, agem e pensam de modo diverso do modelo de cidadão exemplar pregado e 

exigido pelo discurso social português, e também representam, pelos motivos já citados, uma 

ameaça à cultura convencional da referida nação. E o que fazer então para solucionar esse 

problema cultural de abarcar ou não a diferença de idéia e conduta? Vimos que, para a 

sociedade moralista portuguesa, é muito mais prático refugar e isolar esses indivíduos, 

classificá-los como incapazes e improdutivos, do que acolhê-los calorosamente em seu seio. 

A voz envergonhada e ressentida de Paulo, a sua não aceitação de seus pais e de si mesmo 

pode representar o eco social preconceituoso de todo o seu país, uma vez que a diferença 

incomoda e ameaça as sólidas e históricas bases da organização moralista cristã de Portugal. E 

assim, o que “fazer quando tudo arde”? Lutar “de alma limpa” como Carlos, ou render-se ao 

vício como fizeram Judite e Paulo? No momento, podemos apenas afirmar que, em Que farei 

quando tudo arde?, tanto na luta quanto na fuga não se obteve vitória entre os envolvidos na 

referida história, mas, um constante sentimento de perda e desolamento, que culminou no 

inevitável dilaceramento identitário, que alicerçou o supracitado romance de António Lobo 

Antunes. 

 E assim, em acréscimo ao já dito, traremos de modo breve para o centro da nossa 

discussão do romance antuniano em questão, as idéias de alguns críticos, visando o 

enriquecimento da análise nesse momento. Para Maria Alzira Seixo, em Os romances de 

António Lobo Antunes, o romance Que farei quando tudo arde? tem como mote “O mundo 

em pedaços” (2002, p.427). Tal escritora faz uma paráfrase da afirmação de Paulo (na edição 

do romance que utilizamos nesse estudo, p.617) para evidenciar a dor metafísica sofrida pelos 

personagens principais da trama antuniana. Segundo Seixo, essa obra literária traz a ameaça 

de enfraquecimento da moral cristã pela diversidade cultural pós-moderna oriunda da anti-

família representada pela tríade Carlos-Judite-Paulo. E, paradoxalmente, por essa moral 

religiosa ainda alicerçar a cultura portuguesa, mesmo no final do século XX e início do XXI, 

é que conseguimos enxergar como essa diferença de comportamento da citada tríade 

incomodou o seio social dessa nação, que teme a dessacralização do matrimônio, dos papéis 

culturais do homem e da mulher, além da perpetuação da espécie, através da procriação 

biológica. Nos diz Seixo que, a temática antuniana em questão “materializa-se numa 

efabulação que tem como centro a vida e a morte de um travesti, Carlos-Soraia, e o modo 

como a sua mulher, Judite,e, sobretudo, o filho, Paulo, percebem e conflitualizam essa matriz 

dupla de uma existência” (p.428). E acrescenta: 

 



269 
 

 

Em termos de visão do mundo, a obra de Lobo Antunes questionara já vários 
aspectos do viver contemporâneo,[...]prosseguindo as suas personagens um 
processo de dilaceração subjetiva, movidas entre os valores herdados da 
formação modernista e o indiferentismo lateralizado ou paródico do pós-
modernismo em processo, com particular incidência para o libelo acusatório 
de certos centros de decisão (política, moral, comportamental) no que 
respeita à sua atuação sobre as atitudes marginais ou anódinas[...]e ainda a 
singularização do indivíduo massificado, o que é importante num mundo em 
processo de globalização, onde a problemática do centro e das margens se 
revela política e culturalmente decisiva. Ora são as ‘margens’ que justamente 
entram em força neste seu[...] romance...( idem). 

 

 Como vimos, reforçamos com as palavras de Seixo a idéia da marginalização da anti-

família Carlos-Judite-Paulo pelo “centro” da sociedade moralista portuguesa. Interessante 

notarmos que, ao mesmo tempo em que tal narrativa se encontra em um contexto pós-

moderno, que teoricamente deveria abarcar a diversidade cultural, a realidade de exclusão da 

vida alternativa é evidenciada por Lobo Antunes para o seu público leitor. Mas, como mesmo 

nos fala Maria Alzira Seixo, se “as margens entram em força neste romance”, elas adentram o 

referido enredo para desafiarem a ordem social vigente, porém, não conseguem se manter no 

núcleo cultural do qual fazem parte. Acabam anulados e execrados pela ação excludente da 

nação portuguesa, que se diz pós-moderna e aberta para as novas e desafiantes formas de se 

enxergar o universo. O tradicionalismo e a força moralista católica estão tão enraizados no 

seio social lusitano que, podemos perceber o seu eco, no próprio cenário doméstico dos 

referidos protagonistas antunianos. “Como nos comunica Lobo Antunes a vida e morte de um 

travesti, e o drama familiar que o seu tipo de existência provoca” (p.429). 

 Como já mencionamos no decorrer desse estudo, nem Judite tampouco Paulo se 

sentem satisfeitos com a brusca transformação sexual e psíquica de Carlos, juntamente com o 

seu abandono do lar e, principalmente, da família. Acerca dessa questão, Seixo nos diz que 

Judite, por exemplo, “entrega-se à contemplação do vazio[...]e pensa continuadamente no 

marido, misturando na memória passado e presente[...]circunstância e fantasia” (p.430). Além 

dessa fantasmagoria experimentada pela ex-mulher do travesti devido ao seu abandono 

provocado pelo mesmo, tal personagem “entrega-se a todos quantos podem satisfazê-la[...]na 

ilusão enganadora[...]de que é com ele que está” (idem). Interessante notarmos que, até o 

próprio Carlos também se sente envergonhado com a sua nova vida, traduzindo assim, o 

poder do moralismo religioso no seio social lusitano. Seixo nos alerta para o fato de que, no 

citado romance antuniano, uma possível heterossexualidade de Carlos é mais acentuada e 

erotizada, traduzida na traumática experiência sexual que teve na adolescência com a tia, que 

rendeu o fruto Paulo, do que as suas relações amorosas homossexuais com Rui e seus clientes: 
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“o erotismo de Carlos-Soraia, quando presente no texto, se correlaciona com um traumatismo 

da infância ou da adolescência”, no entanto, “durante o período em que Carlos se assume 

como Soraia, esse erotismo apenas se apresenta com manifestações breves e esporádicas no 

que respeita à manifestação das relações sexuais” (p.434). E assim, mesmo se tratando da 

mudança de Carlos para Soraia, é, em sua experiência sexual como homem, que o 

personagem se completa e consegue semear e colher o fruto, que é seu filho Paulo. O leitor 

consegue perceber o prazer que Carlos tem no ato sexual com a sua tia, porém, só visualiza 

dor em suas relações homossexuais. E, o próprio Carlos afirma ter ódio de si por “desejar e 

consentir que somente a sua tia lhe toque”, como já tínhamos citado anteriormente nesse 

estudo. 

 Seixo também nos relembra que, Que farei quando tudo arde? “é, efetivamente, o 

romance de uma derrocada-da morte, da perda do outro e da família, da perda de si[...]da 

perda do mundo circundante[...]a catástrofe doméstica como ficção”(p.437). Notemos a 

atmosfera de tristeza, desolamento e negatividade mencionada pela referida escritora 

portuguesa, e que Lobo Antunes leva a cabo, para nos provocar diante de tamanho paradoxo 

que é o da não-aceitação da diferença, em tempos pós-modernos, em Portugal. A 

heterogeneidade de comportamento e ideologia é associada a algo negativo, depreciativo e 

catastrófico, mesmo porque desconstrói os sonhos e derruba “os castelos” da moralização 

social cristã. Seixo também evidencia o fato de que, na presente narrativa antuniana, o 

passado é visto como o locus amenus, o instante da tradição, da felicidade plena e da união 

familiar. Já o presente, é marcado por mudanças sociais e históricas iconoclastas, que levam o 

indivíduo à sua ruína: “Mas o actual (sic) impõe essa situação de revés, produtora de 

fragmentação e destruição, que apenas se atém aos restos de um real que a memória tenta 

penosamente reconfigurar” (p.438). Esse “mundo em pedaços” é reiteradamente presente no 

enredo em questão, uma vez que tanto Carlos, quanto Judite e Paulo não conseguem se acertar 

com o tempo presente, buscando restos de uma suposta felicidade, em seu pretérito familiar. 

Nesse caso, a dor é uma constante na existência de cada um deles: “Os pedaços, os 

fragmentos, os restos-estilhaços de uma visão deceptiva das coisas”, em um “processo de 

negatividade trágica”, que parece não ter fim (p.439). Na presente obra literária, há uma 

“evocação do passado a partir de um presente de malogro”, momento atual este, que faz com 

que os indivíduos travem uma incessante batalha “entre o ser e a sua existência”, que tanto os 

condena (p.440). 

 Concordamos com Maria Alzira Seixo no que se refere à condenação existencial a que 

os protagonistas de Que farei quando tudo arde? estão sujeitos. Há, nessa obra antuniana, “a 
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condenação do travesti, da homossexualidade”, “da condição feminina”, no caso da solidão e 

carência de Judite, bem como a de Paulo que, ao fazer parte desse universo alternativo 

socialmente, acaba perdendo-se nas drogas (p.444). Nesse cenário ora apresentado, a mudança 

de tempo (passado/presente) conduz as coisas “ao seu avesso” e à inevitável decadência das 

pessoas e das situações. É o que Seixo chama de “processo de mutação”, que para ela é 

fundamental nesse texto literário em estudo (p.445). Só que a referida transformação é 

conduzida de forma negativa e desoladora, principalmente na voz do personagem central 

Paulo e sob a sua perspectiva:  

 

Primeiro, a passagem da sua vida normal com os pais para uma existência de 
observação dolorida da mãe abandonada, e entregue a outros homens, na 
casa do Bico da Areia; depois,a entrega que a assistência social dele faz a um 
casal dos Anjos, a dona Helena e o senhor Couceiro, para o adotarem, 
devido à insalubridade do convívio com a mãe; a seguir, o seu convívio com 
o pai, em visitas que este lhe faz ou em permanências de Paulo na casa deste, 
na casa do Príncipe Real, assistindo aos seus hábitos de travesti e à sua vida 
doméstica com Rui, que o pai apresenta como seu noivo, ou seu 
marido;depois, a entrada na droga, iniciado por Rui, que o apresenta aos 
mulatos de Chelas, seus fornecedores; a seguir, ainda, o internamento no 
hospital, devido à droga, e o namoro subseqüente com Gabriela,a empregada 
do refeitório;no final, a morte do pai, subseqüente a um processo de doença e 
deterioração, acompanhado pelo suicídio de Rui, na Fonte da Telha[...]o 
teste da casa, que no hospital lhe fazem os psicólogos, e que permite a 
manifestação das concepções familiares indecisas de Paulo;o comportamento 
ambivalente deste com os pais adotivos... (p.445). 

 

 Como vimos nessa citação de Seixo, as mudanças ocorridas na história familiar de 

Paulo são desconcertantes e conduzem, os personagens que fazem parte dela, para o seu 

dilaceramento identitário, com o passar dos anos. De acordo com Seixo, essa mudança de 

lugar, por exemplo, (a casa do Bico da Areia, a dos Anjos, a do Príncipe Real) “vai, em parte, 

temporalizar a narrativa”, de modo negativo, gerando nos protagonistas, um sentimento de 

perda e desilusão do locus passado e confortante, para um atual que gera desconforto e agonia 

(p.447). O mal-estar entre Carlos, Judite e Paulo também é fortalecido por uma certa 

“incomunicabilidade” que culmina na solidão e nas “falas isoladas” dos mesmos, deixando 

transparecer no leitor a sua falta de entendimento e comunicação (p.457). Parece que eles não 

se acertam nunca e nem chegam a uma conclusão de suas vidas e problemas. Também não 

aparecem dialogando diretamente entre si, ao longo de toda essa narrativa. As frases soltas 

formam um mosaico, em que o leitor precisa “colar as peças” para formá-lo e entender 

completamente o enredo. Mesmo quando cada personagem necessita dizer algo para o outro, 
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não há um confronto direto das vozes envolvidas, pois essas são deslocadas de seu contexto e 

lançadas posteriormente em um momento diverso. 

 Outra questão lançada por Seixo, e que concordamos, uma vez que já mencionamos na 

análise do supracitado romance, é o fato da diferença ser considerada refugo ou “lixo 

humano” que a sociedade descarta, por se sentir ameaçada e afrontada pelas ações e idéias 

que divergem das pregadas pelo seu sistema: “o ser como resto e como lixo, isolado e 

esquecido” (p.459). Sendo assim, ainda de acordo com Seixo, a “falta ou a suspensão” 

marcam uma significativa presença nessa trama antuniana em estudo, local de condução à 

anulação da identidade dos personagens, que sofrem e se dilaceram com tal situação. Tais 

protagonistas são rejeitados do seio cultural português porque estão na contra-mão, no 

“avesso das coisas”, e, em acréscimo, são “tortos, canhotos e estranhos” (p.462). Então, o 

leitor pode observar esse fato,“seja na visão que Paulo tem das coisas[...]seja na própria 

instituição de Carlos enquanto invertido”, como pudemos enxergar no texto de Lobo Antunes, 

ao longo da presente análise (idem).  

 Como vimos, em Que farei quando tudo arde?, os personagens principais tentam 

sobreviver em meio a um destino de degradação e falta de esperança. A “felicidade é 

sonhada”, e a realidade lhes aparece como uma condenação, um pesadelo, do qual não podem 

acordar. Seixo diz que, há no referido romance, “a imagem construída de uma felicidade 

sonhada, constituída por fragmentos do passado[...]que compõem um presente 

fantasmatizado” (p.465). A atmosfera dessa obra literária provoca o dilaceramento identitário 

em seus participantes, bem como no público leitor, que também passa a questionar a sua 

existência enquanto ser humano imerso em uma determinada sociedade. Ainda segundo 

Seixo, tal narrativa conduz os protagonistas ao “ermo”, ou seja, a uma situação em que não se 

pode escapar do trágico destino ofertado a eles pela vida: “A casa desfeita, a ausência do pai, 

o alcoolismo da mãe, a emergência do filho em tentativa de anulação e recuperação das 

coisas[...]numa espécie de acesso ao ermo” (p.469).   

 No texto de Sara Belo Luís intitulado “Que diz Lobo Antunes quando tudo arde?”, 

publicado em Entrevistas com António Lobo Antunes, organizado por Ana Paula Arnaut, 

conseguimos compreender um pouco da idéia do referido escritor português no que se refere à 

análise da diferença na citada obra literária. Tendo como alvo principal a descrição crítica da 

figura do travesti, bem como as consequências geradas pela transformação radical do mesmo 

e as suas implicações na vida dos demais envolvidos nesse enredo, Lobo Antunes responde à 

entrevista feita pela Revista Visão em 18 de outubro de 2001, ano da publicação do presente 

romance pela Dom Quixote, que se preocupou em: Querer “escrever um livro sobre a 
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identidade, fazendo várias interrogações que se colocam de um modo especial num travesti” 

(2008, p. 363-364). E acrescenta: “Esta é uma questão recorrente nos meus romances. 

Passamos a vida a fazer perguntas. E vamos morrer sem saber as respostas” (p.364). Por 

enquanto as coisas “ardem”, e o ser humano continua sem saber o significado de tudo isso. 

Aliás, em relação ao título dessa obra literária, Lobo Antunes foi garimpar essa idéia em um 

soneto de Sá de Miranda, que finaliza com esse verso: “Que farei quando tudo arde?”. E diz: 

“Tenho sempre um grande problema com os títulos. Este é o último verso de um soneto de Sá 

de Miranda e pensei que era um pouco o resumo do livro” (idem).14  

Assim, a agonia, o medo da existência e o enfrentar a mesma com ironia e sarcasmo 

passam a confeccionar a presente narrativa antuniana, em que o homem não é o senhor do seu 

destino, mas, um objeto fantasmagórico à deriva, no desconhecido mar da vida. Lobo Antunes 

coloca os seus protagonistas Carlos, Judite e Paulo como alvos de uma sociedade moralista 

religiosa marcada por paradoxos e contradições: Se a religião e a vida “santa em Deus” unem 

os indivíduos em uma grande família temente ao seu representante celeste, se há uma noção 

de amor fraterno e universal pelo semelhante, por qual motivo essa mesma instituição julga e 

condena a diferença? Em entrevista ao Jornal de Letras em 6 de outubro de 1999, Lobo 

Antunes aborda sobre o assunto “Mais perto de Deus” em um diálogo com Rodrigues da 

Silva, e declara em relação a aproximação a Deus: “Eu tenho sentido essa aproximação ano 

após ano. Não no sentido de uma Igreja, mas de uma cada vez maior religiosidade[...]Mas isso 

é muito íntimo” (p.318).15 Percebemos, então, a heterodoxia do presente escritor português e o 

motivo de suas críticas severas à Igreja Católica e aos seus dogmas, normas e condutas 

sociais. 

 Passemos, a partir de agora, a falar do processo de afirmação da identidade sexual de 

Carlos, bem como da análise do intertexto entre Que farei quando tudo arde? e a biografia de 

Ruth Bryden, famoso travesti português, que assim como Carlos, lutou por espaço social. 

Faremos também, no próximo item, um estudo sociológico do universo travesti, visando um 

maior entendimento do tema proposto por Lobo Antunes, que entre em choque com o cenário 

moralista cristão português, mesmo na contemporaneidade. 

 

  

 

                                                           
14

 In: Francisco Sá de Miranda, Obras Completas. V.I. 3.ed. Lisboa: Sá da Costa, 1977, p. 293 (Soneto 112). 
15

 In: ARNAUT, Ana Paula (Org.). Entrevistas com António Lobo Antunes: 1979-2007 Confissões do Trapeiro. 
Coimbra: Almedina, 2008. P. 305-323.  
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            3.4 Carlos no Universo Travesti: Diálogos com Ruth Bryden. 

 

            3.4.1 Carlos em busca de si: O conto de fadas às avessas. 

            

 Que farei quando tudo arde? pode representar o desmascaramento do indivíduo 

português, que, na maior parte das vezes não se deu conta de que a estrutura sócio-familiar de 

seu país se transformou, com o fortalecimento do modelo cultural pós-moderno. Nessa obra 

antuniana, o seu leitor depara-se com uma família em crise e em absoluta derrocada do ser, 

que, desesperadamente, e em vão, tenta buscar o sentido perdido de sua existência. Tal 

instituição doméstica luta incessantemente pela recuperação de uma possível felicidade 

perdida, depositada no passado ou em forma de quimera. Sendo assim, Carlos, Judite e Paulo 

traduzem-se em personagens que envolvem os seus receptores em uma atmosfera de Contos 

de Fadas às avessas. Não por acaso, Lobo Antunes, ao longo de sua obra, em uma possível 

atitude de crítica à tradição literária e social, procura tecer relações de conteúdo e forma com 

os antigos clássicos infantis, a exemplo do “Era uma vez um homem de nome Luís a quem 

faltava a vista esquerda”, em As naus (1988)16, bem como, ao longo de Que farei quando tudo 

arde? mencionar a significativa presença do “anão da Branca de Neve”, que observa com 

olhos reprovadores a tumultuada relação entre os protagonistas desse romance. Mas, qual 

seria o significado desse diálogo entre os Contos de Fadas e a supracitada obra antuniana? 

 Quando pesquisamos acerca da figura do “Anão” no conto clássico da Branca de 

Neve, percebemos a idéia de que, na história clássica, os anões zelam pelo seu lar e pela 

ordem familiar. Tal informação nos levou a crer que Lobo Antunes, em um ato recheado de 

criatividade, teceu uma relação contraditória entre a ordem e a paz reinantes no lar dessas 

pequenas criaturas que acolheram a desamparada princesa que fugia de sua madrasta e o caos 

e a desordem do seio familiar de Carlos, Judite e Paulo. Na obra antuniana, percebemos que 

não há um lar propriamente dito, pois as coisas e as pessoas estão fora de lugar17. Porém, em 

ambos os casos há um processo analógico de formação de personalidade diferente da anterior, 

que se rompe ao lutar contra os obstáculos que a vida oferece aos sujeitos que provam-na. Em 

Branca de neve, a princesa se desenvolve enquanto mulher, ao sair de casa e experimentar a 

responsabilidade de cuidar de si, do lar dos anões, bem como de seus anfitriões. Houve, nesse 

caso, um crescimento do sujeito. Já em Que farei quando tudo arde?, a formação da 

                                                           
16

 LOBO ANTUNES, António. As Naus.5.ed. Lisboa: Dom Quixote, 2002. P. 19. 
17

 CONTOS DE FADAS. Edição, Notas Maria Tatar. Tradução Maria Luiza Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editora, 2004. 



275 
 

 

personalidade de cada um dos protagonistas passa, como vimos, por um processo de 

decadência, dor e derrocada, em virtude do desmantelamento familiar do qual são vítimas e da 

falta de um final feliz em suas vidas. Apesar das dificuldades e das aventuras que passa no 

decorrer da literatura clássica, Branca de Neve atinge a plenitude finalmente quando casa-se 

com um príncipe encantado. O mesmo não acontece com Carlos, Judite e Paulo, que não 

viveram “felizes para sempre”. 

 Bruno Bettelheim, em A psicanálise dos contos de fadas, diz que os contos de fadas 

lidam de forma imaginativa com as proposições mais importantes sobre desenvolvimento em 

nossas vidas (1980, p.233). Para ele, Branca de Neve tornou-se a metáfora pela qual nos 

referimos a uma constelação emocional específica dentro da família, de um tipo que pode 

causar sérios impedimentos para o crescimento e amadurecimento do indivíduo, enquanto 

que, por outro lado, também é fonte de formação de personalidade (p.234). Enquanto que em 

seu antigo lar a princesa era coberta de mimos por seu pai, mesmo sofrendo as injúrias e o 

desprezo de sua invejosa madrasta, na casa dos anões, essa heroína aprende e desenvolve 

dotes domésticos e de sobrevivência no bosque. Sem querer, o rei a impedia de crescer 

enquanto mulher. Contudo, o seu caráter benevolente e pacífico foi herdado de seu pai. Já no 

seio familiar antuniano, percebemos que Paulo não teve condições de se desenvolver porque 

não teve uma estrutura sólida e educativa em seu lar. Carlos e Judite não se empenharam em 

educar o filho. Foi fora de casa que Paulo, sozinho, se entrega às drogas e carrega consigo 

toda uma carga física e psicológica que desmonta a sua identidade. Ao contrário de Branca de 

Neve, Paulo aprende a se desconstruir longe de sua família. De acordo com Bettelheim, no 

conto de fadas há a vitória sobre o inimigo, os obstáculos que são impostos aos seus heróis, 

além da recompensa final por seus esforços, que é a felicidade. Existe também nos clássicos a 

lição de moral propagada aos seus leitores de que a criança passa por dificuldades em sua 

relação vital com os pais para atingir a vitória final e o crescimento como sujeito (p.238). 

Porém, não há, como vimos, esse tipo de desfecho na supracitada obra antuniana.  

 Ainda de acordo com Bettelheim, os anões desempenham o papel fundamental de 

serem auxiliadores no processo de transformação identitária de Branca de Neve. Em troca de 

um lar, os anões pediram-lhe que cuidasse das tarefas domésticas enquanto estivessem 

trabalhando na mina de diamantes. Nesse momento da história, a princesa desperta para a 

realidade da divisão social de tarefas. Cada indivíduo deve ocupar um local determinado em 

uma dada comunidade. Já sob o aspecto psicanalítico, os anões não conseguiram se 

desenvolver para uma humanidade amadurecida, uma vez que estão presos a um nível pré-

edípico (eles não têm pais, não se casam e nem têm filhos na narrativa) e servem apenas para 
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enfatizar os desenvolvimentos fundamentais que ocorrem com Branca de Neve (p.239). De 

forma análoga, no romance de Lobo Antunes, o “anão da Branca de Neve” observa 

grotescamente do alto do frigorífico Paulo e seus pais, em uma tentativa, em vão, de ajudá-los 

a se recuperarem enquanto família, ou, de modo distinto dos clássicos, talvez simplesmente 

reprová-los por seus atos que destoam do ideal social desejado para essa instituição 

doméstica: 

 

O frigorífico com o anão da Branca de Neve em cima, aquele de picareta ao 
ombro que manda nos colegas, o anão para a minha mãe[...]a minha mãe 
sepultada e o inverno a perseguir-me no interior da casa, se não fosse o anão 
da Branca de Neve[...]não me descobriam nunca[...]a sombra do anão/ -
Corta o anão tesoura/ a lâmpada  crescia e o anão completo/ mesmo hoje, 
decorridos vinte anos, se eu pudesse quebrava-o[...] e o dono da esplanada a 
abotoar a camisa mirando o anão[...]dentro em pouco o anão da Branca de 
Neve partido, dentro em pouco a gaveta dos talheres no canteiro,dentro em 
pouco ela a dirigir-se a ninguém/ -Porquê Carlos?[...]a minha mãe trazia a 
garrafa e não gesticulava ao espelho, não tremia e o anão a salvo... (2001, 
p.18, 52, 54, 64, 82,83). 

 

 No romance antuniano em questão, a presença observadora do “Anão da Branca de 

Neve” na casa dos anti-heróis que protagonizam tal enredo pode se traduzir na tentativa do 

escritor de nos demonstrar que os olhos de uma tradição clássica literária, que durante anos 

povoou o imaginário da cultura ocidental moralista, reprovam o caos instalado no cenário 

pós-moderno pelas mudanças históricas ocorridas na sociedade portuguesa. Se, por um lado 

Lobo Antunes demonstra que Carlos, Judite e Paulo representam a transformação do modelo 

de família que deve ser respeitada em sua diferença social, mesmo porque o mundo se 

transformou nesse contexto da pós-modernidade, por outro, ele, enquanto português, revela-

nos o lado tradicionalista dessa mesma sociedade em processo de mudança, que não se sente à 

vontade com um pai que resolve travestir-se, uma mãe que se prostitui aos olhos do filho e um 

herdeiro que se entrega às drogas por não suportar a sua realidade, conforme já vimos 

anteriormente. Sendo assim, em sentido oposto ao da teoria de Bettelheim, o “anão da Branca 

de Neve” não consegue ajudar esses anti-heróis a se desenvolverem enquanto sujeitos que 

buscam vencer as dificuldades da vida. E assim, por diversas vezes a sua presença é notada 

principalmente por Paulo, que também rejeita as atitudes de seus pais, consideradas por ele 

imorais. O anão representa a vida feliz e próspera que Paulo almejava obter, porém, a sua 

existência estava cada vez mais distante de consistir-se em “um Conto de Fadas”, daí a 

dificuldade, talvez, desse personagem em conviver com essa figura inquisidora. E, por vezes, 

tomado por um sentimento de revolta, Paulo tenta livra-se do anão ao falar com a namorada: 
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“se eu pudesse oferecer-te os malmequeres do quintal, o anão da Branca de Neve para 

venderes em Chelas” (p.88). Notemos o paradoxo da situação, em que Paulo ironicamente 

deseja trocar o ícone da construção doméstica pacífica (o anão) por drogas no mercado de 

Chelas. Nesse trecho da obra, Paulo não está feliz nem com o amor, já que perdeu a 

namorada, nem com a vida que possui no relacionamento com os seus pais. Para ele, tanto faz 

estar sem os pais, a paixão juvenil, os malmequeres e o anão da Branca de Neve. 

 Judite também se sente incomodada com os olhares de reprovação que a figura do 

anão lhe oferta, principalmente se está na presença de seus amantes. Em diversos trechos do 

romance, o dono da esplanada nota a presença da figura que, do alto da geladeira, adota um 

papel divino de julgar e orientar os homens ao seu redor: “...o anão da Branca de Neve[...]foi 

o meu marido que o comprou no Natal, o dono da esplanada visitou-me nessa tarde” (p.97). 

Interessante notarmos que foi Carlos quem adquiriu a peça que, paradoxalmente, tanto o 

reprovou ao longo de sua vivência familiar. Aliás, como veremos mais adiante, a figura do 

travesti caracteriza-se por ser e agir de modo antitético, ambíguo e múltiplo, como o próprio 

meio pós-moderno e Queer. Por muitas vezes, Judite se sentia sozinha e abandonada pelo seu 

marido, e, como Paulo, procurava buscar auxílio e forças em um passado supostamente feliz. 

Mas Judite também confiava no anão e suplicava-lhe inconscientemente pela resolução de 

seus problemas familiares e matrimoniais. Assim como o seu filho, a mulher de Carlos 

também nutria um sentimento bipolar de atração e repulsa pela figura do anão, uma vez que 

ambos tinham a esperança de serem felizes para sempre, esperança essa que foi anulada com 

o passar dos anos: “...nenhum anão da Branca de Neve, nenhum frigorífico, a imagem no 

guarda-fato magoada antes de nós e a gente/ -Porquê?” (p.122). Essa anti-família sofria por 

estar distante do modelo sacramental imposto pela sociedade portuguesa católica, e, por isso 

mesmo, questionava-se a todo momento: Por que, por que eram diferentes? Não é nada fácil 

ser múltiplo em um contexto excludente e dicotômico. 

 Carlos também possuía, como os demais membros de sua família, uma relação 

antitética com o “anão da Branca de Neve”. Ao desejar obter a ajuda dessa emblemática 

figura dos clássicos infantis para poder vencer em sua trajetória de vida, o pai de Paulo não 

pôde contar com a realização de seus sonhos nem com o auxílio do anão, que, ao contrário do 

esperado, permanecia inerte em cima do refrigerador. Fantasticamente, quando saía da inércia, 

tal anão apenas olhava com olhos punitivos e de inimizade as ações da tríade Carlos-Judite-

Paulo. Durante o decorrer da leitura de Que farei quando tudo arde?, pudemos perceber, em 

vários trechos, a tristeza e o pesar de Carlos por possuir uma identidade sexual diferenciada 

da culturalmente esperada de um pai de família. Mesmo assumindo-se publicamente, o 
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referido travesti sabia que iria pagar o alto preço da diferença. E, consequentemente, oscilava 

entre a atitude e o arrependimento de seus atos: “...o anão da Branca de Neve sem coragem de 

acusar-me” (p.133). Esse anão, juntamente com a casa do Bico da Areia representa o locus 

amenus dos protagonistas, o momento do passado em que viveram juntos e mais próximos de 

um ideal familiar.  

Sendo assim desabafa Paulo, na ocasião da morte de seu pai: “...às vezes penso que 

sou eu que estou morto, faleci no seu lugar e você vivo no Bico da Areia, o anão e etc, a 

esplanada e etc, o pinhal e etc” (p.137). Mas, ao mesmo tempo quer “derrubar o anão da 

Branca de Neve” (p.151). E o anão: “Porquê Carlos?” (p.195). Então, apesar do anão não ter 

auxiliado tais personagens a terem um final feliz, ele conseguiu, por outro lado, definir a 

mentalidade e o comportamento dos mesmos. Ficou marcado na memória dos três 

protagonistas como uma tentativa de vencer as intempéries da existência. Estava no 

subconsciente de Paulo, quando o psicólogo do hospital pediu-lhe que desenhasse a sua 

família: “-Desenha-me uma casa a sério que raio de casa é essa?/ -Malmequeres um anão de 

barro a que falta a picareta garrafas no tanque de lavar roupa do quintal...” (p.212). Notemos 

aqui como a presença do anão, além de outros elementos pertencentes ao seu passado de 

infância possuem um significado fundamental para a sua formação identitária. Esse locus 

amenus está impresso no imaginário de Paulo e representa o alicerce daquilo que ele pensa, 

age e acredita, na fase adulta. 

 Para Bettelheim, no Conto de Fadas, “quando a posição da criança dentro da família 

torna-se problemática para ela ou para os pais, ela começa o processo de luta para escapar da 

existência triádica” (1980, p.241). E então, como consequência, esse ser infantil passa pela 

difícil jornada do autoconhecimento e da solidão. “Em alguns contos de fadas o herói tem de 

procurar, viajar e sofrer vários anos de existência solitária antes de estar preparado para 

encontrar, salvar e reunir-se a outra pessoa”, que dará significado positivo à sua vida (idem). 

Segundo esse teórico, em Branca de neve são os anos que a protagonista passa com os anões, 

que representam o período de dificuldades, de elaboração dos problemas da princesa, ou seja, 

o seu período de crescimento. Já em Lobo Antunes, o anão não pôde se responsabilizar pelo 

crescimento de Paulo, nem dos demais personagens, uma vez que só houve a decadência da 

tríade. Quando Carlos abandona o lar e a sua família, ele experimenta as dificuldades 

mundanas e é por elas derrotado. Além disso, no momento em que Judite também abandona 

Paulo, ela oferece ao filho o mundo, que não foi nada paterno com esse garoto. Enfim, não 

houve um crescimento na vida desses personagens, nem um encontro feliz no final da história 

que pudesse salvá-los de si mesmos, como sempre acontece nos clássicos infantis. Não há no 
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romance antuniano essa perspectiva do herói, que é uma pessoa em desenvolvimento, ao 

contrário, o leitor de Lobo Antunes pode perceber que os seus personagens se caracterizam 

como anti-heróis, sujeitos decadentes e à deriva, no mar do próprio destino.  

Sabemos que é dever dos pais o cuidar e o zelar pela sua criação, pois, caso contrário, 

os filhos tornam-se alvos de um trágico desfecho em suas vidas. No caso de Branca de Neve, 

que foi vítima da perda da figura materna, o processo de crescimento deu-se de forma penosa, 

uma vez que os anões não puderam impedir que a sua madrasta a visitasse no bosque e a 

envenenasse com uma maçã. De acordo com Bettelheim, “os anões são incapazes de protegê-

la e a mãe continua tendo poder sobre ela” (p.247). Nesse instante, há uma convergência com 

a história de Lobo Antunes, pois, do mesmo modo, em Que farei quando tudo arde?, o “anão 

da Branca de Neve” é incapaz de salvar Paulo de sua triste relação com os seus pais. Ainda na 

visão de Bettelheim, os anões simbolizam uma forma de existência imatura e pré-individual 

que a princesa deve transcender (p.249). Mas, essa transcendência não ocorre com Paulo, que 

lutou por sua sobrevivência sem os seus pais biológicos. Nem mesmo os seus pais adotivos 

conseguiram salvá-lo de si mesmo. A figura do anão simboliza o trabalho, a luta e o 

crescimento. Estaria o anão satisfeito com o trabalho de Carlos? Com a prostituição de Judite? 

Com a dependência química de Paulo? Ou melhor, esse anão propicia o desenvolvimento 

dessa família? Mesmo não podendo impedir as visitas da madrasta à Branca de Neve e nem o 

seu envenenamento, de certa forma os anões foram a peça chave da formação da princesa 

enquanto mulher, o que não acontece com a tríade antuniana.  

Curioso notarmos que, a presença dos anões em cena é paradoxal, pois ao mesmo 

tempo em que propiciam o progresso da heroína no enredo, essas figuras, de acordo com 

Bettelheim, não estão ligadas à felicidade dos sujeitos, pois, como já foi dito anteriormente, 

eles estão em um estágio de imaturidade, pré-identitário e pré-edipiano. Eles nunca 

conhecerão o amor, o casamento e os filhos (p.254). Talvez, analisando por esse prisma, a 

presença do anão esteja bem de acordo com a infelicidade da família antuniana, que na 

realidade, não sabe administrar o amor, o casamento e, no caso de Carlos e Judite, o filho, 

traduzindo o paradoxo da escrita pós-moderna. 

E assim, em Que farei quando tudo arde?, a presença do “anão da Branca de Neve” 

representa a reprovação das ações dos anti-heróis desse enredo. Seja no episódio em que 

Carlos sofre agressões físicas dos traficantes a quem o seu namorado Rui devia e vai trabalhar 

em seguida muito machucado, ou em inúmeros outros, presenciamos o olhar crítico e 

insatisfeito do anão incidindo na pessoa do travesti e em toda a sua família: “o anão no topo 

do frigorífico ou o gerente para o meu pai a impedir-lhe o camarim/ -Entrares em palco nesse 
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estado Soraia?” (2001, p.248). O anão simboliza o passado de uma suposta união entre 

Carlos, Judite e Paulo, momento em que deveriam se desenvolver, mas não o fizeram: “o meu 

pai nunca chorou assim, se me falava no anão da Branca de Neve/e quem diz o anão da 

Branca de Neve diz o tempo em que morávamos no outro lado do rio” (p.386).  

Por vários momentos em que Paulo se lamentava pela vida que teve no pretérito com 

os seus pais, ele mencionava a figura do “anão da Branca de Neve sobre o frigorífico”. Em 

outro episódio, Carlos diz ao seu colega travesti que tem receio de sua transformação sexual e 

que percebe a censura das pessoas e coisas que lhe observam ou estão ao seu redor: “...a 

rapariga a censurar-me do retrato, a boneca de pasta zangada comigo, se calhar o anão da 

Branca de Neve a detestar-me na outra margem do rio, que me incomoda o anão...” (p.449). 

Podemos notar o quão é importante a simbologia do anão para esses protagonistas, ou seja, 

uma sonhada felicidade que não é adquirida por todos eles torna-se um ícone negativo, que os 

incomoda. Nesse outro instante, à seguir, podemos reconhecer a necessidade de Paulo de 

voltar ao passado em busca da (im)possível paz perdida: “...não o bairro da heroína, não a 

parede,[...]algures no Tejo o que faz tantos anos procuro, metade de um portão, um anão de 

gesso sobre o frigorífico, a paz, uma paz difícil agora” (p.467). Com Judite, o anão reprovava 

a sua prostituição e também despertava a atenção de seus amantes, como no exemplo em que 

os entregadores do espelho o observavam curiosos: “o sócio a observar o anão” (p.468-469). 

Interessante notarmos que o anão faz parte da história dessa tríade antuniana e, não poderia 

ausentar-se de modo algum.  

Quando Paulo, por um momento, sonha com uma outra vida alternativa para si e para 

os seus pais, ele frisa a ausência do anão em sua narrativa: “...não a nossa casa que estranho, 

outra casa, o frigorífico sem o anão da Branca de Neve em cima...” (p.478). E, tomado por um 

sentimento de revolta, deseja que o mar inunde a sua casa e acabe com tudo o que lhe é 

significativo, a exemplo de sua mãe e do anão: “...as ondas da enchente mais intensas com a 

tarde alcançando o frigorífico, o anão[...] a minha mãe...” (p.528). Mais adiante, o anão, 

tomado pela voz de Paulo aconselha aos membros dessa família a salvação mútua: “...o anão 

da Branca de Neve severo para mim[...]-Tomem conta um do outro/se me apoderava da 

tesoura o anão logo/-Vê lá/ proibia-me de cortar vestidos, provar as embalagens de remédio, 

fazer um lago na banheira” (p.621). E acrescenta: “se dependesse dele não deixava a Gabriela, 

estou a vê-lo conosco a reprovar-me/ -Tantas asneiras Paulo/ a empregada do refeitório [...]-

Falaste com quem?” (idem).  

Como vimos, a figura do anão possui uma importância simbólica para a vida dos 

protagonistas de Que farei quando tudo arde? O anão pode representar, nesse contexto, a 
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ordem, a paz e a moral perdidas por todos eles. Notemos o tom de reprovação em sua fala e 

conduta, ao censurar as atitudes de Paulo e de sua família. Embora a presença do anão seja um 

elemento do passado em que viviam juntos no Bico da Areia, a sua imagem não deixou de 

povoar o imaginário desses anti-heróis, nem de castigá-los por realizarem ações que 

contrastam com o ideal doméstico exigido pela sociedade portuguesa contemporânea. E 

assim, sempre que Paulo, por exemplo, por ser o mais crítico dentre eles, se lamentava pela 

sua história, lembrava-se do anão censor e repressor da desordem familiar: “o anão da Branca 

de Neve a tomar conta de todos[...]usava uma picareta e uma lanterna que não iluminava 

ninguém, apenas no caso de eu pegar na tesoura se assustava em lamúrias/ - Cuidado” 

(p.623). Notemos como, nesse caso, Paulo sacraliza o anão, que, de modo onipotente e 

onipresente, é responsável pela vida e destino dos referidos personagens antunianos. E, 

justamente por dependerem, psicologicamente, dos cuidados dessa figura tão severa e 

punitiva, é que Carlos, Judite e Paulo nutriam por ele um duplo sentimento de atração e 

repulsa, conforme veremos no seguinte episódio, em que Judite tenta jogá-lo no lixo: 

 

...o tempo gastava-o como gastava as paredes, por mais de uma vez a minha 
mãe lhe pegou para o esmagar no lixo/ -Temos de comprar outro boneco 
Paulo/erguia a tampa do caixote, episódios antigos passavam-lhe na 
memória, arrependia-se,explicava ao anão/ -Desta vez salvas-te/ fazia 
menções de beijá-lo/ -E eu Carlos?[...]reparava em mim, empoleirava-o no 
frigorífico[...]e à medida que a minha mãe explicava ao anão/ -Desta vez 
salvas-te[...] existe a dor... (p.623 a 625). 

 

Conforme citação, há em Judite uma vontade de se livrar da figura do anão, que tanto 

lhe pesa na alma. Porém, quando o vê no lixo, tal personagem arrepende-se desse objeto que 

também funciona como uma tentativa de se alcançar o sonho da felicidade. O anão já fazia 

parte desse contexto familiar e deveria permanecer em seu seio. Podemos enxergar também 

que, ao mesmo tempo em que Judite tenta descartar o anão por ele não ter trazido a paz 

doméstica que tanto procurava, a mãe de Paulo se lamenta pela realidade que está ao seu 

redor: O abandono do marido e a falta de cuidados com o filho, o que a fez perder a sua 

guarda para o casal adotivo dos Anjos. Sendo assim, pudemos perceber que, Carlos, Judite e 

Paulo não viveram, ao longo da trama, em um Conto de Fadas e que não puderam ser 

contemplados com um final feliz. Antes, foram esmagados por um trágico desfecho que se 

caracterizou pela derrocada de uma família nada convencional para os parâmetros sociais de 

uma coletividade moralista e católica. Paulo desabafa e revela que, em Que farei quando tudo 

arde? não existe “Príncipe nenhum”, mas apenas “um palhaço”, que torna-se o responsável 
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pela degradação existencial de si e de seus entes queridos (p.594-595). Vejamos agora, no 

próximo subitem, uma parte da realidade do meio social travesti, para uma possível 

compreensão do processo de busca de identidade sofrido por Carlos. 

 

 3.4.2 O universo travesti: Quando o Queer ameaça a tradição. 

 

Procurando compreender melhor esse universo antuniano que está no revés dos contos 

de fadas, vamos tentar expor um pouco mais sobre a realidade de Carlos, que, ao travestir-se, 

coloca em risco o seu casamento e a sua reputação como “pai de família”. Mas, afinal o que 

seria um travesti e quais os seus anseios e desejos mais íntimos? Na ficção de Lobo Antunes 

nem Judite e tampouco Paulo souberam compreender as ações e as necessidades de Carlos, 

por talvez, não saberem lidar verdadeiramente com a situação. E, qual seria a real face dessa 

moeda? Não poderíamos deixar de mencionar nessa pesquisa, alguns estudos sociológicos que 

visam discorrer acerca do mundo travesti, em uma tentativa de amenizar as inúmeras dúvidas, 

lacunas e interrogações que tal universo nos provoca, por ser discriminado e marginalizado 

pela sociedade ocidental contemporânea, e mais especificamente, a comunidade portuguesa, 

núcleo da ficção antuniana. Após essas leituras culturais generalizadas, que foram também 

refletidas em Portugal, conseguimos nos aproximar do personagem Carlos e compreender, 

mesmo em parte, o seu meio de transformação sexual. Entretanto, não chegamos a nenhuma 

conclusão precipitada, uma vez que o próprio tema travesti ainda está em aberto nos dias de 

hoje, e as suas teorias, a exemplo da Queer, não estão plenamente entendidas e finalizadas 

pelos teóricos e pesquisadores da área. 

A Teoria Queer começa a ganhar fôlego no mundo ocidental com o desenvolvimento 

dos estudos culturais sobre a sexualidade, bem como dos estudos gays e lésbicos nos anos 

70/80, nos Estados Unidos. Em Foucault e a teoria queer, Tamsim Spargo nos orienta sobre 

algumas idéias que envolvem tal teorização. De acordo com Spargo, “a palavra ‘queer’, antes 

lançada ou sussurrada como insulto, é agora orgulhosamente reivindicada como marca de 

transgressão por pessoas que se autodenominavam lésbicas ou gays” (2006, p. 3). Mas, 

embora o contexto pós-moderno nos seja apresentado como o local da permissão de diferentes 

ideologias, valores e comportamentos oriundos das mais diversas tribos culturais, quando 

partimos para a análise prática dos fatos, percebemos que, principalmente no campo sexual, 

os velhos comportamentos ainda são tradicionalmente preservados. Mesmo com tantas 

passeatas nas ruas, auxílio da mídia, palestras em centros universitários, quando se trata de 

sexo, as pessoas não se sentem tão à vontade para falar isoladamente de seus anseios e 
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fantasias mais íntimas. E, se é íntimo, torna-se difícil de ser exposto facilmente. Se o debate 

sobre sexo já causa constrangimento para muitos indivíduos, o que dizer então da discussão 

sobre a diferença sexual? 

O atual modelo pós-moderno, seguido pelas sociedades ocidentais, nos vende a ilusão 

de que convivemos com uma abertura de opinião e em estado de liberdade infinita. Sendo 

assim, no campo sexual, “ser gay já não é mais, aparentemente, tão problemático quanto já 

foi”, e “a imprensa tem repetidamente noticiado um crescente clima de ‘tolerância’” (p.4). O 

“tolerar” parece nos remeter a um favor que o seio social realiza em relação à conduta dos 

homossexuais. Não se aceita, mas se tolera. Oferta-se uma chance ao indivíduo de sair da 

marginalização a que lhe foi imposta, mas com condições e restrições. Segundo Spargo, 

parece que, desse modo, estamos em uma sociedade mais aberta, mais tolerante, mais sensual 

– e que as coisas não param de melhorar. E, enquanto parece haver uma definição mais ampla 

de comportamento sexual aceitável, muitos dos velhos preconceitos permanecem e novas 

crises continuam a ser criadas (idem). Ainda de acordo com esse teórico, o sexo é um 

elemento político,e, dentro do imaginário de Foucault, ferramenta de poder. Aqueles sujeitos 

que estavam fora dessa malha de dominação cultural tiveram que abraçar uma constante luta 

por direitos iguais. E, assim como as mulheres foram o primeiro grupo a explorar a diferença 

de gênero, também as lésbicas, os gays e outros grupos cujas sexualidades são divergentes à 

heterossexualidade, estiveram à frente na exploração da política da sexualidade (p.6). Tais 

comportamentos de busca por uma autonomia propiciaram novas formas de se entender o ser 

humano diversificado e diverso das normas pré-estabelecidas pelas sociedades ocidentais, em 

fins do século XX. 

O Queer surge como um elemento que desafia a tradição cartesiana por muito tempo 

seguida no Ocidente, até mesmo nos dias atuais. De acordo com Spargo, esse termo nomeia, 

qualifica e demonstra a ação de tudo aquilo que transgride a norma estabelecida de um 

determinado grupo social (p.8). Já a sua teoria, pode abarcar o compromisso intelectual com 

as relações de sexo, gênero e desejo. Sendo assim, “o termo descreve um leque diverso de 

práticas e prioridades críticas: leituras da representação do desejo pelo mesmo sexo em textos 

literários, filmes, músicas”, como também em “imagens”, além da “análise das relações de 

poder sociais e políticas da sexualidade; críticas do sistema sexo-gênero; estudos de 

identificação transsexual e transgênero, de sadomasoquismo e de desejos transgressivos” (p.8-

9). Essa informação, nos leva a entender que a obra de Lobo Antunes Que farei quando tudo 

arde? representa um texto queer, que possui como tema central a transformação sexual de um 

travesti, bem como a sua luta, em vão, para se impor na sociedade lisboeta do século XXI, 
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além das graves consequências sofridas por ele e a sua família, oriundas dessa sua ousada 

escolha. Sob a ótica de Foucault, em sua História da sexualidade, a sexualidade é uma 

construção social, cultural e histórica, que não possui características biológicas. Desse modo, 

Lobo Antunes pode nos ter demonstrado, via apresentação de Carlos, que o mundo ocidental 

havia se transformado com o surgimento de novas formas de se enxergar a sexualidade, 

estando essa moldada pela cultura, e que Portugal, a passos tímidos, tentava seguir as demais 

nações pós-modernas do Ocidente. Mas, “isso não quer dizer que Foucault descartava toda 

dimensão biológica, mas sim priorizava o papel crucial das instituições e dos discursos na 

formação da sexualidade” (p.12). Se a ordem era ser heterossexual, as pessoas tinham que sê-

lo. Se o mundo torna-se mais tolerante e propício à diversidade sexual, o queer começa a 

aparecer, mesmo que lentamente. E, a sexualidade deve ser sempre revelada, para ser aceita 

ou criticada por alguém que representa a autoridade em uma dada cultura.  

O que é pessoal, na sociedade, torna-se coletivo. Nos diz Spargo: Da confissão cristã, 

passando pelas práticas médicas, judiciais, pedagógicas e familiares até a ciência 

contemporânea da psicanálise, podemos “traçar uma história de homens e mulheres, meninos 

e meninas escrutinando os seus desejos, emoções e pensamentos, passados e presentes, e 

relatando-os para alguém” (p.14). Mas, de qual modo? “Contando ao padre os seus pecados, 

descrevendo ao médico os seus sintomas, sendo curados pela fala: confessando pecados, 

confessando doenças, confessando crimes, confessando a verdade. E a verdade era sexual” 

(idem). O referido teórico conclui que, em todas essas cenas de confissão, o falante produz de 

forma indireta elementos que revelam a sua sexualidade, que é interpretada por uma figura de 

autoridade, detentor de poder sobre aquela pessoa. Dessa maneira, segundo Foucault, a partir 

do século XVIII, a sexualidade foi vista como algo a ser manipulado e administrado. E a 

Igreja desempenhou com vigor esse processo de regulação da sexualidade, perdendo um 

pouco do seu espaço de poder para o Iluminismo, que também deu enfoque ao sujeito 

centrado sexualmente. Esse contexto de administração sexual do indivíduo contribuiu para o 

surgimento e fortalecimento de pensamentos, discussões e classificações acerca da opção de 

sexo de cada ser, além da divergência entre a homossexualidade e a heterossexualidade. 

A partir do século XIX, com o progresso da ciência e da tecnologia, o homem 

ocidental passa a entender melhor as suas escolhas culturais e sexuais. Sabemos que os 

relacionamentos sexuais entre sujeitos do mesmo sexo não são recentes na história da 

humanidade, entretanto, o que antes era visto como “uma prática vergonhosa contra a lei de 

Deus e dos homens”, no final do século XIX, foi motivo de incentivo e encorajamento do 

indivíduo a se enxergar como “homossexual” (p.17). Essa categoria, juntamente com outras 
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que fugiam dos padrões e normas ditadas pelo modelo social ocidental, foi, durante o 

positivismo, foco de interesse dos estudos de medicina e compreendidos como uma anomalia 

que deveria ser minuciosamente examinada, para se chegar a uma sonhada “cura”. “Essas 

‘tecnologias do sexo’ tinham por objetivo preservar e fomentar uma população (ou força de 

trabalho) produtiva e procriadora que ia ao encontro das necessidades de um sistema 

capitalista em desenvolvimento” (p.17). Portanto, ser gay no mundo burguês não gerava lucro 

para as sociedades que pretendiam tornar-se prósperas economicamente e socialmente. 

Houve, nesse período finissecular, um aumento do controle da sexualidade das famílias, das 

brincadeiras infantis, da masturbação, que foi entendida como um grande problema a ser 

censurado. Nada poderia atrapalhar a procriação e a formação da futura classe trabalhadora. 

Criou-se, nesse contexto positivista, um forte pensamento de repúdio aos homossexuais, pois 

os cientistas pretendiam, juntamente com a eugenia e as idéias darwinistas, manipular a 

espécie humana, no intuito de purificá-la. “Enquanto o homem ou a mulher que confessasse 

praticar sodomia no século XVI seria convencido da pecaminosidade desse ato, no caso do 

homossexual do século XIX, a ênfase não estava nas ações”, mas sim “na condição 

‘cientificamente’ determinada do indivíduo” (p.18).  

Sendo assim, na visão de Foucault, em sua História da sexualidade, o sodomita tinha 

sido uma aberração temporária; já o homossexual foi classificado como uma espécie, que 

precisava ser melhorada ou extinta. Podemos notar como a homossexualidade era entendida 

como patologia durante o período positivista. Houve um significativo menosprezo pelos 

indivíduos que tinham essa categoria sexual, no final do século XIX e início do XX. Nesse 

momento histórico, “O homossexual foi patologizado como um tipo perverso ou desviante, 

um caso de desenvolvimento interrompido, um caso passível de tratamento, em suma, uma 

aberração à norma heterossexual”, e, sendo assim, “ele era sujeito aos efeitos disciplinadores, 

marginalizadores e subordinadores do controle social” (p.19).  

Dessa forma, tal discurso foi sendo propagado pelas sociedades capitalistas, ao longo 

do século XX, atingindo a contemporaneidade. Não por acaso os homossexuais tiveram que 

abraçar uma constante luta a favor dos seus ideais, reação essa, que ainda hoje se concretiza 

nos grandes centros urbanos ocidentais, bem como nas academias ao redor do mundo. E, 

enquanto os textos científicos propagavam, no positivismo, a idéia da homossexualidade 

como anomalia e perversão, por outro lado, contra esse imaginário preconceituoso, foram 

desenvolvidos estudos sociológicos “reversos” (tomamos emprestado esse termo utilizado por 

Foucault), que ecoavam as diversas vozes dos homossexuais, que puderam falar de si 

mesmos, exigir o respeito e a legitimidade de seus comportamentos e desejos particulares. Por 
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exemplo, “o discurso da sexologia produziu a categoria de identidade do ‘invertido’ como 

uma aberração à norma, mas pode também ter permitido a esse indivíduo questionar sua 

posição social e política”, através da própria classificação e tentativa de entendimento desse 

universo gay (p.20). 

Falar de sexualidade sempre foi polêmico na história do Ocidente, pois, muitas vezes, 

determinados períodos foram mal interpretados pelos estudiosos e pesquisadores da área. 

Spargo nos esclarece, por exemplo, que, na cultura greco-romana, desejo e práticas sexuais 

eram vistas como preocupações éticas ou morais, mas não como a verdade universal, 

vergonhosa ou reprimida da experiência humana, como viria a ser posteriormente (p.22). 

Nesse contexto, a ética e a moral eram praticadas de forma individual: Cada sujeito devia 

prestar conta a si mesmo. Não havia um poder maior sobre o ser humano com capacidade de 

manipulação coletiva, que lhe repreendesse ao ter liberdade de ação e expressão sexuais. 

Havia uma maior autonomia dos indivíduos, mesmo sabendo que a sociedade romana, em 

particular, evidenciou a relação com seres de sexo diferentes e o consequente casamento entre 

eles.  

Contudo, somente através do cristianismo a idéia de moral foi transformada em um 

código de conduta baseado na verdade e na correção dos sujeitos, que deveria ser seguido por 

todo o grupo social. A noção de sexo foi dominada pela Igreja e propagada de acordo aos seus 

moldes. Quem não seguisse a “verdade do sexo” (Termo de Foucault em História da 

sexualidade) estaria fadado a queimar no fogo do inferno. E, enquanto “os romanos podiam 

ter considerado o desejo como algo potencialmente nocivo, os cristãos o percebiam como algo 

intrinsecamente mau” (p.23). Desse modo, no universo cristão, o desejo era tomado como um 

elemento conectado ao mal, e, que deveria ser, portanto, dominado e banido do convívio dos 

fiéis. Tais injúrias cometidas contra a liberdade humana provocaram, posteriormente, os 

movimentos sociais de libertação sexual, favorecendo e evidenciando a diferença de opinião e 

conduta, preparando o terreno para o surgimento e fortalecimento do Queer. 

O contexto cultural dos anos 70 e 80, do século XX, propiciou o aparecimento da 

política da diferença sexual e do conceito de queer, no mundo ocidental.  A classificação da 

homossexualidade ultrapassou os livros de medicina e ganhou as ruas das cidades ocidentais, 

à partir dos anos 70. “O termo ‘homossexual’ ainda era empregado em discursos médicos e 

legais, mas as pessoas mais e mais se definiam como ‘lésbicas’ ou ‘gays’ (p.25). Se, no século 

XIX, a nomenclatura “gay” era associada às mulheres que tinham comportamentos duvidosos 

para a sociedade, nos anos 60 do século posterior, tal termo foi ligado à idéia de 

homossexualidade. Nesse momento de protesto e luta por libertação sexual e afirmação de 
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uma identidade, ser “gay” publicamente significou adquirir uma chance de se impor no seio 

social. Assim, “os sujeitos identificados como gays e lésbicas estavam ostensivamente 

escolhendo ou reivindicando uma posição. Ser gay ou lésbica era uma questão de orgulho, 

não de patologia; de resistência, não de auto-ocultação” (p.26).  

Considerada doença, a homossexualidade deveria agora ser entendida como algo 

natural e inerente ao ser humano. Com isso, nos anos 70 do século XX, os homossexuais 

aproveitaram a onda de protestos feministas contra a opressão que as mulheres sofriam no 

casamento e no núcleo familiar, e também buscaram conseguir espaço dentro da sociedade 

que lhes condenava. Desse modo, o movimento gay tornou-se contemporâneo ao feminismo, 

nos anos 70. Puderam também se aproximar dos movimentos marxistas e socialistas, na luta 

contra os excessos ditatoriais do capitalismo, que reproduzia indivíduos cristãos, brancos e 

masculinos. As diversas batalhas a favor da liberação sexual trouxe à evidência um modo de 

pensar que também classificava de forma preconceituosa os homossexuais: Os gays eram 

considerados pessoas diferentes que lutavam por direitos iguais dentro da sociedade que os 

excluía. Ainda hoje presenciamos essa idéia classificatória. Como clamar por uma 

naturalidade, se ainda há a imagem da diferença? E, se são diferentes, como ser igual em um 

mundo que ainda é heterossexual? “Se você quer fazer parte de um mundo heterossexual 

provando o quanto você é comum, ‘bem-igual-aos-outros (embora talvez um pouco mais 

sensível ou artístico)”, então, “a ostentação de seus desejos ou relações mais excessivos e 

transgressores simplesmente não funcionará” (p.29). Alguns grupos de dentro do próprio 

movimento gay acabavam por reiterar os valores e hierarquias do sistema heterocultural, 

revelando “a fragilidade do modelo de comunidade da política gay e lésbica” (idem). Como 

por exemplo, algumas lésbicas começaram a criticar o comportamento dos gays masculinos, 

que passaram a legitimar a autonomia dos homens e a obter vantagens sociais perante elas. 

Ainda hoje, quando se fala em homossexualismo, as lésbicas conseguem ter menor voz na 

sociedade que os gays do sexo masculino. Tolera-se o relacionamento entre dos homens, mas, 

entre duas mulheres, o preconceito se agrava, uma vez que temos aqui dois grandes problemas 

históricos da humanidade: O fato delas serem mulheres e, em acréscimo, por também serem 

gays.  

Assim, “embora políticas gays e lésbicas ganhassem considerável terreno promovendo 

uma maior aceitação e aproximando-se da igualdade, o ideal de uma identidade coletiva era 

fragmentado por diferenças internas” (p.30). Ainda nos deparamos com o fato de que os gays, 

tanto masculinos quanto femininos desejam se relacionar com sujeitos do mesmo sexo e obter 

uma estrutura familiar semelhante à dos heterossexuais. Cada um tem o seu papel em uma 
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relação conjugal gay: O papel social relativo ao “homem”, e aquele que cabe à “mulher”. Se 

alguém indagar a um homossexual do sexo masculino o que ele deseja, certamente responderá 

que se sente atraído por outro homem e almeja com ele formar um casal. O mesmo ocorrerá 

se perguntarmos a uma lésbica, que dirá que deseja outra mulher. Mas, o que dizer das outras 

categorias sexuais, a exemplo: Bissexuais, transexuais, travestis e pansexuais? O que afinal 

querem e acreditam ser? Esses últimos são alvos de crítica do próprio universo gay e de 

incompreensão da sociedade heterossexual dominante no sistema cultural ocidental. 

Além dessa fragmentação de condutas e opiniões no mundo gay, tal universo ainda foi 

vítima do aumento de preconceito social, com o surgimento da AIDS, nos anos 80. O senso 

comum propagou a falsa idéia de que essa doença pertencia somente aos homossexuais, 

acabando com o pouco espaço que os mesmos tinham conseguido conquistar com as 

constantes lutas por legitimação. Desse modo, “o que parecia ser aceitação logo se revelou 

como tolerância rapidamente transformada em intolerância” (p.32). Novamente os 

homossexuais tiveram que intensificar a sua batalha a favor de seu reconhecimento enquanto 

seres humanos e culturais. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, alguns grupos ativistas, a 

exemplo: Queer Nation, Pink Panthers e ACT UP organizaram movimentos e ações contra a 

violência homofóbica, “com campanhas de pichação pelas ruas e sessões de educação anti-

homofóbica em bares de heterossexuais”, além do auxílio da mídia e “nas artes subvertendo 

propaganda e imagens direitistas e homofóbicas” (p.34).  

O termo queer aparece com fervor nesse cenário que evidencia a libertação sexual e a 

legitimação do universo gay. A terminologia “queer” tornou-se mais sonora e vigorosa do que 

as antigas “gay” e “lésbica”. “Na cultura popular, queer significava mais sensual, mais 

transgressor, uma demonstração deliberada de diferença que não queria ser assimilada ou 

tolerada. Essa era uma diferença que visava incomodar o status quo” (p.35). Como vimos, o 

queer não admite ser classificado, apenas quer ser. Teoricamente, ele é considerado tudo o 

que é anormal, fora de eixo e excêntrico. Foge aos padrões impostos pela norma social, “seja 

ela a heterossexualidade dominante ou a identidade gay / lésbica” (p.37). Nos anos 90, o tema 

foi crescentemente debatido nas academias e centros universitários dos Estados Unidos e 

Inglaterra, ganhando espaço também em outros países, a exemplo da França. 

Sendo assim, a sexualidade é culturalmente construída e manipulada pelas estruturas 

sociais. Quer seja pelo aspecto religioso, ou pelo caráter jurídico, ou pelo discurso da ciência, 

ou mais especificamente, da medicina e da biologia, o certo é que a tradição ocidental formou 

pares dicotômicos, reforçados pelo positivismo, em que um padrão de correção foi imposto, 

em contraste com a sua fuga, considerada incorreta e maléfica. Tais classificações paradoxais 
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foram incorporadas ao contexto sexual e utilizadas pelas sociedades homofóbicas. De acordo 

com Spargo, em relação a esses dados, a tradicional, dependente, mas, antagônica oposição 

entre homem/ mulher, “adquiriu sua estrutura hierárquica através da associação com outras: 

racional/emocional, forte/fraco, ativo/passivo”, entre outros casos (p.43). Do mesmo modo, “a 

oposição heterossexual/homossexual está presa numa rede de oposições que se sustentam” 

(idem). Nesse sistema dicotômico, o segundo elemento do par está em posição inferior ao 

primeiro, contudo, é necessário ao bom funcionamento daquele que lhe manipula. Um só se 

completa com o outro.  É na alteridade que o caminho vital do eu e do outro é construído. E, 

portanto, “a promoção de uma heterossexualidade normativa depende de uma 

homossexualidade estigmatizada” (p.44). É na condenação dos homossexuais que os 

heterossexuais se sentem reforçados e na zona de conforto. Há um pavor social em relação ao 

universo gay, pois as normas estabelecidas podem se tornar ameaçadas e transgredidas 

quando se aceita a diferença. Até mesmo as discussões acadêmicas sobre o queer foram alvo 

de censura em alguns locais, a exemplo da Grã-Bretanha que, através do Ato Governamental 

Local de 1988, proibiu “a promoção da homossexualidade pelas escolas” (p.45). 

Mas, o que falar do travestismo?  Quando se fala em classificação de gênero e papéis 

sociais que lhe cabem, o que dizer dessa categoria sexual, tão problemática e indefinida para a 

normativa sociedade heterossexual? “Sua combinação de signos convencionais de gêneros 

opostos, como saias e barba por fazer, significa que ele não se enquadra nas alternativas 

másculo=homem=macho ou feminino=mulher=fêmea”, e assim, “em muitas conversas sobre 

ele, isso leva a uma pergunta: ‘Ele é hetero, gay ou o quê?” (p.58). As sociedades ocidentais 

tendem a classificar e a taxar os indivíduos sociais, e então o queer passa a ser um desafio 

para as mesmas, pois ultrapassa as barreiras impostas pelo todo cultural. Não há solução para 

o queer, pois se as culturas tentarem um dia solucionar o seu mistério, ele deixa de ser queer.  

Teorizando acerca das características e do comportamento do queer, Guacira Lopes 

Louro, em Um corpo estranho nos revela que o queer é tudo o que é considerado pela 

sociedade tradicionalista como estranho, raro e esquisito (2008, p. 7). Mas, queer também 

pode ser “o sujeito da sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, 

travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser ‘integrado’ e muito menos ‘tolerado’” 

(idem). Isso porque o queer possui um universo próprio e se sente bem inserido nele. “Não 

aspira ao centro nem o quer como referência”. Por esse mesmo motivo o queer incomoda 

tanto o núcleo social, uma vez que busca a sua auto-afirmação justamente quando perturba as 

certezas e as condutas sociais. Tal manifestação ambígua e indescritível provoca desconforto 

e mal-estar naqueles que tem na tradição a forma correta de vida comunitária. Contudo a 
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própria pós-modernidade levou o sujeito a se deparar com essas transformações, 

ambiguidades e incertezas. O homem deixa de ser centrado, unificado, cartesiano e passa a ter 

múltiplas facetas que se complementam na formação do seu todo. Nesse contexto modificado 

historicamente, os pensamentos, discursos e ideologias também passam por modificações. 

Sendo assim, Guacira Louro demonstra nesse seu estudo a idéia de transformação associada à 

de evolução. De acordo com tal escritora, o indivíduo quando deixa de ser linear e passa por 

aventuras e transformações em sua vida, ele progride e evolui. Ela utiliza a metáfora do 

viajante para explicar a sua teoria do sujeito pós-moderno cambiante: “O que importa é o 

andar e não o chegar. Não há um lugar de chegada, não há destino pré-fixado, o que interessa 

é o movimento e as mudanças que se dão ao longo do trajeto” (p.13).  

A experiência móvel do cambiante pode ser extremamente rica se contribui para a 

complementação de sua formação enquanto sujeito. Porém, nem sempre essa viagem 

metafórica se apresenta positivamente, uma vez que o indivíduo tem de superar os possíveis 

obstáculos que aparecem em seu caminho. Mas é na luta e no constante movimento, que esse 

ser pode construir-se enquanto animal cultural que desafia a si mesmo e a sociedade. Segundo 

Louro, uma viagem é definida no dicionário como um deslocamento entre lugares 

relativamente distantes, entretanto, a viagem do queer, passa a ter como percurso não o espaço 

físico das estradas e caminhos, mas, o deslocamento de idéias, atitudes e experiências 

culturais, na conquista do espaço social, desse ser cambiante (p.14). Sendo assim, a viagem, 

sendo real ou simbólica, transmite-nos sempre a idéia de transformação daquele que a põe em 

prática.  

Sabemos que a idéia de viagem, seja um deslocamento geográfico do sujeito ou a 

mutação de suas atitudes e ações, caracteriza-se em uma transformação identitária daquele 

que a põe em prática. O próprio corpo humano passa por esse processo de mudança 

juntamente com o câmbio da mente. Sendo assim, “as mudanças da viagem podem afetar 

corpos e identidades em dimensões aparentemente definidas e decididas desde o nascimento 

(ou até mesmo antes dele)” (p.15). Então, o existir em sociedade faz com que o indivíduo 

mergulhe em uma constante busca de si mesmo e da veracidade de seus desejos mais íntimos. 

Contudo, o meio social tende a definir papéis, normas e condutas aos seus co-habitantes e os 

impõe até mesmo a sua sexualidade pronta e acabada. Reiterando tal argumento de que a 

sexualidade é definida socialmente, Guacira Louro afirma que, desde o seu nascimento, a 

criança já é sexualmente determinada e torna-se alvo de expectativas e conclusões acerca de 

seu papel social enquanto “homem” ou “mulher”. Quando o médico afirma que o bebê é “um 

menino ou uma menina”, ele reafirma um processo que é baseado em características físicas 
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que são vistas como diferenças e às quais se atribui significados culturais. “Afirma-se e 

reitera-se uma sequência de muitos modos já consagrada, a sequência sexo-gênero-

sexualidade[...]tal lógica implica que esse ‘dado’ sexo vai determinar o gênero e induzir a 

uma única” e absoluta “forma de desejo” (idem). E então, não resta ao indivíduo outra saída a 

não ser seguir essa classificação que a sociedade lhe impõe, caso ele não queira ser 

desqualificado e menosprezado socialmente. “A afirmação ‘é um menino’ ou ‘é uma menina’ 

inaugura um processo de masculinização ou de feminização com o qual o sujeito se 

compromete” (idem).  

O homem torna-se escravo do meio social que serve. Contudo, na própria história da 

humanidade, sempre houve aqueles que transgrediram as normas coletivas e passaram a tomar 

atitudes que desafiaram toda a rede social da qual faziam parte. Isso porque, naturalmente, até 

mesmo os regimes mais totalitários passaram por transformações ao longo do tempo. As 

culturas são móveis e, do mesmo modo, o homem também é modificado. O próprio processo 

de viagem pode ser mudado: O percurso, as travessias e as rotas. A respeito dessa alteração de 

percurso cultural, Louro diz o seguinte: 

 

Ainda que sejam tomadas todas as precauções, não há como impedir que 
alguns se atrevam a subverter as normas. Esses se tornarão, então, os alvos 
preferenciais das pedagogias corretivas e das ações de recuperação ou de 
punição. Para eles e para elas a sociedade reservará penalidades, sanções, 
reformas e exclusões. (p.16). 

 

A marginalização daqueles indivíduos que insistem em modificar o percurso da ordem 

e dos bons costumes sociais é uma consequência certa em suas vidas. Se desviar do “bom 

caminho” exige-lhes pagar o alto preço da indiferença e do descaso da coletividade. Mas, 

esses aventureiros sociais possuem uma coragem e autonomia para declararem guerra contra o 

sistema social. E, caso não tenham coragem de realizar tal tarefa tão ousada, fazem-na, do 

mesmo modo, de improviso, no susto. “Deixam de se conformar ao sistema de uma 

heterossexualidade compulsória e naturalizada, e desencaminham-se, desgarram-se, inventam 

alternativas. Ficam à deriva” (p.17). Não importa quantas regras sociais são confeccionadas, 

porque a diferença, o queer (na história recente), o revés dos fatos e a vida alternativa vão 

estar constantemente desafiando a ordem vigente. É inerente ao ser humano o ato de construir, 

destruir e desconstruir fatos e elementos que os tornam diferentes dos demais animais 

existentes, durante o processo de auto-conhecimento e busca de sua identidade. O homem 

sempre estará formulando e reformulando as suas próprias leis. Isto é também ser humano. 
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A própria vida caracteriza-se em uma viagem. Esse deslocamento forçado da 

existência impõe ao sujeito o caminho que deve escolher: Seja pela religião, como no caso 

português, pela ética ou pela pedagogia. “Sua viagem talvez possa se caracterizar como um ir 

e um voltar livre e descompromissado ou pode se constituir num movimento forçado, numa 

espécie de exílio” (p.19). Mas, como vimos, tais sujeitos que são inicialmente manobrados 

pela malha social que os sustenta podem futuramente escapar “da via planejada” e extraviar-

se. Há também, e com uma certa constância, os sujeitos indecisos e que demoram a tomar 

uma posição cultural definida. No campo sexual, esses sujeitos seriam vulgarmente 

conhecidos como: “Os seres do armário”. Mas não necessariamente essa definição deve ser 

resolvida, uma vez que existem categorias sexuais que são naturalmente indefinidas, como as 

drags e os travestis, que provocam desconforto, curiosidade e fascínio naqueles que estão fora 

de seu universo. 

O Queer está justamente localizado na fronteira entre as categorias de definição sexual 

e comportamental. Não se sabe ao certo os seus ideais, desejos e formas de conduta social. 

Mas, o queer só pode ser reconhecido enquanto tal se estiver nesse entrelugar.  No caso 

específico dos travestis e das drags, o que são? Como se comportam culturalmente ao serem 

homens e mulheres ao mesmo tempo? Guacira Louro tenta compreender essa realidade da 

diversidade sexual instalada no seio da pós-modernidade, dizendo-nos o seguinte: “A drag é 

mais de um. Mais de uma identidade, mais de um gênero, propositalmente ambígua em sua 

sexualidade[..]Feita deliberadamente de excessos”, esse ser “encarna a proliferação e vive à 

deriva, como um viajante pós-moderno”, que é construído através da sua multifacetada e 

movimentada caminhada (p.20-21). Nesse contexto de discussão acerca do significado do 

queer, essa pesquisadora também o associa ao indivíduo nômade, aquele que está 

constantemente se deslocando, absorvendo e projetando diferentes culturas e ações 

comportamentais.  

Tomando um pouco emprestado as idéias de Deleuze sobre o descentramento do 

sujeito pós-moderno, Louro diz que o nômade renuncia e desconstrói a sua identidade fixa e 

acabada, e prefere ter como estilo de vida a passagem e a transformação de condutas. O queer 

não se apega ao passado e nem se preocupa com o futuro. Vive intensamente o tempo 

presente, sem afirmações históricas, procurando somente ocupar um espaço geográfico da 

aceitação social. “Esses sujeitos, frequentemente, recusam a fixidez e a definição das 

fronteiras, e assumem a inconstância, a transição e a posição “entre” identidades” (p.21-22). 

Esse movimento constante do queer traduz-se em sua razão de existir e o torna autêntico e 

original diante da “vida comum” que os demais seres têm na sociedade que lhes abarca. 
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Contudo o queer não deseja fazer escola e nem ser referência para as pessoas, porque caso 

contrário, deixa de estar em seu inusitado universo. O queer parece também se posicionar com 

disposição no que toca o alto preço a pagar por tamanha ousadia, principalmente no campo da 

sexualidade, que é fortemente manipulado pelas sociedades, mesmo hoje, na pós-

modernidade. A respeito do assunto, Louro completa: 

 

Suas aventuras podem, no entanto, parecer especialmente arriscadas e 
assustadoras quando se inscrevem no terreno dos gêneros e da sexualidade- 
afinal essas são dimensões tidas como “essenciais”, “seguras” e 
“universais”- que, supostamente, não podem/ não devem ser afetadas ou 
alteradas[...]Esses sujeitos sugerem uma ampliação nas possibilidades de ser 
e de viver. Acolhem com menos receio fantasias, sensações e afetos e 
insinuam que a diversidade pode ser produtiva. Indicam que o processo de se 
“fazer” como sujeito pode ser experimentado com intensidade e prazer. 
Fazem pensar para além dos limites conhecidos, para além dos limites 
pensáveis. Afetam, assim,não só seus próprios destinos, mas certezas, 
cânones e convenções culturais (p.23-24). 

 

Interessante notarmos que o universo do queer não influencia somente aqueles 

indivíduos que estão diretamente conectados ao sistema, mas toda a sociedade que se sente 

ameaçada, ao perder a sua estrutura canônica e absoluta, no que diz respeito às suas normas e 

leis. A multiplicidade do queer abala as certezas sociais e provoca uma histeria generalizada. 

Muitos psicanalistas afirmam que o homem está constantemente em processo de descoberta e 

transformação de seu “eu” interior, e que em relação à sexualidade, ele pode sofrer 

naturalmente a mobilidade da mesma. Entretanto, a ordem social que lhe acolhe tende a 

rotulá-lo, fazendo com que tal mudança seja entendida como uma anomalia. No campo das 

idéias, torna-se mais confortável falar em diversidade de atitude e mentalidade, porém, na 

prática, são poucos os que assumem essa posição de revés da história. Não é nada fácil 

quebrar as travas e os tabus sociais, principalmente, na sexualidade, que é vista como alvo de 

interesse humano. Em inúmeros campos teóricos, os especialistas comumente afirmam que o 

homem está em processo de constante transformação. Mas, por que em relação ao sexo essa 

premissa não pode ser posta em prática sem maiores restrições? Sem pretensões de se ter uma 

resposta exata e imediata, apenas adiantamos que, a segurança e o conforto sociais são muito 

bem vindos no seio de um determinado grupo cultural, e, não devem ser enfraquecidos, se o 

objetivo for manter a sua ordem. O queer se comporta como um estrangeiro que ameaça com 

a sua cultura a paz e a tranquilidade do restante da sociedade. Mas, não deveria provocar tanta 

inquietação, uma vez que não está em seus planos buscar novos adeptos. O queer não deseja 

ter seguidores, apenas faz as suas escolhas. 
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A sexualidade é objeto de análise apurada desde o século XIX. As instituições da 

tradição conhecidas, principalmente, como o Estado, a Escola e a Igreja, se juntaram à 

Ciência para tentarem entender o homem e manipulá-lo através de seus códigos de ética e 

conduta. O sexo tornou-se uma questão política que necessitou de adestramento e educação 

para que não fugisse ao poder desses detentores do saber e da cultura de uma dada 

coletividade. Por outro lado, na contemporaneidade, apesar dessas instituições ainda 

insistirem no domínio humano, percebemos uma reação maior dos sujeitos e a sua constante 

luta por respeito e espaço, em um mundo tão excludente. Não por acaso, os homossexuais 

buscam aceitação e direito social com mais vigor hoje, do que em outros momentos 

históricos. E, dessa forma, há um visível combate entre a tradição e a sua desconstrução. Essa 

diversidade cultural e sexual provoca na sociedade um sentimento dúbio de atração e repulsa, 

porque a inquieta. Guacira Louro diz que, por um lado, alguns setores sociais passam a 

demonstrar crescente aceitação da pluralidade sexual e, até mesmo passam a consumir os seus 

produtos (filmes, música, literatura, trajes, etc); por outro, os setores tradicionais renovam e 

recrudescem seus ataques, “realizando desde campanhas de retomada dos valores tradicionais 

da família até manifestações de extrema agressão e violência física” (p.28). Não há como 

retroceder a história e fingir que não se enxerga a diferença sexual e comportamental. Fugir 

ou combater com violência também não resolverá a questão. O que fazer então quando as 

incertezas ameaçam a tranquilidade das certezas? E, quando se descobre que as certezas já 

não fazem mais sentido? Como manter as aparências? Será mesmo válido esconder a 

veracidade dos fatos? 

Antes do século XIX, os comportamentos considerados estranhos e a prática sexual 

entre pessoas do mesmo sexo eram denominadas de sodomia. Após essa data, com o 

surgimento e o avanço da ciência, tais indivíduos foram classificados como homossexuais. 

Essa categoria foi desqualificada e associada ao desvio de normas e condutas sociais. No 

campo da medicina, os gays eram patológicos e necessitavam de cura física e psíquica. Na 

religião, buscava-se a cura espiritual dos mesmos. No século posterior até os dias atuais, os 

homossexuais lutaram e ainda clamam por entendimento e aceitação no núcleo da sociedade. 

O fato tornou-se um problema social de todos e gerou grupos distintos que atacavam ou 

apoiavam esses sujeitos marcados pela diferença. Mas, sendo aceito ou não na sociedade, o 

homossexual ainda é visto como um elemento distinto e passível de olhares reprovadores. E 

então, progressivamente, a comunidade homossexual pôde se expor no mundo ocidental, 

mostrando que abarcava sujeitos diferentes mas, com direitos sociais iguais. A luta ganhou 

uma dimensão política e pessoal. Sendo assim, “o dilema entre ‘assumir-se’ ou ‘permanecer 
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enrustido’ (no armário- closet) passa a ser considerado um divisor fundamental e um elemento 

indispensável para a comunidade” (p.32). Essa comunidade conforta e oferece suporte aos 

seus militantes, uma vez que fora desse contexto, o homossexual torna-se vítima do 

preconceito. Nessa política de auto-afirmação, esse sujeito pode lutar por autonomia e 

afirmação de sua identidade, que lhe é roubada pela sociedade. É necessário não se reprimir e 

“soltar as feras” que estão presas dentro de si. Assim, “para fazer parte da comunidade 

homossexual, seria indispensável, antes de tudo, que o indivíduo se ‘assumisse’, isto é, 

revelasse seu ‘segredo’, tornando pública sua condição” (idem). 

Mas, quando a sociedade resolve entender e tolerar o universo homossexual, acaba 

regulando-o e disciplinando-o. E, ao sair da marginalização e da condição paralela em que 

vivem para ingressar no seio social, os gays acabam reproduzindo o sistema que antes o 

excluíam. Um casal de homossexuais, por exemplo, para ser atendido pelas leis, deve 

distribuir papéis (os que cabem ao homem ou a mulher), adotar uma estrutura familiar (filhos 

adotivos), ou seja, se comportar da maneira mais discreta possível, reforçando o modelo 

heterossexual. Além disso, as instituições detentoras do poder cultural tendem a classificar e a 

simplificar tudo aquilo que aparenta uma indefinição. Então, conclui-se rapidamente que o 

gay é um ser do sexo masculino que deseja outro indivíduo masculino; o mesmo para as 

lésbicas, que são mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres. Até aqui, as 

informações estão claras e objetivas. Podem ser até mesmo toleradas pela sociedade, desde 

que sejam por ela manobradas. Mas, o que ocorre às outras categorias de diversidade sexual, a 

exemplo dos bi, tri, trans e pansexuais? E aos travestis? Como entendê-los e tolerá-los? Na 

própria comunidade homossexual há diferenças e desentendimentos que dificultam o apoio 

mútuo e a vitória perante o mundo tradicionalista marcado pela heterossexualidade. E então, 

de acordo com Louro, alguns grupos homossexuais permanecem lutando por reconhecimento 

e legitimação, buscando sua inclusão, em termos igualitários, ao conjunto da sociedade; já 

outros estão preocupados em desafiar as fronteiras tradicionais de gênero e sexuais, pondo em 

xeque as dicotomias masculino/feminino, homem/mulher, heterossexual/homossexual; e 

ainda outros decidem viver a ambiguidade da própria fronteira (p.37). Os travestis acabam por 

adotar essa atitude múltipla e fronteiriça, e, consequentemente sofrem em demasia a 

incompreensão e a violência daqueles que os repelem. 

O queer é alvo de ataques e de indignação sociais porque aparenta ser estranho e fora 

de centro. Esse termo também é associado aos indivíduos homossexuais, que são excluídos 

dos moldes aceitos como normalidade. Contudo, esse termo que tem a sua origem no escárnio 

e no deboche, foi adotado pelos ativistas gays como um modo de grito e manifesto, em sua 
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luta por respeito e aceitação social. O queer procurou combater as normas do mundo 

heterossexual. A partir dos anos 90 do século XX, a política queer ganhou fôlego na voz de 

intelectuais e escritores, que passaram a teorizar sobre o universo da diferença cultural, étnica 

e sexual. Dessa maneira, os pós-modernistas, pós-estruturalistas, pós-coloniais e 

desconstrutores passaram a redigir e a discursar acerca da crítica social, das mudanças 

históricas e da prática psicanalítica, no mundo ocidental. Lobo Antunes ingressa nesse 

cenário, tanto por ser um psiquiatra escritor, quanto por ser um poeta que sublinha o 

comportamento humano, mostrando-nos o extremo das mazelas humanas e do seu choque 

com o mundo que lhe rodeia. Como vimos, Carlos é o queer que desconcertou as certezas 

sociais lisboetas. E, mais do que abordar simplesmente a história de um travesti e da 

desagregação familiar, em Que farei quando tudo arde?, Lobo Antunes desperta-nos para o 

entendimento do que é ser um sujeito à deriva em sua existência, que não sabe como lutar por 

sua identidade. Mas é justamente nesse campo de identificação do sujeito que a teoria queer 

opera. O queer parece ter adotado a premissa freudiana de que o sujeito se desconhece e não é 

senhor de si, derrubando a idéia cartesiana do homem racional, coerente e unificado. Lacan 

também disse que o sujeito é incompleto, dividido e que precisa do outro para se afirmar. É 

com base nesses postulados psicanalíticos que a teoria queer e seus escritores vão por em 

análise o comportamento da diversidade cultural e sexual. E assim fez Lobo Antunes. 

O queer aponta para a inclusão de pares antagônicos que se complementam e se 

constroem. Sendo assim, um pólo precisa do outro: O belo do feio, o homem, da mulher. No 

queer, há beleza na feiúra e vice versa. Do mesmo modo, o masculino pode ser, ao mesmo 

tempo, feminino. E vice versa. As sociedades impõem aos seus indivíduos atitudes e idéias de 

exclusão e classificação. No campo sexual, por exemplo, ao nascer, o sujeito não tem o direito 

de escolher a sua sexualidade. As normas sociais lhe são passadas como uma cartilha de 

comportamento e conduta, ao longo de sua vida. Caso não assuma o papel que lhe cabe, esse 

sujeito será automaticamente desligado do núcleo cultural que o mantém. Não há papéis 

sociais para a multiplicidade e nem para a diferença, e por isso mesmo torna-se mais fácil a 

sua exclusão. Torna-se necessário para o universo heterossexual manter e renovar o seu 

contrato homofóbico com os seus cidadãos, pois assim o seu sistema fica garantido e mantido 

ao longo dos anos. Entretanto, os teóricos queer lutam para que o conhecimento da identidade 

humana seja ampliado, uma vez que a sexualidade é construção cultural e identitária. Há uma 

necessidade de se ter esse espaço no processo de auto-conhecimento do homem, pois o sexo 

transforma o social. O espírito do queer é esse mesmo de provocação e desmascaramento 

social. É o colocar o homem diante de si mesmo.  



297 
 

 

A cultura molda o indivíduo e se impõe dentro das sociedades. O poder social 

marginaliza e classifica os seus co-habitantes, entretanto, o queer tenta sobreviver a toda essa 

malha opressora e controladora das vontades do ser humano. Assim, sabemos que o seu corpo 

é definido e regulado pela cultura que o abarca. Porém, ao mesmo tempo em que é 

manipulado, o corpo também determina uma dada sociedade e a constrói. O tom de pele, o 

formato dos olhos, da cabeça e dos lábios, a textura dos cabelos, todas essas características, 

por exemplo, levam-nos a distinguir cada povo de uma dada região. Esses elementos físicos 

auxiliam na formação de cada cultura existente no mundo. A respeito do assunto, nos 

esclarece Louro: 

 

Hoje, como antes, a determinação dos lugares sociais ou das posições dos 
sujeitos no interior de um grupo é referida a seus corpos. Ao longo dos 
tempos, os sujeitos vêm sendo indiciados, classificados, ordenados, 
hierarquizados e definidos pela aparência de seus corpos; a partir dos 
padrões e referências, das normas, valores e ideais da cultura. Então, os 
corpos são o que são na cultura. A cor da pele ou dos cabelos; o formato dos 
olhos, do nariz ou da boca; a presença da vagina ou do pênis; o tamanho das 
mãos, a redondeza das ancas e dos seios são, sempre, significados 
culturalmente e é assim que se tornam (ou não) marcas de raça, de gênero, 
de etnia, até mesmo de classe e de nacionalidade. Podem valer mais ou valer 
menos[...]Características dos corpos significadas como marcas pela cultura 
distinguem sujeitos e se constituem em marcas de poder (p.75-76). 

 

Louro ainda ressalta que, dentre as diversas marcas que diferenciam os corpos, a que 

vem sendo primordial, ao longo da história da humanidade, é a da divisão de gênero 

masculino/ feminino. Tal divisão constitui-se na base da compreensão e propagação da 

espécie humana. Interessante notarmos que, mesmo com essa diferenciação homem/mulher, 

das explicações bíblicas até o início do século XIX, por exemplo, os ocidentais se depararam 

com a ideologia da superioridade corporal masculina. Sendo assim, “Eva foi formada da 

costela de Adão”, e, juntos, construíram uma coletividade que refletia a anatomia do homem 

como o modelo de sua espécie. Nesse momento histórico de hierarquia e supremacia do corpo 

masculino, acreditava-se que o corpo da mulher era deficiente e inferior ao seu oponente, 

mais conhecido como “um corpo masculino que não deu certo”. E assim, “as explicações da 

vida sexual apoiavam-se na idéia de que as mulheres tinham, ‘dentro de seu corpo’, os 

mesmos órgãos genitais que os homens tinham externamente” (p.77). A figura feminina era 

considerada um organismo atrofiado e mutilado. Com os avanços da ciência, da medicina e da 

política, a partir do século XIX, essa crença em um único sexo modifica-se para o molde dos 

sexos opostos, classificados até os dias atuais. Uns dos motivos dessa mudança de paradigma 
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seria a divisão sexual do trabalho, no mundo industrial, que se preparava para as revoluções 

de caráter também étnico, de classe e de religião.  

A Filosofia e a Psicanálise também reforçaram a construção do discurso sexual e o seu 

entendimento da sexualidade, que ditou a nova ordem ocidental. Sendo assim, “os estados 

passaram a se preocupar, cada vez mais, com o controle de sua população, com medidas que 

garantissem a vida e a produtividade de seu povo”, e então, “se voltaram para a 

disciplinarização e regulação da família, da reprodução e das práticas sexuais” (p.78-79). No 

positivismo, ao final do século XIX, médicos e cientistas passaram a descobrir, a definir e a 

classificar os corpos de homens e mulheres, visando o entendimento e controle da sociedade. 

Então, “busca-se, tenazmente, conhecer, explicar, identificar e também classificar, dividir, 

regrar e disciplinar a sexualidade. Produzem-se discursos carregados da autoridade da 

ciência”, discursos esses, “que se confrontam ou se combinam com os da igreja, da moral e da 

lei” (p.79). Notemos como o corpo traduz-se em discurso e/ou o alimenta no seio de uma 

sociedade. Se a mesma muda, também muda a sua noção de corpo. Esse está intimamente 

conectado às malhas do poder social. Se a sexualidade é cultural e determina o sujeito, a 

imagem e noção de corpo também são definidas no núcleo da sociedade. Então concordamos 

com o fato de que “não há corpo que não seja, desde sempre, dito e feito na cultura” (p.81). 

Caso não haja um consenso, a própria sociedade se encarrega de marginalizar a diferença e a 

taxá-la de patológica: 

 

Investimentos produzidos a partir de múltiplas instâncias sociais e culturais: 
postos em ação pelas famílias, pelas escolas, pelas igrejas, pelas leis, pela 
mídia ou pelos médicos, com o propósito de afirmar e reafirmar as normas 
que regulam os gêneros e as sexualidades. As normas regulatórias voltam-se 
para os corpos para indicar-lhes limites de sanidade, de legitimidade, de 
moralidade ou de coerência. Daí porque aqueles que escapam ou atravessam 
esses limites ficam marcados como corpos-e sujeitos-ilegítimos, imorais ou 
patológicos (p.82). 

 

Esse desvio de conduta ocorre com Carlos de Que farei quando tudo arde?, que 

transforma o seu corpo e a sua sexualidade, afastando-se da norma social exigida por Portugal 

aos seus indivíduos. Carlos é um exemplo de um organismo patológico, em decadência, 

imoral e ilegítimo, assim considerado pelas pessoas que estão ao seu redor. Ao travestir-se, tal 

personagem transgride e agride o padrão de sexualidade e o modelo sexual de sua sociedade, 

que é lapidado na masculinidade. Como vimos, o seu papel cultural de marido e pai foi 

dilacerado e marcado pela incompreensão. O seu caso não foi tratado com naturalidade nem 

por sua família, e nem pela sociedade lisboeta. Porém Carlos seguiu em frente, ultrapassou 



299 
 

 

barreiras e obstáculos, e, de certo modo, mesmo sendo castigado pelo seu destino, conseguiu 

ser verídico consigo mesmo. Isso porque nenhum discurso consegue oprimir as 

transformações naturais dos corpos e mentes do ser humano. As culturas são móveis e 

inacabadas. Também modificantes são os organismos naturais. Se pararmos para pensar a 

história da humanidade, sempre houve rejeições à solidez de idéias e condutas. Sendo assim, 

os corpos também se modificam ininterruptamente: “Não somente sua aparência, seus sinais 

ou seu funcionamento se modificam ao longo do tempo; eles podem, ainda, ser negados ou 

reafirmados, manipulados, alterados, transformados ou subvertidos” (idem). Também a 

sexualidade se transforma, juntamente com os padrões de gênero, demonstrando que tais 

elementos podem ser alterados, manipulados ou não pelo poder. Nas diferentes áreas do 

estudo humano, conseguimos perceber o fato de que o corpo pode afirmar ou modificar as 

normas sociais. Ele pode acompanhar o discurso de uma nação, bem como revoltar-se contra 

o sistema que o coíbe. 

Um determinado agrupamento de indivíduos constrói as suas leis e normas de conduta. 

Acreditam e agem de acordo com as suas crenças e ideologias. Tudo o que o homem faz e 

pensa deve ter um significado para essa sociedade, deve fazer sentido para que ele, enquanto 

sujeito, seja formado, entendido e respeitado no seio social. O corpo, nesse contexto, é 

marcado pela demanda social, simbólica e material. Se é correto ou não pintar o cabelo de 

vermelho, fazer uma tatuagem, ter um piercing, uma prótese ou um corpo escultural, tudo isso 

vai depender do perfil e do discurso de poder de cada grupo cultural. Tais dados permitem ou 

não o ingresso do sujeito no núcleo da sociedade que supostamente o acolhe. Esse bilhete de 

entrada oferta-lhe espaços, oportunidades e direitos às leis que igualam os seres. Se a 

aceitação do indivíduo não ocorre, resta-lhe a marginalização e a sua acolhida em 

comunidades, guetos e agrupamentos dos seus iguais. 

Além de serem móveis, os corpos também podem ser “fabricados” ao gosto de cada 

cultura e demanda. No caso da drag-queen e do travesti, por exemplo, há um longo e 

trabalhoso processo de montagem de seus corpos, para que a modificação sexual se construa, 

de modo absoluto e perfeito. A longa transformação consiste na depilação, na cobertura do 

órgão reprodutor masculino, no uso de meias-calças, vestimentas extravagantes aos olhos das 

mulheres naturais, sapatos plataforma, purpurina, perucas, cílios postiços e muita maquiagem. 

No caso específico do travesti, como veremos mais adiante, a mudança corporal ainda é mais 

radical, porque há a perigosa implantação do silicone industrial em seus corpos. Mas, tanto as 

drags quanto os travestis, paradoxalmente, não querem ocupar o lugar da mulher na 

sociedade. Eles querem ser apenas a diferença que desconstrói os valores absolutos de uma 
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cultura. Ao representarem de modo exagerado a figura feminina, coloca-nos diante do espelho 

para que percebamos que a sexualidade é uma construção social que pode ser transformada a 

qualquer momento.  

Também “os corpos considerados ‘normais’ e ‘comuns’ são produzidos através de 

uma série de artefatos, acessórios, gestos e atitudes que uma sociedade arbitrariamente 

estabeleceu como adequados e legítimos” (p.87). Sendo assim, aqueles que transgridem esses 

sinais estabelecidos pelo seio de uma dada sociedade é desqualificado e marginalizado 

perante a coletividade. “Tal como atravessadores ilegais de territórios, como migrantes 

clandestinos que escapam do lugar onde deveriam permanecer, esses sujeitos são tratados 

como infratores”, e, “devem sofrer penalidades” (idem). Eles são punidos pelo sistema do 

qual fazem, teoricamente, parte, ou introduzidos em um processo de correção e purificação, 

para ingressarem na normalidade. Caso contrário, sofrerão o desprezo e o descaso da 

sociedade. Vejamos o que acontece com a diferença em uma cultura: 

 

Provavelmente serão rotulados (e isolados) como “minorias”. Talvez sejam 
suportados, desde que encontrem seus guetos e permaneçam circulando 
nesses espaços restritos. Já que não se ajustaram e desobedeceram às normas 
que regulam os gêneros e as sexualidades, são considerados transgressores e, 
então, desvalorizados e desacreditados. Uma série de estratégias e técnicas 
poderá ser acionada para recuperá-los: buscando curá-los, por serem doentes, 
ou salvá-los, por estarem em pecado; reeducando-os nos serviços 
especializados, por padecerem de “desordem” psicológica ou por 
pertencerem a famílias “desestruturadas”; reabilitando-os em espaços que os 
mantenham a salvo das “más companhias” (p.87-88). 

 

Notemos como ainda hoje, resquícios do positivismo são postos em prática na cura dos 

“deficientes culturais”.  A culpabilidade também é atribuída àqueles que se desviam das 

normas morais cristãs impregnadas nas leis sociais. O ocidente se vê nesse contexto. Portugal, 

em particular, alicerça-se na construção religiosa de seu povo, mesmo nos dias atuais. A 

educação dessa pátria fundamenta a ordem e a boa conduta dos cidadãos. Cabe a esses se 

estruturarem conforme as regras de sua cultura, bem como construírem a paz familiar, visando 

à salvação eterna. A normalidade social deve ser garantida por todos os seres envolvidos no 

grupo. Assim, “a forma normal de viver os gêneros aponta para a constituição da forma 

‘normal’ de família, a qual, por sua vez, se sustenta sobre a reprodução sexual e, 

consequentemente, sobre a heterossexualidade” (p.88). Aqui, não há espaço para os sujeitos 

desviantes dessa norma familiar. A diferença é tolerada para a maioria social sob condições 

caras e restritas. Nem todos possuem condições e coragem de pagar esse alto custo da 
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transgressão de valores coletivos. “Custos que vão além do seu não-reconhecimento cultural” 

(idem). Observemos essa citação: 

 

A família sancionada pelo estado exclui gays e lésbicas. Como 
consequência, casais constituídos por sujeitos do mesmo sexo enfrentam 
imensas dificuldades de manter a guarda de filhos ou são sumariamente 
impedidos de adotar crianças; aos membros dessas famílias “ilegítimas” 
usualmente se nega o direito de receber herança do companheiro ou 
companheira mortos ou de tomar decisões quando ele/ela enfrenta perigo de 
vida [...]definir alguém como homem ou mulher, como sujeito de gênero e 
de sexualidade significa, pois, necessariamente, nomeá-lo segundo as marcas 
distintivas de uma cultura- com todas as consequências que esse gesto 
acarreta: a atribuição de direitos ou deveres, privilégios ou desvantagens (p. 
88-89). 

 

A sociedade define os papéis dos sujeitos e pode incluí-los ou excluí-los de seu meio, 

de acordo com o comportamento dos mesmos. O modelo de cultura ocidental é heterossexual, 

masculinizado e centrado moralmente. A estrutura familiar é lapidada sob a égide dos 

símbolos culturais e da boa formação religiosa e pedagógica. Pai, mãe e filhos, juntos, unidos, 

são construídos pela sociedade visando o reforço das ideologias de poder de sua malha. O que 

fazer se a família não age dessa forma? Se ela é homossexual? Passa a ser deslegitimada e 

desvalorizada, e não pode gozar das leis e direitos que os “normais” usufruem. Sendo assim, o 

homem deve permanecer dentro dos limites estabelecidos pela sua cultura. A sua mente e o 

seu corpo precisam ser controlados e, sob hipótese nenhuma, desviados do percurso dado pelo 

poder de uma rede coletiva. Porém, na prática, sabemos que a diferença existe e não se 

extinguirá, uma vez que a estrutura humana é moldável e cambiante. A sua mente, corpo e 

sexualidade são invenções sociais que, através do espaço e do tempo, modificam-se em maior 

ou menor grau. Estamos no momento de expansão da transgressão, da diferença e do queer. 

Mas, será mesmo que estamos prontos para o entendimento ou a realização disto?  

Na ficção antuniana, os personagens de Que farei quando tudo arde? desejam 

modificar a sua história. Não por acaso, Paulo aparece como escritor dessa trama e dialoga 

com os pais e parentes, que clamam por uma mudança em suas vidas. É o diálogo entre Lobo 

Antunes e a sua criação. Mesmo assim, com tantos pedidos, não há como negar o passado e 

suas consequências presentes da vida dessas pessoas. Tais personagens principais (Carlos, 

Judite e Paulo) vão continuar sendo a anti-família da trama. Não existe possibilidade de 

mudanças em seu final. Continuam representando a parte refugada da sociedade portuguesa 

que desafia as suas leis e normas moralistas. De acordo com Zygmunt Bauman, em Vidas 

desperdiçadas, a pós-modernidade, com seus conflitos e quebras de fronteiras culturais, 
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identitárias e de valor, gera a exclusão de pessoas que não conseguem alimentar a sua malha 

político-econômico-social. O mal-estar causado pela discriminação cultural agrava o 

sentimento de abandono oriundo das vítimas refugadas socialmente. Mas, o lixo humano está 

lá, quietinho, à margem da sociedade e à espera de um destino final.  

No atual modelo econômico-social das sociedades ocidentais, há um crescente 

descarte das pessoas e dos objetos, pois, “outros objetos de desejo, novos e aperfeiçoados 

acenam, e que elas estão fadadas a serem jogadas fora a fim de que se abra espaço para as 

coisas mais novas” (2005, p.10). Sendo assim, Carlos –um travesti, Judite- uma alcoólatra que 

se prostitui, e Paulo- um viciado em heroína representam uma camada da sociedade 

portuguesa que é excluída do seu sistema central, porque, talvez, seja marcada pela diferença 

de ações, valores e condutas que entram em choque com a moralidade reinante da cultura 

lusa. E, como já vimos, se o homem não coopera enquanto engrenagem social, está fadado à 

rejeição e ao esquecimento.  Bauman reitera o fato de que a pós-modernidade refuga alguns 

indivíduos porque justamente ordena-os e classifica-os em “aptos”, “inaptos”, “atrasados” e 

“desenvolvidos” (p.12). Mas, se a globalização gera o refugo humano, o que fazer com ele? 

Existe uma reciclagem de pessoas? Em um mundo onde se prezam a individualidade e o 

individualismo, o que fazer com a coletividade? Então, as pessoas tentam, em vão, salvar a 

própria pele e acabam por adentrar em um mar de conflitos identitários, desilusões e fugas de 

si mesmas. “A depressão é uma condição mental desagradável, aflitiva e incapacitante”, além 

de ser a nova realidade de cada um dos excluídos sociais (p.17). Não por acaso os 

personagens antunianos experimentam esse mal-estar solitário. Como veremos também Ruth 

Bryden e seu cônjuge Paulo não ficaram isentos da doença. E ainda as travestis entrevistadas 

por Don Kulick, em sua maioria, eram torturadas pelo sentimento de tristeza prolongada em 

suas vidas. Bauman também reitera as possíveis causas desse sintoma: O desemprego, o 

preconceito e a marginalização (18-19).  

Mais uma vez percebemos que, se o sujeito não produz economicamente, 

politicamente ou socialmente, ele está condenado ao descaso e à rejeição por parte do sistema 

do qual teoricamente ele faz parte. Sendo assim, “é o projeto humano que evoca a desordem 

juntamente com a visão da ordem, a sujeira juntamente com o plano da pureza” (p.29). É o 

homem, esse ser cultural, quem oferta valores e significados para a sua vida e a de seus 

semelhantes. Se ele valoriza algo, consequentemente essa ação já excluiu e desvaloriza tudo 

aquilo que desorienta tais normas de valor. Se a ordem cultural ocidental se baseia na 

heterossexualidade, a homossexualidade será vista como o seu antônimo, ou seja: A 

desordem. O refugo, o lixo humano aterroriza e amedronta o núcleo social. Como o Queer, 
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que representa “indefinição, incerteza e perigo” (p.39). Dessa forma, a malha social deve 

fortalecer o seu poder para que “o todo não se perca” (p.41). Essa é a prática das sociedades 

modernas ocidentais, na luta pela garantia de suas autonomias. Atualmente, “os Estados 

afirmam sua prerrogativa essencial de soberania básica: o direito de excluir” (p.45). Pode 

haver tal direito? 

Como vimos, a diferença de ação e pensamento causa um desprezo generalizado em 

uma determinada sociedade. No mundo português e, em geral, no ocidental, em relação à 

homossexualidade, há um constante preconceito que macula as relações humanas. Os 

homossexuais são vistos e classificados em relação à sua sexualidade. Não se medem caráter 

nem competência, mas sim, as preferências sexuais desses indivíduos. Muitos gays preferem 

manter a sua condição sexual em sigilo por medo de perder seus empregos, oportunidades e 

paz familiar. Mas, desse modo, acabam infelizes e indefinidos identitariamente. E, quando 

resolvem desafiar a sociedade e se assumir publicamente, são alvos de violência verbal e 

física daqueles que estão ao seu redor. Surge, a partir dos anos 70 nos EUA, o termo 

Homofobia, que se espalha pelo mundo ocidental, fortalecendo a hegemonia dos 

heterossexuais. Segundo Daniel Borrillo, em Homofobia, tal conceito tem sido utilizado para 

menosprezar, odiar e temer os homossexuais: “Desumanizar o outro e torná-lo 

inexoravelmente diferente” é a ação constante dos heterossexuais contra os sujeitos que se 

relacionam sexualmente com os seres do mesmo sexo (2010, p. 9).  

A homofobia tende a anular a individualidade dos gays ou torná-la errônea, manchada 

e degenerada perante o restante da sociedade ocidental. Dessa forma, o homossexual é 

marginalizado e considerado um excêntrico. Pudemos perceber esse fato em Carlos, e 

veremos em Ruth Bryden e nos travestis entrevistados por Kulick. Todos esses sujeitos 

citados foram considerados inferiores, anormais e contrários à ordem reinante de seus países e 

culturas. E assim, “confinado no papel do marginal ou excêntrico, o homossexual é apontado 

pela norma social como bizarro, estranho ou extravagante” (p.13-14). As pessoas que 

pertencem à normatividade heterossexual não se reconhecem e nem se identificam com as 

atitudes dos gays. Como ainda resquícios do positivismo, há uma tendência generalizada em se 

associar o homossexualismo à patologia. Se, a atração pelo sexo oposto é vista como natural, 

como a garantia da propagação da espécie humana, o mesmo não ocorre em relação à atração 

pelo sexo entre iguais. Na Alemanha Nazista, os homossexuais eram considerados uma 

anomalia que deveria ser extinta. Para a Ciência, objetos de estudo. Para a Religião, seres 

pecaminosos que ainda podem salvar-se na fé e no ingresso ao mundo heterossexual.  
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Hoje (final de 2011), onde há uma maior tolerância por parte dos heterossexuais e 

crescente luta pela conquista de espaço na sociedade, os homossexuais ainda são alvos da 

homofobia, pois, ela está “invisível, cotidiana, compartilhada e no senso comum” (p.17). A 

reação contra os homossexuais está tão enraizada no seio das sociedades ocidentais que, às 

vezes, se infiltra a ponto de se camuflar. É quando surgem a tolerância e a falsa aceitação. A 

simpatia pelos indivíduos estigmatizados não implica a aceitação do grau de igualdade entre 

os homos e os heterossexuais. “Portanto, em função do sexo, da cor da pele, da filiação 

religiosa ou da origem étnica é que se instaura, tradicionalmente, um dispositivo intelectual e 

político de discriminação” (p.23).  

A homofobia que, teoricamente seria uma patologia (um medo excessivo, trauma), é 

vista como algo natural e saudável. Mas, como ficar inerte diante de tamanho paradoxo? 

Como entender que a violência verbal e física contra os gays possa ser legalizada e 

considerada normal? Assim, “presente nos insultos, nas piadas, nas representações 

caricaturais, assim como na linguagem corrente, a homofobia descreve os gays e as lésbicas 

como criaturas grotescas, objetos de escárnio” (p.24-25). A cultura judaico-cristã ocidental 

antipatiza a homossexualidade através do próprio imaginário de uma moralidade baseada nos 

bons costumes familiares, educativos e éticos. Mas, essa mesma sociedade não estaria fazendo 

uma leitura errônea das Escrituras Sagradas? Onde está escrito que Deus é contra os gays? 

Mesmo porque os termos homossexualidade e identidade são modernos para um texto escrito 

há mais de dois mil anos. Deve-se ter um certo cuidado em fazer afirmações do tipo: “Está 

escrito na Bíblia”. Mas, mesmo assim, os homens resolveram mal-interpretar o texto sagrado 

e a religião cristã, por motivos variados, propagou e ainda o faz a idéia de família, 

reprodução, ordem e paz doméstico-educacional. Os humanos deveriam garantir a sua 

sobrevivência e a Igreja coletar mais fiéis. Nesse contexto, como aceitar a união entre dois 

sujeitos do mesmo sexo? O que fazer com tamanha quebra de costume? Repudiar e propagar 

o horror contra essa diferença. E o que fazer então com as lésbicas, que duplamente sofrem 

por serem homossexuais e mulheres? Daniel Borrillo afirma que, tanto a religião quanto a 

ciência desaprovaram a homossexualidade e, as reivindicações feministas, pois, as mulheres 

tinham que salvar os seus lares e filhos, além de se afastarem da perversão (p.29). Assim, 

dentro da ótica social heterossexual, “todas as outras formas de sexualidade são consideradas 

incompletas, acidentais e perversas”, bem como “patológicas, criminosas, imorais e 

destruidoras da civilização” (p.31). Isso porque há uma desconfiança generalizada contra a 

divergência de pensamentos e condutas. O outro é sempre visto sob os olhos do receio e do 

medo, na relação de alteridade. 
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O homossexual, muitas vezes, sofre a violência da homofobia em silêncio. Isso 

porque, até mesmo dentro do seu seio familiar, esse elemento deposita uma repulsa de sua 

pessoa e atitudes. E, quando finalmente consegue ter paz dentro de seu lar, quando sai pelas 

ruas, o mesmo não ocorre. Tal atitude de recolhimento e silêncio pode conduzi-lo ao 

isolamento, depressão e até mesmo, em casos extremos, ao suicídio. A homofobia (atualmente 

considerada um ato criminoso em alguns países do ocidente) deve ser posta em xeque e 

anulada por completo. A sociedade ocidental deve abandonar o falso moralismo e respeitar o 

próximo, pois desse modo, estará mais de acordo com os preceitos defendidos por Cristo de 

amor aos semelhantes. Mais uma vez atentemos para o fato de a sociedade cristã ter mal-

interpretado o texto sagrado em relação aos homossexuais. Na Grécia Antiga era normal o 

sexo entre iguais. As pessoas eram livres para casar, ter filhos e, ao mesmo tempo, 

relacionarem-se sexualmente com sujeitos do mesmo sexo. A pederastia era regulamentada. 

Na Roma Clássica, a bissexualidade era um ato comum e natural. Mas, com o surgimento do 

cristianismo, houve uma intensa repressão à prática sexual entre seres do mesmo sexo. Assim, 

visando à garantia de perpetuação do homem, “o povo de Israel condenará, com vigor, 

qualquer comportamento sexual que não tenha o objetivo da procriação”, pois, “o povo eleito 

transformará o esperma em um elemento quase sagrado” (p.49). E assim, o cristianismo 

propagou a idéia de perpetuação da espécie e de seus fiéis. Segundo as normas medievais da 

Escolástica, o coito heterossexual era considerado do tipo conjugal e a submissão da mulher 

na relação sexual tinha de ser posta em prática, pois o único objetivo da reprodução “consistia 

na inseminação procriadora”, o que gerou um horror ao homossexualismo, “ao comparar as 

relações homossexuais aos pecados mais abjetos” (p.53).  

É importante salientar que os termos “homofobia”, “homossexualismo” e demais da 

área são modernos e datados do século XIX ao dias atuais. Antes desse período, a prática 

sexual entre indivíduos do mesmo sexo era conhecida como “sodomia” e “pederastia”. Com a 

peste negra (1348-1350), que assolou mais de um terço da população européia, a hostilidade 

contra os sodomitas ganhou mais fôlego. Houve uma significativa caça aos mesmos, que 

morreram no fogo da inquisição. Isso porque tal prática sexual foi considerada uma ameaça ao 

repovoamento da Europa. Assim, “durante os séculos XIII ao XV a perseguição aos 

homossexuais vai acentuar-se; e até o final do século XVIII, todas as disposições penais 

fazem referência ao mito de Sodoma para justificar a punição dos gays e lésbicas” (p.54). 

Desse modo, queimando esses homossexuais na fogueira, a sua purificação era certa e a 

salvação de suas almas, um destino final. O moralismo cristão se baseou nas profecias do 

Apocalipse (21-8) que diz o seguinte: “O lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre” 
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(p.55). Reza a lenda que os habitantes de Sodoma (ao sul do Mar Morto) e Gomorra 

tornaram-se conhecidos pelo pecado, orgulho, falta de hospitalidade e, sobretudo, pela 

homossexualidade, e, portanto, foram dizimados pelo fogo e enxofre. Essa história encontrada 

no Gênesis (18-20 e 19), segundo os fiéis, representa uma crítica religiosa ao 

homossexualismo e a sua consequente associação ao pecado e ao crime. E o que antes era 

pecado, no positivismo dos séculos XIX e XX, vai ser reconhecido como doença ou 

criminalidade. Assim, “pecado” ou “anomalia”, o homossexualismo é sempre associado a 

algum adjetivo negativo, que insiste em assombrar a ordem vigente heterossexual das 

sociedades ocidentais. 

Mesmo nos dias atuais, a Igreja, através de seu Catecismo, propaga idéias 

homofóbicas no seio da sociedade. No livro de Daniel Borrillo vemos o discurso da última 

versão do Catecismo da Igreja Católica, de 1992, que diz o seguinte em relação aos gays, na 

alínea 2357: “A tradição declarou incessantemente que os atos de homossexualidade são 

intrinsecamente desordenados. Eles são contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom 

da vida” (apud BORRILLO, 2010, p. 58). Mas, a Igreja aceita os homossexuais com a 

seguinte condição: Por não saberem o que estão fazendo, se adotarem a castidade e a vida 

santa, serão perdoados de seus pecados e salvos para uma vida eterna. Impera, então, o 

discurso do “coitadinho”, daquela ovelha que está desgarrada e que necessita de apoio e 

orientação para seguir em frente. Na alínea 2358 do Catecismo, presenciamos o seguinte 

discurso: “Eles devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á, para 

com eles, qualquer sinal de discriminação injusta”, pois, “essas pessoas são chamadas a 

realizar a vontade de Deus em suas vidas e, se forem cristãs, a unir, ao sacrifício da cruz do 

Senhor” (p.59). Agora estamos diante de uma homofobia branda e velada. A Igreja não mais 

manda os homossexuais para a fogueira, porém, os convida ao aniquilamento de si mesmos, 

através da castidade ou da “cura”. Aqueles que não resolvem banir o sexo de suas vidas, 

acabam, se “transformando” em heterossexuais, em nome de Deus. Assim, “a hostilidade da 

igreja é, atualmente, muito sutil: Na melhor das hipóteses eles ficam curados e, na pior, vivem 

na abstinência” (idem). Tal pensamento preconceituoso transborda as fronteiras do religioso e 

atinge a ordem social vigente como um todo, principalmente quando o que está sendo 

discutido é a relação de alteridade. O homem se sente em desconforto quando se depara com 

algo diferente: Cria barreiras de aceitação do outro e passa a desrespeitá-lo. Por outro lado, 

não tolera a idéia de finitude de sua espécie, pois, desse modo, a humanização estaria em 

xeque.  
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A Igreja e a sociedade ocidental em geral nos orientam da seguinte forma: Temer e 

seguir a vontade divina e natural da vida, que, “ao criar-nos homens e mulheres, atribuiu uma 

posição preeminente, no âmago dessa ordem, à heterossexualidade” (p.61). Entende-se, dentro 

da tradição teológica, como vícios contra a natureza: O adultério, o roubo, a idolatria, a 

hipocrisia e a sodomia, que são associados ao pecado da carne. Tais práticas desestruturam as 

bases da ordem moral ocidental e, portanto, não devem ser executadas pelo bom cristão e 

cidadão. De pecado carnal, a homossexualidade tornou-se, no positivismo, um caso de saúde 

pública. Tal discurso de ordem científica tornou legítima a inferiorização e até mesmo o 

extermínio dos indivíduos considerados “não mais como pecadores contrários à ordem divina, 

mas como perversos e perigosos para a ordem sanitária” (p.64). A política reinante positivista 

legitimou o discurso sanitário e reforçou a crença homofóbica de que os homossexuais 

representavam uma anomalia, uma anormalidade que precisava ser combatida, para que a 

sociedade pudesse ficar limpa e higienizada. Assim, dentro de um modelo evolucionista, o 

celibato e a homossexualidade poderiam ameaçar a propagação e evolução da espécie. As 

relações homossexuais eram consideradas estéreis e, portanto, patológicas, dentro de um 

molde social que prezava pelo progresso da humanidade. Dentro do discurso da medicina 

legal do século XIX, a figura do pederasta foi caricaturada e associada a de um monstro, que 

possuía a anatomia da genitália e do ânus diferenciada dos órgãos dos “homens normais”. 

Assim, tudo é diferente no homossexual, na visão legista positivista: “A genitália, o pênis, o 

escroto[...] as coxas, o ânus, a boca, os dentes, por toda a parte, no físico do sodomita, é 

possível encontrar as marcas de sua perversão” (p.68).  

Já no século XX, com o surgimento e desenvolvimento da psicanálise, a análise dos 

homossexuais não se centrou mais no físico, mas sim, no psíquico dos indivíduos gays. De 

acordo com Freud, por exemplo, a homossexualidade se traduz não como pecado nem como 

anomalia, mas sim por um “acidente de percurso”, um “contratempo”, definido pelos traumas 

de infância desses sujeitos (p.69). Mesmo assim, não importando se a corrente de 

conhecimento é religiosa, filosófica ou científica, “a busca das causas da homossexualidade se 

constitui em homofobia, já que se baseia no preconceito que pressupõe a existência de uma 

sexualidade normal, acabada e completa” (p.71). A homofobia está enraizada na educação e 

na ideologia das culturas ocidentais. Deverá haver uma radical revisão de conceitos para que a 

homofobia deixe de existir em nossa cultura. Impera a normalidade do discurso homofóbico e, 

“quando se faz apelo à diferença, esta nunca é evocada em favor de gays e lésbicas” (p.87-

88). Mesmo com alguns avanços recentes a favor da homossexualidade, legalização em 

alguns países do casamento gay, cobertura dentro da lei para união estáveis entre seres do 
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mesmo sexo, ainda assim, a luta é grande e a certeza de vitória é distante. O medo do 

aniquilamento da espécie humana ainda é significativo, mesmo com o excesso populacional. 

Porém, a ciência avançou enormemente e oferece outras alternativas de reprodução fora do 

coito natural heterossexual. Mas afinal, por que tanta homofobia nos dias de hoje? Borrillo 

lança o desafio ao afirmar que a homofobia pode ser a luta do homem contra si próprio e seus 

instintos: “As reações mais violentas provem de pessoas que lutam contra seus próprios 

desejos homossexuais, violência contra si mesmo e a parte homossexual de si que o indivíduo 

teria vontade de eliminar” (p.97). Contudo, a ordem normativa é heterossexual e prioriza uma 

educação sexual e psicológica em comum acordo com tal sistema. Assim, “os gays e as 

lésbicas crescem em um ambiente que desenvolve abertamente sua hostilidade anti-

homossexual” (p.101). O homossexual torna-se um ser aflito, discreto e temeroso em 

manifestar-se publicamente, “em um território que não é naturalmente destinado a ele” 

(p.103). Borrillo também nos diz que a homofobia é um preconceito e uma ignorância que 

consiste em crer na supremacia da heterossexualidade (p.106). Muito antes, Albert Einstein 

bradou em alto e bom tom: “Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo que um 

preconceito” (apud BORRILLO, 2010, p. 107). Mas a mudança de atitude deve e, já está 

sendo feita a passos lentos, através da educação. A Escola deve lutar contra a intolerância seja 

ela qual for e mostrar para seus alunos que, a diversidade cultural e sexual deve ser 

reconhecida e respeitada por todos. Assim, “nos cursos e livros didáticos, a homossexualidade 

e a bissexualidade deveriam ser apresentadas como tão legítimas e bem-sucedidas quanto a 

heterossexualidade” (p.110). 

Mas, ser homossexual em uma sociedade historicamente marcada pelo centro 

heterossexual não constitui uma tarefa fácil. Por isso, muitos “assumidos” são alvos do 

escárnio e da violência. Contudo, outros resolvem se calar e esconder-se em seus próprios 

sentimentos. Quando o sujeito se anula ou mascara a sua verdadeira identidade, ele está 

alimentando a sua baixa auto-estima e desenvolvendo problemas futuros. A depressão e o 

suicídio são alguns deles. Kimeron Hardin, em seu estudo Auto-estima para homossexuais, 

revela que “estudos recentes comprovaram que crescer como gay ou lésbica, ou mesmo viver 

como um adulto ‘assumido’, pode ser muito difícil e perigoso numa sociedade como a nossa” 

(2000, p.9). Muitos homossexuais preferem esquecer, mesmo que temporariamente, os seus 

problemas pessoais no uso abusivo de drogas, álcool e outros entorpecentes. Sendo assim, “os 

jovens gays e lésbicas correm o risco maior de tentar o suicídio, abusar de substâncias tóxicas, 

ter problemas na escola, fugir de casa e cair na prostituição do que os jovens heterossexuais” 

(p.10). Essa auto-destruição, de acordo com Hardin, resulta do molestamento verbal e físico 
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ou da rejeição social a que são submetidos. Isso sem contar a objeção doméstica e familiar. 

Tais indivíduos vêem-se sem apoio psicológico e material, passando a ingressar em um estado 

de isolamento cultural.  A sociedade estigmatiza e hostiliza a homossexualidade de modo que 

tal discurso já está enraizado em seu seio e naturalizado. Poucos se incomodam com a 

homofobia, porém, caso um de seus filhos venha a se assumir, será motivo de pânico e terror 

em uma dada família. Existem “estratégias políticas de direita que prometem ‘curas para a 

homossexualidade’ por meio da religião e da mudança de comportamento” (p.10). Já outras 

menos agressivas, mas, igualmente danosas, proíbem o casamento oficial entre pessoas de 

mesmo sexo, impedem a concessão de benefícios sociais como deduções no imposto de renda, 

guarda de filhos, entre outros.  

Segundo Hardin, algumas atitudes já estão sendo feitas para modificar tal situação de 

violência contra os homossexuais, contudo, ainda é muito pouco, e pessoas estão sendo 

massacradas, ao redor do mundo, enquanto o tempo passa. “As mensagens dos telejornais nos 

fazem saber que não são nem completamente aceitos nem ‘normais” (p.12). Hardin diz que o 

processo de luta e aceitação de si próprio requer coragem e determinação, passando por três 

etapas centrais: Superar o ódio de si mesmo; ir além da identificação puramente comunitária 

(“Eu sou gay”); conquistar respeito e paz interiores (“Eu tenho valor”) (idem). O ser humano 

se diferencia dos demais animais também pela conscientização de sua identidade. É 

necessário que haja uma afirmação positiva da mesma para que um dado sujeito se valorize e 

saiba da sua importância no universo. O respeito de si traduz a elevação da auto-estima. As 

ações do indivíduo influenciam nesse processo de construção de uma idéia positiva de si 

mesmo. A auto-estima “afeta o modo como você enxerga o seu corpo e o seu rosto no 

espelho, a sua capacidade de se sociabilizar numa festa, suas opções de namoro e a promoção 

no trabalho” (p.19). Conseguimos visualizar essa realidade de busca da auto-avaliação tanto 

nos personagens antunianos, quanto em Ruth Bryden e nos travestis entrevistados por Kulick, 

como observaremos adiante. Todos eles tiveram que enfrentar a própria imagem no espelho, 

reconhecer-se e assumir-se segundo as suas identidades verdadeiras. Tiveram também que 

enfrentar a cobrança social e o descaso dos entes queridos. E, abandonados à própria sorte, 

sobreviveram em busca da identidade perdida. Mas, a tarefa não é fácil porque além do 

preconceito coletivo a que são submetidos, os homossexuais ainda são vítimas do próprio 

preconceito, uma vez que eles foram educados em um meio que rejeita a relação sexual entre 

indivíduos do mesmo sexo: O “background religioso, suas experiências escolares e as 

imagens impregnadas pela mídia” (p.31).  
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Além disso, o sujeito também conta com o discurso familiar e suas crenças de ordem, 

papéis sociais e moralidade. Hardin afirma que o sujeito, na infância, aceita passivamente a 

cultura que recebe de seus pais. Quando atinge a adolescência, esse mesmo ser se rebela e 

evidencia a sua própria visão de mundo. “Em algumas famílias rígidas ou hostis, contudo, 

pode ser que nunca seja possível alcançar um estado de segurança para rejeitar os valores 

familiares, por medo de danos físicos ou mentais” (p.33). Então, o jovem prefere aquietar-se e 

anular-se até o momento que não consiga mais permanecer em inércia. Como assumir-se em 

um meio doméstico paternalista e autoritário, em que a mulher e as crianças não têm 

autonomia e poder de decisão sobre suas vidas? Muitos escolhem fugir de casa. Aqueles que 

não conseguem tomar uma decisão mais radical mantêm em segredo a sua identidade real: 

“Muitos adultos gays e lésbicas lembram de terem se sentido desdenhados, de maneira direta 

ou não-verbal, devido à sua atração por pessoas do mesmo sexo” (p.47). Então passam, em 

alguns casos, a afirmarem que a sua identidade secreta é vergonhosa ou má. A negação de si 

pode ser uma busca de aceitação e pertencimento sociais: “As pessoas se adéquam tanto para 

se sentir aceitas quanto para evitar a dor da rejeição e do isolamento” (p.56). Os seres 

culturais aprendem posturas familiares, religiosas, educacionais e ideológicas de cada 

sociedade. E vão segui-las rumo ao pertencimento social. Quem gostaria de ser humilhado e 

ficar de fora? 

Hardin revela que os gays e as lésbicas são frequentemente culpados ou usados como 

bodes expiatórios de determinados problemas sociais. Quem nunca se deparou com a 

expressão “Fim dos tempos!” ao se referirem a um casal homossexual, por exemplo? “Alguns 

grupos religiosos sugerem que os gays e as lésbicas são os responsáveis pelo colapso dos 

valores familiares tradicionais” (p.58). Se o homossexual não tiver uma auto-estima elevada, 

ele vai interiorizar tal pensamento e se sentir realmente culpado por todos os pecados 

mundanos. O ser humano vive em coletividade e como tal é um propagador de idéias e 

atitudes igualmente coletivas. Se lança algo positivo, haverá o respeito, a alegria e a paz 

generalizados; se encontra negatividade, repassa o mesmo pessimismo que recebe. Portanto, o 

preconceito deve ser bloqueado e revisto por todos. E, a intolerância em relação à diversidade 

sexual, banida do atual contexto ocidental. “As posturas negativas adotadas pela família e 

sociedade podem criar uma batalha interna futura e uma tensão interiorizada que resultam em 

comportamentos de autopunição e autocensura” (p.59). Todo esse desgaste físico e psíquico 

deve ser revisto pelas sociedades atuais, rumo ao respeito pelo diverso. Por enquanto, a 

estereotipização só trouxe negatividade para os envolvidos no processo de descoberta e 

aceitação da homossexualidade. Para os heterossexuais, a ignorância e o descaso. Quem está 
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de fora desse processo recebe notícias errôneas a respeito dos gays. Isso porque “a 

estereotipização possibilita a marginalização das minorias ou de subgrupos, permitindo que a 

maioria dissemine informações incorretas a respeito deles” (p.61). Em um mundo tão 

classificatório e determinador de fronteiras identitárias que é esse modelo moderno de 

capitalismo e industrialização, as pessoas são postas em análise e são taxadas de acordo com o 

seu papel sexual/social. Não se busca, em primeiro plano a capacidade e o caráter de alguém, 

mas as suas preferências sexuais são logo evidenciadas. Assim, “o estereótipo de que os gays 

são afeminados e de que as lésbicas são masculinas é tão lugar-comum que essa visão dos 

homossexuais é frequentemente a primeira informação que as crianças recebem” (p.67).  

O Estado define como criminosos aqueles que são classificados de imorais pela Igreja: 

“A própria ameaça de ser preso foi utilizada ao longo dos anos para controlar os gays e as 

lésbicas por meio da intimidação” (p.73). E o que fazer quando as leis de Deus e dos homens 

não acobertam os homossexuais? Mesmo com os avanços jurídicos atuais? As sociedades 

mudam as suas leis com o passar do tempo, mas a religião continua dominando o seio das 

culturas, mesmo que de forma mais branda ou velada. Mesmo aqueles indivíduos que não 

praticam o cristianismo, de algum modo, são afetados por sua ideologia que está enraizada na 

cultura. Os preceitos da moral, dos bons costumes e da tradição familiar estão plantados nas 

mentes dos praticantes e dos não-praticantes religiosos. As noções do que é certo ou errado 

martelam a mente do homem cultural. A idéia de que “Você nasceu bom e amado por Deus” 

envolve o sujeito de tal maneira que se sente obrigado a persistir em sua fé religiosa (p.80). 

Dessa forma, a Igreja promove a propagação da “cura” dos homossexuais. Dentro do 

ambiente religioso, o sujeito é convidado a aceitar a moralidade sem questioná-la. Muitos 

homossexuais que são religiosos passam a viver uma identidade secreta por medo de assumir-

se. Outros abandonam a igreja, se libertam e, por algum motivo (violência, talvez), retornam e 

passam a “se curar”. Serão felizes? Parece que felicidade é o que menos importa para a 

sociedade. Mas, como se libertar por completo? “Ter a coragem de se manter por si só requer 

tanto autoconfiança quanto auto-estima, qualidades que frequentemente faltam às crianças e 

aos adolescentes gays e lésbicas”, ou até mesmo aos adultos que se vêm presos em um 

sistema perverso, que os exclui, por serem diferentes (p.98). Infelizmente, ainda nos dias 

atuais, “se você é gay, está correndo o risco de ser prejudicado, uma vez que nós vivemos 

numa sociedade relativamente homofóbica” (p.169). Em Levítico (19:18) presenciamos a 

seguinte frase: “Ama o próximo como a ti mesmo”. Será que realmente a sociedade cristã 

ocidental põe em prática as orientações religiosas da sagrada escritura? Ou prefere negar as 

preferências do próximo e com isso condená-lo ao pecado ou à imoralidade? Quando não à 
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doença? “Ser rejeitado por uma instituição religiosa é particularmente doloroso para aqueles 

que foram criados para acreditar que ela fala em nome de Deus”, pois, assim, “se as 

instituições os rejeitam, eles se sentem rejeitados por Deus” (p.205). Contudo, o homossexual 

não deve desanimar nem procurar se anular. Deve estar em paz consigo mesmo, porque, “ser 

gay ou lésbica não é um pecado nem uma doença” (p.228). 

Mas, o que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade? Segundo Daniel 

Helminiak, em seu texto homônimo a essa questão, a Bíblia é, por vezes, mal-interpretada 

pelos seus seguidores e assimilada de modo descontextualizado do tempo em que foi escrita. 

Antes de Cristo, a relação sexual entre indivíduos do mesmo sexo era permitida em maior ou 

menor grau, a depender da cultura, mas não era considerada imoral. Com o surgimento do 

cristianismo, a sodomia foi criticada pela Igreja, pois, representava uma ameaça à noção de 

família imposta pela mesma. Mas, nem todos os religiosos estão de acordo com o horror do 

preconceito sexual. Desde 1977, o padre americano Daniel Helminiak vem estudando o 

universo dos jovens homossexuais, da região de Boston, San Antonio e Austin, e ofertando-

lhes apoio espiritual, em sua luta contra a homofobia. Em sua análise de caso, o referido padre 

constatou que: De 30% a 40% dos jovens que vivem nas ruas são adolescentes que foram 

expulsos ou abandonaram os seus lares por serem gays; 30% dos suicídios entre adolescentes 

são cometidos por jovens homossexuais; perdem os seus empregos por terem uma 

sexualidade diferente da convencional; há pais que perdem a custódia de seus filhos ou o 

direito de visitação só porque são gays; homens e mulheres são despejados de seus 

apartamentos ou têm suas casas incendiadas apenas porque alguém disse que eram gays; gays 

e lésbicas são espancados e assassinados pelo simples fato de serem homossexuais; um gay 

morre de AIDS em seu lar, isolado de qualquer contato externo e sem nenhum cuidado 

médico, porque a sua família não quer que ninguém saiba; “um enorme potencial humano é 

suprimido e desperdiçado porque as pessoas passam anos a fio odiando a si próprias, tendo 

sido ensinadas a ter medo de seus próprios sentimentos” (1998, p. 13-14). O padre reitera a 

idéia de que as sociedades ocidentais, de um modo geral, banaliza tal preconceito e 

desconhece as reais dimensões do problema. “A grande mídia é seletiva com as notícias que 

veicula”, e nunca demonstra a realidade como ela é (p.14). Helminiak observa que trabalha, 

desde os anos 80, na região mais religiosa da nação americana (Cinturão Bíblico), tendo 

percebido que: 

 

As religiões cristãs contribuem de modo preponderante para que 
esteshorrores aconteçam. Basta citar a Bíblia para que, repentinamente, 
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qualquer discussão seja encerrada. A Bíblia supostamente condena a 
homossexualidade, e algumas pessoas interpretam isso como que a Bíblia 
justifique o ódio e a crueldade contra gays e lésbicas. Claro, o fanatismo tem 
sua força e afirma ter Deus a seu lado – contra os judeus, os muçulmanos, 
negros, mulheres e gays. Sempre foi assim. (idem). 

 

Conforme vimos, os religiosos cristãos propagam uma idéia distorcida dos escritos 

sagrados para alimentar a sua intolerância em relação às ações e aos pensamentos que fogem 

de seus valores morais estabelecidos, no processo da Igreja de auto-afirmação e busca de fiéis. 

Desse modo, as diversidades cultural e sexual são postas em xeque e inferiorizadas pela 

hegemonia cristã. A diferença incomoda e é vista enquanto pecado a ser destruído. O que não 

se pode propagar é a idéia falsa de que os ensinamentos bíblicos condenam a 

homossexualidade com desprezo e violência. Antes, a Bíblia ensina que os seus fiéis devem 

amar e respeitar o seu próximo, como já vimos em Levítico 19:18. Para o padre, “a Bíblia não 

fornece qualquer base real para a condenação da homossexualidade[...] a Bíblia não está 

contra eles” (p.16). Além disso, podemos nos deparar com o texto de Romanos 14:13-14, que 

nos convida a abandonarmos qualquer julgamento do próximo: “Deixemos, pois, de nos 

julgar uns aos outros[...]Sei, estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é 

impura em si mesma; somente o é para quem a considera impura” (Bíblia Sagrada, 2000, p. 

1463). A sociedade ocidental cristã deve considerar tais palavras e levá-las à ação. O 

preconceito e o julgamento ao próximo necessitam ser descartados para que uma mudança de 

atitude surja. Como condenar e culpar um indivíduo devido à sua sexualidade? Esse dado não 

funciona como parâmetro de criminalidade. Mas, os heterossexuais insistem na idéia de que 

os homossexuais cometem atos ilícitos ou pecaminosos. Desse modo, estarão os cristãos 

fervorosos e fiéis à sua moralidade próximos aos ensinamentos bíblicos? Não estariam 

equivocados em sua leitura do texto sagrado? 

De acordo com o padre Helminiak, muitos homossexuais foram educados para 

acreditar nas palavras da Bíblia, e “aprenderam que ela condena a homossexualidade” (1998, 

p. 19). A sociedade e a família desses indivíduos também reforçam a discriminação sexual. 

Ao longo dos anos, o discurso cristão foi marcado pela propagação do combate à 

homossexualidade, uma vez que, em seu pensamento, a mesma reduzia a multiplicação da 

espécie e insultava os seus preceitos morais de família. A Igreja reprime os homossexuais e os 

conduz ao dilema de terem que fazer uma escolha: Ou a religião ou a sua sexualidade. Como 

parece ser impossível para o ser humano comandar os seus sentimentos mais íntimos, a 

maioria opta por abandonar o meio religioso e praticar a sua fé de modo particular. Em 

relação a esse fato, percebemos que tanto Carlos quanto Ruth Bryden e os travestis 
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entrevistados por Kulick, como veremos, eram todos católicos, porém, não frequentavam 

nenhuma paróquia. Na hora da morte, tanto o personagem antuniano Carlos quanto a rainha 

verídica da noite lisboeta, Ruth Bryden, foram enterrados “vestidos de homem”, porque 

passaram pelo ritual católico do velório. Assim, não devemos condenar uma pessoa somente 

porque ela ama de modo diferente do convencional heterossexual.  

De acordo com Helminiak, a sexualidade não é algo racional, feito para agradar 

alguém. A sexualidade está no âmago do sujeito e se constituiu na expressão de suas paixões, 

e, finalmente, na revelação de sua identidade. Não se pode esconder ou anular a sexualidade, 

pois, o indivíduo estará aniquilando-se. “Todo o crescimento interior é atrofiado quando se 

reprime o afeto, uma vez que a paixão sentida no coração é a verdadeira força motriz das 

realizações humanas” (p.21). Então, como mesmo nos afirma o padre Daniel, “precisar 

escolher entre religião e sexualidade significa ter de optar, de uma maneira profunda e 

importante, entre a religião e si próprio” (p.21). Tal problemática não se resolve facilmente e 

acaba por auxiliar no processo de auto-destruição dos envolvidos, levando-os a um desfecho 

de doença ou morte. Mas, segundo a própria fé católica todos somos iguais e filhos de Deus. 

Todos pertencemos à sua criação. Se isso é verdade, Deus também não é o responsável pelos 

homossexuais? Não haveria também a perfeição do criador em sua criatura? Se os 

homossexuais são considerados um erro, como pode Deus cometer tal ato? E então, “o erro 

deve estar na forma pela qual a Bíblia é lida” (p.22). 

O padre Daniel Helminiak clama por cautela durante o processo de leitura da Bíblia. 

Deve-se considerar a relação texto / contexto, para que os equívocos sejam afastados da 

interpretação das sagradas escrituras. Assim, o religioso salienta que nem sempre as palavras 

significam aquilo que dizem. Isso porque o leitor contemporâneo pode não perceber o real 

significado de um texto antigo. Os valores, símbolos e estruturas sociais se modificaram ao 

longo dos anos, mas uma coisa pode ser certa: O texto depende muito de seu contexto 

histórico para ter significado. Assim, os pregadores propagam a homofobia baseados em 

passagens bíblicas que se referem aos atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Mas, será 

mesmo que há essa conotação sexualizada em tais passagens? Os estudos acerca da 

sexualidade são recentes (início no século XIX). Ela é reconhecida como um elemento 

cultural que molda a personalidade do sujeito. Não há como modificá-la ou transformá-la em 

pecado ou patologia. “Desde a Segunda Guerra Mundial, uma comunidade gay vem se 

formando e ganhando voz em âmbito mundial” e, aqueles que são religiosos, têm passado por 

conflitos existenciais quando tentam se afirmar enquanto homossexuais praticantes (p.35). Tal 

contexto é recente e não se associa ao tempo da Bíblia. É uma situação jamais imaginada 
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pelos profetas, “portanto não devemos esperar que a Bíblia expresse uma opinião sobre ela” 

(idem). A sexualidade engloba não só os atos sexuais, mas, os comportamentos e identidades 

dos sujeitos. No tempo bíblico, os atos sexuais eram compreendidos enquanto tais. Não há 

como simplificar as divergências e particularidades de dois momentos tão afastados e associá-

las a um denominador comum. É impossível. 

Um dos textos mais comentados da Bíblia e utilizados pelos pregadores no combate à 

homossexualidade, de acordo com Helminiak, está no livro do Gênesis, capítulo 19, 

versículos de 1 a 11. É conhecido pelo pecado de Sodoma. Vejamos: 

 

Pela tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Lot, que estava assentado à 
porta da cidade, ao vê-los levantou-se e foi-lhes ao encontro[...] “Meus 
senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo e passai 
nela a noite; lavareis os pés e amanhã cedo continuareis vosso caminho” – 
“Não, responderam eles, passaremos a noite na praça”. Mas Lot insistiu 
tanto com eles que acederam e entraram em sua casa. Lot preparou-lhes um 
banquete, mandou coser pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que 
se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se 
agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a 
população. E chamaram Lot: “Onde estão, disseram-lhe, os homens que 
entraram esta noite em tua casa? Conduze-os a nós para que os 
conheçamos”. Saiu Lot a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás 
de si, e disse-lhes: “Suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. 
Ouvi: tenho duas filhas que são ainda virgens, eu vo-las trarei, e fazeis delas 
o que quiserdes. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à 
sombra do meu teto”. Eles responderam: “Retira-te daí!- e acrescentaram: 
Eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se 
arvora em juiz! Pois bem: verás como te havemos de tratar pior do que a 
eles”. E, empurrando Lot com violência, avançaram para quebrar a porta. 
Mas os dois viajantes estenderam a mão e tomando Lot para dentro de casa, 
fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam 
fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta 
(2000, p. 64). 

 

Como vimos, de acordo com o contexto da época bíblica, constituía-se em pecado 

negar a hospitalidade aos viajantes, bem como maltratá-los. Ao chegarem em Sodoma, os 

Anjos foram bem recebidos por Lot, que os acolheu com um banquete e repouso. Porém, os 

sodomitas queriam “conhecer” esses estrangeiros, pois, poderiam representar uma ameaça a 

cidade. Lot, sabendo que os seus hóspedes corriam risco de vida, resolve ofertar ao furioso 

povo de Sodoma as suas duas filhas virgens. Mas, esses homens queriam apenas os dois 

peregrinos. Sem acordo, os homens tentam usar a violência para invadir a casa de Lot, que é 

salvo pelos anjos. Essas entidades celestes castigam os sodomitas e, mais tarde, Deus destrói 

Sodoma e a cidade vizinha Gomorra, devido aos pecados cometidos por sua população. Não 

seriam tais pecados traduzidos pela falta de hospitalidade e hostilidade aos estrangeiros? 
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Naquela época, essa era uma falta grave. Entretanto, o que se propagou no discurso religioso 

foi o fato de os habitantes de Sodoma e Gomorra serem libertinos e praticarem o sexo entre 

iguais.  

Nesse mesmo texto ora apresentado, quando Lot oferece aos vizinhos as suas duas 

filhas e os mesmos as negam, costuma-se afirmar que tal ação se associa à homossexualidade 

desses homens, que apenas desejavam “conhecer” os dois forasteiros. O “conhecer” também 

carrega um significado sexual, dentro do discurso religioso errôneo. Sendo assim, dentro da 

leitura equivocada da Bíblia, os sodomitas preferiram os homens às duas meninas virgens. De 

acordo com Helminiak, “desde o século XII, aproximadamente, este relato do Gênesis vem 

sendo considerado uma condenação à homossexualidade. “A própria palavra ‘sodomita’ 

passou a se referir àqueles que mantém relações anais, e o pecado de Sodoma foi considerado 

como sendo o do ato homogenital masculino” (1998, p.40). Desse modo, “Deus supostamente 

condenou e puniu os cidadãos de Sodoma, os sodomitas, por suas atividades homogenitais” 

(idem). Porém não se sabe ao certo se há a condenação ao sexo entre iguais nessa passagem 

bíblica, entretanto, podemos observar a tentativa de abuso sexual quando Lot oferece as suas 

filhas aos homens em cólera. Para a época, se elas tivessem perdido a sua virgindade, não 

conseguiriam mais se casar e ficariam entregues à própria sorte. Mas, apesar dessa atitude 

brutal de um pai que arrisca as suas filhas ao estupro, por outro lado, a noção de hospitalidade 

era muito marcante nesse período histórico. Lot era um homem bondoso, de acordo com o 

registro bíblico e foi o único da cidade a oferecer parada aos viajantes. Atuou segundo as leis 

da “sagrada hospitalidade” e foi poupado por Deus (p.42). Em acréscimo ao já dito, se 

realmente os sodomitas quiseram praticar sexo com os dois visitantes, tal fato pode ter 

consistido na vontade de humilhar o inimigo, e não por desejo homossexual. Para frisar esse 

fato, Helminiak nos lembra que, em diversas guerras da humanidade, os soldados vitoriosos 

estupravam as mulheres e assassinavam as crianças do lado inimigo, além de “sodomizarem” 

os soldados derrotados, como modo de humilhação. “A idéia era a de insultar os homens, 

tratando-os como mulheres” (idem).  

Sendo assim, é errôneo afirmar que esse relato bíblico se refere à crítica à 

homossexualidade. Segundo o padre Daniel Helminiak, “a história de Sodoma não é tanto 

sobre sexo, mas sim sobre arrombar a porta da casa de alguém”, pois, “o ponto central da 

história é o abuso e assalto, sob qualquer forma que possam assumir” (p.43). O verdadeiro 

pecado, talvez, resida no fato de os sodomitas terem sido hostis com os estrangeiros, que na 

verdade eram anjos do Senhor. Em Mateus 10:11, o próprio Jesus diz aos seus anjos 

operários: “Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos 
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receber; ficai ali até a vossa partida” (2000, p. 1295). Notemos a importância de se hospedar o 

estrangeiro em casa com zelo e estima. O padre Daniel nos revela que até mesmo Jesus 

entendia o pecado de Sodoma como o da falta de hospitalidade, mas, mesmo assim, “as 

pessoas continuam a citar a história de Sodoma para condenar aqueles que são gays e 

lésbicas” (1998, p. 46). O próprio padre nos chama a atenção para o seguinte fato irônico: Nos 

dias atuais, os homossexuais são vítimas da violência física e verbal dos heterossexuais, são 

expulsos de casa, abandonados em um destino marcado pelo descaso, desassistidos por 

algumas leis, e, tudo isso porque são homossexuais. Não estariam os heterossexuais 

hostilizando os homossexuais do mesmo modo que os sodomitas menosprezaram os 

estrangeiros? Os homofóbicos não seriam os sodomitas de hoje? 

Outra passagem bíblica que provoca equívocos de interpretação reside no livro do 

Levítico 18:22 e 20:13. O primeiro caso diz que: “Não te deitarás com um homem, como se 

fosse mulher: isso é uma abominação” (2000, p. 162). Já o segundo revela-nos: “Se um 

homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa 

abominável. Serão punidos de morte e levarão a sua culpa” (p.164). As evidências nessas 

passagens de que um homem não deve se relacionar sexualmente com outro homem saltam-

nos aos olhos. Mas, será? Como isso era entendido no contexto da época em que foram 

escritas? Segundo nos conta Helminiak, entre os antigos israelitas, praticar atos homogenitais 

significava ser como os gentios ou não-judeus. A prática homossexual representava uma 

traição à religião judaica. “O Levítico condenava o sexo homogenital como um crime 

religioso de idolatria e não como uma ofensa sexual, e era esta traição religiosa o que era 

considerado grave para merecer a pena de morte” (1998, p. 49). Nesse contexto, a real 

intenção parece ser a de combater a cultura dos gentios, que ameaçava o povo judeu de Israel. 

O sexo entre iguais era desconsiderado porque estava associado às atividades pagãs dos não-

judeus. Assim, não havia uma moralidade enraizada nesse texto, como os religiosos 

transmitiram ao longo dos anos. “A questão no Levítico era religiosa, e não ética ou moral. 

Isto equivale a dizer que o sexo em si ser certo ou errado nunca foi cogitado”, uma vez que o 

que estava em evidência foi a manutenção da religião judaica (p.51). Assim, o padre Daniel 

ainda reitera que: “Apesar de o Testamento hebreu certamente condenar a atividade 

homogenital masculina, as razões dessa proibição não exercem influência alguma” nas “atuais 

discussões sobre a homossexualidade” (idem). Os puros eram os judeus; já os impuros os 

gentios. Não há uma condenação específica para os gays, mas sim, para aqueles que não 

fazem parte dessa religião. Ademais, como sublinha Helminiak, a noção de pureza que Jesus 

pregava não estava necessariamente ligada ao sexo entre os homens, como o discurso cristão 
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adotou. O ser “puro” é verdadeiramente compreendido como ser “puro de coração”: “Ele 

estava preocupado em ser uma boa pessoa, em ser bom até o mais íntimo” (p.62). Assim disse 

Jesus, em Mateus 6:1: “Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para 

serdes vistos por eles” (2000, p. 1289). Para Jesus, as boas ações e o respeito ao próximo 

valem mais do que as preocupações sexuais humanas. 

Há ainda uma outra passagem bíblica em que os moralistas cristãos utilizam como 

exemplo de homofobia: Romanos 1:26 e 27. O primeiro versículo diz que: “...as sua mulheres 

mudaram as relações naturais em relações contra a natureza”; já a seguinte: “Do mesmo modo 

também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os 

outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida 

ao seu desvario” (2000, p. 1450). À primeira vista, o que parece estar evidente é a falta de 

naturalidade do ato homossexual. Não é certo ou natural o sexo entre iguais. Não gera frutos. 

Mas, será que há uma moralidade por detrás desse texto? Acerca do assunto, Helminiak nos 

diz que a tradução grega para “contra a natureza” é para physin. Quando se remete à questão 

sexual, esse termo, que foi utilizado pela escola estóica de filosofia romana na época para 

condenar as práticas não naturais sexuais, afirma o imaginário do sexo como procriação. 

Todas as outras formas sexuais que se afastavam desse propósito eram criticadas e 

denominadas de para physin. A relação heterossexual durante a menstruação também era 

condenada, uma vez que a mulher não poderia ser fecundada nesse período (1998, p.73). 

Quanto ao versículo 26, Helminiak nos alerta que à sua referência do sexo entre mulheres 

pode não ser verdade, pois, tal relação “fora do comum” possuiu outras interpretações. 

“Poderia significar sexo durante a menstruação, sexo com um homem não circuncidado, sexo 

oral, sexo heterossexual anal, ter relações sexuais em pé”, ou qualquer outro ato que fugisse 

às normas da época (p.76). Portanto, a prática sexual dos gays e lésbicas não significou uma 

preocupação para os antigos profetas. Nesse momento da história da humanidade, a questão 

homossexual não tinha o grau de importância que presenciamos nos anos recentes. Por isso 

não devemos associar a sexualidade atual aos textos bíblicos. Estaríamos, na visão de Eco, 

super-interpretando a Sagrada Escritura. O que provia de significado no passado, agora pode 

não ter maiores repercussões sociais e vice versa.  

No pretérito, praticar sexo no período menstrual era classificado como uma violação 

da lei judaica. Tal prática preocupava muito mais os religiosos do que as relações 

homossexuais. Assim, “a Bíblia não condena a homogenitalidade em si em lugar algum”, 

mas, mesmo que essas passagens mencionem o sexo entre iguais, não há “qualquer intenção 

de condená-los eticamente” (p.78). Não há, nesse contexto, perseguição moral aos 
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homossexuais, como a que vemos na atualidade. Nos séculos XX e XXI, a homossexualidade 

provocou uma gama de discussões, euforias e descontentamentos nas pessoas ao redor do 

mundo. Porém, no século I, por exemplo, “a atividade homogenital era um assunto mais 

tranquilo” (p.91). Assim, Helminiak conclui: “A Epístola aos Romanos certamente não 

considera os atos homogenitais como um pecado”, pois, para a época eles eram “eticamente 

neutros” (p.93). Sabemos que a má interpretação da Bíblia gera o ódio e a intolerância entre 

os fiéis. O cristianismo utiliza esse discurso errôneo do pecado homossexual para propagar a 

sua religião, mas, se esquece dos verdadeiros princípios de Cristo: O amor, o respeito e o 

perdão ao próximo. Segundo padre Daniel, as pessoas acabam apoiando-se em usos e 

costumes ao invés de seguir as palavras de Deus: “Elas discutem acerca do que é puro ou 

impuro, sujo ou limpo e colocam os heterossexuais contra os homossexuais[...]em nome de 

Deus disseminam o ódio e alimentam a opressão, provocando fissuras na sociedade” (p.94). 

Estarão elas próximas a Cristo? Não há, pelo que parece, uma dicotomia na Bíblia em relação 

à heterossexualidade / homossexualidade. Nem a hegemonia da primeira sobre a segunda. O 

que talvez aconteça é o fato de as traduções modernas da Bíblia se equivocarem na 

interpretação de palavras ou algumas passagens do referido texto. Desse modo, 

“compreendida em seus próprios termos, a Bíblia não trata de nossas questões atuais sobre a 

ética sexual. A Bíblia não condena o sexo gay tal como ele é entendido hoje” (p.123). Então, 

Helminiak acrescenta que, se as pessoas desejam abordar a homossexualidade, ou classificá-la 

como uma atividade boa ou ruim, deve procurar outros textos especializados, mas não a 

Bíblia. 

Sabemos que é difícil, hoje, para o mundo ocidental aceitar com naturalidade a 

questão homossexual. Isso porque somos frutos de uma ordem religiosa judaico-cristã 

moralista, além de termos sido construídos em um sistema social paternalista e burguês, que 

prioriza os valores da ordem e paz familiares. Nesse sistema doméstico que reflete o poder de 

uma coletividade, os papéis de gênero estão associados às funções sociais de cada ser. A 

hierarquia fortalece e reitera as normas estabelecidas. O homem é o pai e chefe da família. Ele 

comanda e direciona o ritmo dessa organização. A mulher e os filhos devem obediência a esse 

progenitor. E foi assim por longos anos. Nessa forma de estrutura familiar, a procriação foi 

valorizada como garantia de perpetuação dos homens. A árvore genealógica era salva, a Igreja 

adquiria mais fiéis, e a sociedade, os seus cidadãos. A respeito do assunto, Pierre Bourdieu, 

em A dominação masculina, revela que: “O trabalho de reprodução esteve garantido, até 

recentemente, por três instâncias principais, a Família, a Igreja e a Escola, que, orquestradas, 

tinham em comum o fato de agirem sobre as estruturas inconscientes” (2010, p. 103). Desse 
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modo, na ordem familiar, por exemplo, o poder masculino é evidenciado na figura do “chefe”, 

que é o responsável por todo o grupo. Há também a divisão de tarefas de acordo com o 

gênero: A menina cuida da casa ao auxiliar a mãe, e o menino ajuda o pai fora do lar. A 

Igreja, por seu turno, também valoriza o poder patriarcal e inferioriza a figura feminina, 

“condenando todas as faltas femininas à decência”, através de passagens bíblicas (idem). E a 

Escola, mesmo estando mais afastada da Igreja, reitera o discurso hegemônico masculino e a 

submissão da mulher, em seu processo de formação de uma cidadania. Há também a 

hierarquização do adulto e a idéia de obediência infantil. Assim, nesse universo bem dividido 

e classificado, em que cada ser possui as suas tarefas e obrigações segundo e seu sexo e idade, 

o que oferecer aos homossexuais? Qual o seu papel?  

Desse modo, o movimento gay resolveu batalhar contra a ordem heterossexual 

vigente, objetivando a conquista de espaço social. Bourdieu reitera o fato, dizendo que 

batalham contra essa “forma particular de violência simbólica, pondo-a em questão e 

subvertendo-a” (p. 143). Esse modelo heterossexual de dominação simbólica acaba por 

estigmatizar os homossexuais e “negar a existência pública e visível” da diferença (idem). 

Essa hegemonia heterossexual impõe o modelo social e faz com que as pessoas da 

divergência de ações e pensamentos se tornem marginalizadas e se sintam culpadas pelos seus 

desejos íntimos. A Família, a Igreja, a Escola e o Estado reforçam esse sentimento de culpa e 

o mal-estar inerentes aos homossexuais oprimidos. Até mesmo dentro do universo gay, há 

preconceitos e reproduções dos moldes vigentes no seio social. Se um casal homossexual se 

forma, seja ele masculino ou feminino, existe a divisão de papéis culturais de acordo ao 

gênero: Um indivíduo adota o papel do “homem” e o outro o da “mulher”. Se formam uma 

família e adotam filhos, a determinação de tarefas domésticas também estará ligada ao gênero. 

No próprio ato sexual ocorre a classificação masculino/ feminino: O “passivo” é a mulher; o 

“ativo”, o homem.  

Mas, mesmo adotando os valores, em parte, do mundo heterossexual, os homossexuais 

acabam na fronteira, entre o pertencer ou não, à sociedade da qual são cidadãos. Assim, 

vítimas da discriminação histórica, muitos gays entram no processo que Bourdieu chama de 

“guetização” (p.147). Tal termo nos revela o “amor ao gueto”, a união de indivíduos que 

convivem com a mesma cultura e visão de mundo. Afastados do núcleo social e à sua 

margem, esses sujeitos começam uma vida paralela e independente (às vezes) dos padrões 

vigentes. Fabricam uma cultura própria e bem particular: Ambientes GLSs- Gays, lésbicas e 

simpatizantes, cinema gay, literatura homoerótica, entre outros. Mesmo procurando o seu 

espaço dentro da sociedade como um todo, o homossexual ainda é vítima da indiferença e do 
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preconceito daqueles que estão inseridos no sistema dominante. A subversão, ainda assim é 

vista como subversão. A luta é grande e constante, além dos resultados serem lentos, no 

decorrer do tempo. De acordo com Durkheim, em As formas elementares da vida religiosa 

(1912), a sociedade é, antes de tudo, fruto da idéia que ela faz de si mesma (1989, p. 500). 

Então, se a ordem é se enxergar como heterossexual, a sociedade vai reproduzir tal ideologia 

e, consequentemente, se reconhecer como tal, em sua simbologia. 

A sociedade ocidental reproduziu, ao longo dos anos, o modelo moralista de família, 

que foi produzido pelo discurso religioso, e reiterado pela Ciência, em seu desejo de 

perpetuação da espécie. De acordo com Cynthia Sarti, em A família como espelho, a família, 

“pensada como uma ordem moral, constitui o espelho que reflete a imagem com a qual as 

pessoas ordenam e dão sentido ao mundo social” (2010, p. 22). Como pensar, desse modo, no 

ingresso do indivíduo na sociedade se o mesmo não formar uma família? A maior parte dos 

travestis não consegue formar tal organização cultural. E, então, marginalizam-se. O modelo 

estruturado de família é o projeto ou maquete da própria organização social. Nele, cada 

indivíduo possui o seu papel, valor e posição hierárquica. “A casa é identificada com a mulher 

e a família com o homem” (p.63). Nesse contexto, onde há espaço para o queer? A mulher 

administra o lar, o homem a família e as crianças obedecem e auxiliam os seus pais. A mãe 

solteira funciona como “pai e mãe”, ao mesmo tempo. E, os homossexuais? O casamento, na 

visão de Sarti, define símbolos e expectativas culturais: A mulher passa a ter a “liberdade” de 

administrar um lar, e o homem “para de zoar”, ou seja, transforma-se em um sujeito mais 

sério que será um chefe de família (p. 83). Segundo a referida escritora, “a categoria pai de 

família complementa a auto-imagem masculina, a moral do homem, que tem força e 

disposição para trabalhar e sustentar a sua família”, com ética e dignidade (p. 95). O 

trabalhar para sustentar a família, desse modo, é mais valorizado do que o trabalhar para si, 

como fazem os travestis. A razão de ser, na nossa cultura influenciada pela religião e valores 

morais, é a de operar a favor da causa familiar. Não há sentido em ser solitário e viver apenas 

para si próprio. Sendo assim, “ter a família como referência simbólica significa privilegiar a 

ordem moral sobre a ordem legal”, e fazer, dessa idéia, o reflexo verdadeiro de uma sociedade 

(p. 139). 

Essa idéia de família, ligada à sexualidade e à religião molda a atual problemática em 

torno da relação conflituosa entre a heterossexualidade e a homossexualidade. De acordo com 

Maria Luiza Heilborn (org.), em Sexualidade, família e ethos religioso, “Família, sexualidade 

e religião, mais do que entidades possuidoras de uma natureza particular, constituem, para a 

abordagem socioantropológica, dimensões da vida coletiva que distinguem sistemas sociais” 
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(2005, p. 9). E, em acréscimo, muitos aspectos estão envolvidos, tais como: A reprodução 

biológica e cultural, sexualidade, crenças e rituais. Esse sistema forma sociedades e modela os 

seus homens. O próprio ato sexual é carregado de símbolos e, dependendo de como é feito, 

pode ser marginalizado socialmente. Normalmente o ato sexual é “representado como um ato 

de dominação, de possessão, uma tomada da mulher pelo homem, concebido através do 

princípio da primazia do masculino”, nas palavras de Bourdieu (apud LEAL, 2005, p. 69). 

Dentro dos princípios de prática sexual, ainda há a noção de limpeza. O sexo concebido 

dentro do casamento é considerado limpo e dentro da moral (se for para reprodução). Fora 

disso é imoral. Sendo assim, como localizar nesse contexto o papel e a posição social do 

homossexual? Não há como inseri-lo em um meio que valoriza a relação matrimonial 

heterossexual. Está fadado à marginalização e à violência oriunda da intolerância cultural da 

qual são vítimas a todo instante. Como vimos em Carlos e veremos em Ruth Bryden. 

“A prática sexual com pessoa do mesmo sexo é significada como problemática, 

situação que leva à intensificação do vínculo religioso na busca de cura no âmbito da 

sexualidade” (p. 254). Se o indivíduo necessita do apoio espiritual para salvar-se, será 

necessário que antes ele se purifique e faça uma assepsia de sua sexualidade. Isso implica no 

abandono de si mesmo, na castração de seus desejos, para que, finalmente, possa ter o 

acolhimento divino e humano. Os próprios homossexuais reproduzem o imaginário social e se 

convencem de que são errados e pecadores. Presenciamos esse discurso na fala de um dos 

travestis entrevistados por Kulick. Os homossexuais passam a se sentir envergonhados e 

culpados pela sexualidade que possuem. Assim, quando tentam a salvação via religião, “antes 

da conversão, diversos entrevistados consideravam a prática homossexual como uma coisa 

errada, da qual tinham vergonha e medo que a família descobrisse” (idem). A vergonha que 

sentem pelos seus atos se camufla ao medo da rejeição familiar. A percepção negativa de si é 

latente nesses indivíduos: “Antes viviam mal, deprimidos. Aceitando a Jesus, descobre-se 

uma nova liberdade” (p. 256). Após a conversão religiosa, os homossexuais passam a ter valor 

social e a serem enxergados como cidadãos comuns, que não vivem mais de modo errado e 

pecaminoso. Casam-se e constroem família. Fundem-se ao modelo heterossexual e 

transformam-se em mais uma peça da grande engrenagem cultural do qual, agora, fazem 

verdadeiramente parte. Cria-se, nessa atmosfera castradora da religião, uma ideologia de que, 

para ser o escolhido de Deus, o sujeito deve curar-se da homossexualidade. De forma 

equivocada, o homossexual luta internamente entre ser ele mesmo e ser o filho de Deus. 

Assim, “a experiência de cura da homossexualidade é possível, segundo os relatos, pela 

adesão aos valores religiosos” (p. 270). Fadados ao preconceito e à marginalidade, os 
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homossexuais se agrupam em guetos e locais específicos para as suas práticas sociais, 

“mencionados como ‘antros’ de corrupção, de práticas sexuais associadas à perversão, à 

exploração e a todos os males que geralmente se atribui às áreas assim demarcadas no espaço 

urbano” (p. 277). Desse modo, longe de casa e da família (local, por excelência, da 

reprodução cultural de normas e valores morais), os homossexuais reinventam-se diariamente, 

na tentativa de sobrevivência em um mundo heterossexual, paternalista e moralista, que os 

sufoca, naturalmente, sem drama nem sentimento de culpa. 

Pelas dificuldades de serem aceitos socialmente no mundo ocidental, não é tarefa fácil 

ser um travesti. Tal realidade gera crise de identidade e mal-estar tanto para os homossexuais 

quanto para os seus parentes e familiares, que se sentem culpados, castigados e vitimados pela 

situação. Segundo Renata Pimentel, em seu estudo Copi: Transgressão e escrita 

transformista, no atual modelo heterossexual em que a cultura ocidental se firmou, 

“expressar-se homossexual é, em si, condição de dificuldade” (2011, p. 62). Dificuldade em 

se aceitar, ser aceito, respeitado e bem localizado socialmente. Infelizmente, o que ocorre é 

exatamente o contrário, devido à falta de facilidade em lidar com a situação: O descaso, o 

preconceito e a violência social aos quais os homossexuais são submetidos. Como mesmo 

reitera Pimentel, a sexualidade é uma construção social múltipla, mas, reduzida pela própria 

cultura: “O aspecto anatômico não é o determinante de uma sexualidade e, sim, a idéia que o 

homem e a mulher têm de si mesmos” (p. 64). A genitália, e a formação do corpo não 

finalizam o conceito de sexualidade. Vai muito além disso tudo. Como desconsiderar os 

pensamentos e anseios íntimos de um sujeito? Como reduzi-lo ao corpo? Porém, tal 

multiplicidade sexual incomoda porque é diferente. O incomum assusta, desorganiza as 

estruturas sólidas de uma dada sociedade e põe o ser humano em xeque. Por isso mesmo 

causa mal-estar e transtornos. Precisa ser desvinculado da malha social. Posto à margem de 

um centro cômodo, confortável e sustentador de valores. Nesse contexto, o que dizer do 

travesti, que, teoricamente, não passa despercebido por todos? Ainda citando Renata 

Pimentel, a razão de ser do travesti perpassa o visual e a chamada de atenção de que está ao 

seu redor. Mas, será que enxergamos em nosso cotidiano os travestis? Onde vivem? Quando 

aparecem? Para vê-los, devemos sair de nossos lares e ir em busca deles em seu local de 

trabalho noturno: As ruas e becos de prostituição. Por que não os encontramos nos 

supermercados, shopping centers, escritórios ou consultórios? Por que, quando aparecem na 

mídia, estão envolvidos com crimes ou estereotipados nos bailes de carnaval? Notemos como 

o pertencimento ou não destes indivíduos na sociedade está diretamente ligado ao preconceito 
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social do qual são vítimas. E, em muitos casos, as pessoas (heterossexuais) não percebem essa 

realidade. A homofobia está banalizada.  

De acordo com Pimentel, a parte fundamental do travestismo reside no fato de que o 

travesti deve ser visto. “Todavia, tal declaração entra em choque com o gosto médio e a 

norma estabelecida. O travesti deve, justamente o contrário, estar escondido, conformar-se à 

condição de marginal. A exposição do desvio é um atentado à moral!”, segundo o discurso 

moralista ocidental (p. 157). Mas, devemos atentar para o fato de que a sexualidade é múltipla 

e moldada pelo social. Como era natural na Antiguidade a prática sexual entre iguais, pode, 

do mesmo modo, também ser na contemporaneidade. Afinal, o discurso molda e constrói o 

homem cultural: “Uma identidade é multiplamente construída ao longo de discursos, de 

práticas e de posições, que podem se entrecruzar, se tanger, ou ser até antagônicas” (p. 171). 

Lacan, dentro da Psicanálise, percebeu que o sujeito unificado é um mito. Portanto, a 

sexualidade pode estar refém do discurso. E não nos damos conta disso. 

O homem social, dentro da malha de poder, rejeita o novo, o desafio, o excêntrico e o 

queer. Isso porque tal atitude de transgressão de normas e comportamentos estabelecidos em 

uma dada cultura gera o desconforto dos indivíduos fiéis aos seus princípios. O travesti opera 

no campo do indefinido e do ambíguo. Mas, as pessoas clamam por definição no seio social. 

Nesse contexto, o sujeito necessita estabelecer o seu local e papel na rede cultural da qual faz 

parte. Não se admite a indefinição. Caso contrário, esse homem estará fadado a sofrer críticas 

e a marginalização das demais pessoas de sua coletividade. A respeito da diferença travesti 

nessa discussão, Renata Pimentel nos diz que: “ O travestismo estimula, em matéria de 

identidade, o impensado e o arriscado, o inexplorado e o ambíguo, em vez do consensual e do 

assegurado, do conhecido e do assentado” (p. 173). Nesse campo da diferença e da 

multiplicidade de ações e pensamentos, o homem se afasta do “normal” e passa a exercer 

modos de vida alternativos.  

Contudo, a sociedade judaico-cristã ocidental, e, mais especificamente, a portuguesa, 

age como um grande mosteiro a céu aberto e enclausura, metaforicamente, os indivíduos 

dentro de sua moralidade. O Estado e a Escola acompanham os seus preceitos moralistas. 

Sendo assim, “é crescente e muito antiga a força do interesse público sobre tudo que é 

proibido, e que dá prazer. Esconder os ‘segredos de alcova’ é procedimento para a tentativa de 

preservação de uma moral”, dominante “no jogo social” (p. 174). Contaminados pelo 

pensamento de Foucault, podemos afirmar que, o poder e as instituições que o detém tentam 

afirmar um padrão de vida humano que perpassa a saude e o funcionamento “normal” das 

condutas sexuais. Assim, tanto o médico, quanto o pedagogo e o psiquiatra vão manipular os 
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sujeitos e os enquadrar em um sistema que os classifica, educa e “cura” a favor da formação 

de uma identidade coletiva. E, como ficam os homossexuais nesse contexto? Estigmatizados e 

oprimidos, quando não “curados” e reeducados.  

Pimentel ainda reitera a situação de descaso em relação à diferença, afirmando que o 

“polimorfismo sexual” acaba sendo enquadrado fora da lei e da norma, sob a denominação de 

“perversão”, e confirma o já dito: “Desde a homossexualidade ao travestismo ou à 

transexualidade, tudo o que permaneceu por séculos oculto, calado, velado, marginalizado, 

excluído”, quando “irrompe ou aflora de um golpe, rompe as opções do ‘cardápio’ autorizado 

pela lei” (p. 176). É mais fácil para o social ilegalizar a diferença a ter de aceitá-la 

pacificamente. É também mais cômodo se afastar do caso a ter de enfrentá-lo. Assim, para o 

“bem-estar dos moralistas”, o estigma “tem alcance muito amplo, muitas são as ‘vítimas’ por 

ele atingidas” (p. 177). Pimentel acrescenta que os sujeitos que se desviam da norma social 

recebem uma “sentença de separação”. Afinal o poder determina o que é a normalidade e, 

“para os que fogem a tais regras, restam as instituições sociais (punitivas ou ‘reabilitadoras’, 

como o manicômio ou o divã da psicanálise) ou o exílio” (p. 180).  

Frequentemente os homossexuais passam por essa cruel experiência de expulsão do 

seio social. O homem, mesmo nos dias atuais, ainda paga muito caro pela busca de sua 

identidade perdida. A “liberdade do exagero travesti” não é considerada nem respeitada pelos 

demais sujeitos da comunidade (p. 181). Ainda há um longo caminho de luta pela frente. Mas, 

afinal o que é o travesti, esse ser tão marginalizado culturalmente? “A travesti é uma imagem 

refratária: construída pelo artifício, pela máscara, com maquiagem, adereços postiços e 

atuando como aquilo que não é (mas sem deixar de sê-lo)” (p. 188). O travesti parece ser um 

artista, “uma atriz/ cantora” como mesmo nos diz Lobo Antunes em relação a Carlos. É uma 

atriz que seduz, incessantemente, os homens. “Um feminino que reside num masculino [...] 

um espelho ilusório que não tem natureza fixável e reflete ambos sintetizados, expandidos, 

retorcidos, modificados, singularizados” (idem). O travesti é também “uma espécie de reação, 

por meio da exacerbação dos estereótipos, ao domínio opressor da ‘norma heterossexual” (p. 

189). Essa parece ser a razão de ser do travesti: Brincar, jogar e multiplicar o real através de 

sua simulação, como em um teatro, mas uma encenação exagerada e até mesmo irônica da 

realidade concreta. “Simulação, olhares, adereços, maquiagem, jogo de sedução: eis a estética 

do artifício, do mascaramento” travesti (p. 192).  

Mas a moral cristã influenciou a sexualidade do homem ocidental, por muitos anos. 

Ainda hoje presenciamos o poder religioso em nossas vidas, mesmo se não pertencemos à 

congregação alguma. Somos fruto de um moralismo que está enraizado na cultura da qual 
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fazemos parte. Nesse contexto, não há espaço para a diferença travesti, com toda a sua 

diversidade sexual queer. O sexo pelo prazer é descartado pelo cristianismo, que, valoriza, 

apenas, o coito conjugal reprodutivo. A respeito do assunto, Marciano Vidal, em Sexualidade 

e condição homossexual na moral cristã, “a regularização da vida sexual foi objeto de 

preocupação da Igreja”, desde os seus primórdios (2008, p. 30). A relação sexual fora do 

casamento ou com outros intuitos que pudessem fugir do objetivo central de procriação era 

severamente condenada e considerada uma degeneração da espécie. As pessoas deveriam se 

batizar e cumprir as leis divinas, para assim, se salvarem e se purificarem. A fornicação e o 

mau-uso do corpo representam, para a religião cristã, uma ameaça à santidade humana: 

“Aquele que fornica, peca contra seu próprio corpo”, revela a interpretação dos clérigos do 1 

Cor (v.18), (p. 33). Há, segundo Vidal, um “pessimismo frente a todo o sexual” (p. 41). A 

sexualidade é reprimida e restringida, como se fosse algo danoso ao homem. Ela é privada de 

sua alegria, prazer e liberdade de ser. A sexualidade deveria ser tratada como algo íntimo e 

não nivelado dentro de padrões sociais. A religião fez do homem o seu refém e o manipulou 

através do ato de confissão. A sua sexualidade tinha de ser revelada e manobrada. Nesse caso, 

os homossexuais estavam fadados ao processo de “cura”, para serem aceitos pela 

coletividade.  

Os religiosos justificaram os seus atos preconceituosos através das sagradas escrituras, 

porém, não se deram conta de que as “super-interpretavam” (pedimos licença a Eco, em 

Interpretação e superinterpretação). Assim, “o uso que a Igreja tem feito da Bíblia tende ao 

‘maximalismo’, interpretando os textos com explícito exagero e não guardando a proporção 

que a Bíblia marca frente a outros pecados mais graves” e condenáveis (p. 135). 

Normalmente, as razões para se marginalizar o homossexualismo, via religiosidade, se 

centram no afastamento do objetivo procriador, no desejo de prazer livre e descompromissado 

e na não-naturalidade do ato entre iguais. Assim pensa a Igreja quando pratica a homofobia. 

Dentro da visão medieval, ainda em vigor, mesmo nos dias atuais, em Portugal e parte do 

Ocidente, os homossexuais violam a ordem natural construída por Deus, tornando-se 

criminosos religiosos passíveis de punição. A própria Igreja após a condenação adota o 

discurso da piedade e da clemência, lançando o projeto de purificação e “cura” de seu rebanho 

pecaminoso. Isso porque, “a homossexualidade é descrita como uma relação com o sexo ‘não 

devido’, isto é, de um homem com outro homem ou de uma mulher com outra mulher” (p. 

140-141). Assim, a Igreja almejava não se frustrar na perda de fiéis e, em luta, condenou a 

imoralidade sexual entre os seus protegidos. 
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Interessante notarmos que, mesmo com os avanços atuais relativos à aceitação da 

diversidade sexual em alguns países ocidentais, a Igreja, ainda na contemporaneidade, se 

posiciona de modo hostil em relação à homossexualidade. Segundo Marciano Vidal, em 3 de 

junho de 2003, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé publicou o seu parecer em 

relação aos Projetos de Reconhecimento Legal das Uniões entre Pessoas Homossexuais. Esse 

parecer reiterou os preceitos moralistas religiosos e orientou os Bispos a intervirem nas 

diversas situações que o problema poderia causar na fé. Tais intervenções foram “destinadas a 

proteger e promover a dignidade do matrimônio, fundamento da família, e a solidez da 

sociedade, de que essa instituição é parte constitutiva” (p. 155). Segundo essa resposta da 

Igreja aos apelos de aceitação da diversidade sexual, o matrimônio é santo e não pode ser 

abalado pelas relações homossexuais, que são aliás consideradas nocivas aos seus fiéis e a 

toda sociedade. Assim, “reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao 

matrimônio, significaria, não só aprovar um comportamento errado, mas também ofuscar 

valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da humanidade”, ressalta a voz 

oficial da Igreja (p. 156). De acordo com a justificativa de seus argumentos, a Igreja diz que 

deve defender os seus valores, para que a salvação da humanidade seja garantida. A Igreja 

também condena a adoção de filhos por parte dos casais homossexuais, o que não representa, 

segundo ela, algo natural, e que poderia trazer algum prejuízo para a criança adotada. Assim, 

o Pontifício Conselho para a Família católica (8 de dezembro de 1995) conclui que o 

homossexual deve ser submetido ao processo de cura (“terapia apropriada”), para voltar a ter 

dignidade perante Deus e os homens. “As pessoas que estão nessa condição devem ser 

acolhidas com respeito, dignidade e delicadeza, evitando todas as formas de injusta 

discriminação” (p. 160).  

Aos pais, cabe a tarefa de guiar os seus filhos e, caso seja detectado o “problema”, 

devem encaminhar os seus herdeiros a “pessoas especializadas e qualificadas para darem todo 

o auxílio possível” (idem). Já o Pontifício Conselho para a Família de 2000 diz que o 

matrimônio não pode ser reduzido a uma condição semelhante à de uma relação homossexual; 

isto é contrário ao sentido comum (p. 161). E acrescenta que, as uniões homossexuais 

constituem uma “deplorável distorção do que deveria ser a comunhão de amor e vida entre um 

homem e uma mulher, que se empenham ao dom recíproco de si e se abrem à geração da vida 

(João Paulo II)” (p. 161-162). O Papa também disse que não pode constituir uma verdadeira 

família o vínculo entre dois homens ou entre duas mulheres, e muito menos se pode atribuir a 

essa união “o direito de adotar crianças sem família” (p. 162). Desse modo, de maneira 

errônea, o homossexual só é percebido por sua sexualidade e, negativamente. O Catecismo 
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condena os homossexuais pela falta de “naturalidade” em suas relações, e, “pela falta de 

abertura para a transmissão da vida” (p. 187). Há, assim, uma redução da condição gay, uma 

vez que eles são somente vistos através de suas relações sexuais, e, não como cidadãos que 

merecem respeito e consideração social.  

Os homossexuais são constantemente estigmatizados pela sociedade da qual 

teoricamente fazem parte. Isso porque, na prática, esses indivíduos permanecem à margem do 

social. Em Era uma vez um casal diferente, de Lúcia Facco, temos a informação de que, os 

gregos criaram o termo estigma para se referir a qualquer tipo de sinal corporal que pudesse 

demonstrar algo diferente, “que diminuísse o status moral de quem o possuísse” (2009, p. 13). 

Tal sinal não era de nascença. Esses sujeitos diferentes eram marcados com ferro ou com fogo 

para serem identificados socialmente como “um escravo, um criminoso ou um traidor” e 

serem isolados publicamente (idem). Na modernidade, as pessoas diferentes não são marcadas 

fisicamente, contudo, continuam alvo de preconceito e afastamento cultural. A marca atual é 

simbólica, mas, fere e machuca como o ferro e o fogo do passado. Assim, homossexuais, de 

inúmeros contextos ocidentais, são comumente estigmatizados por terem sua sexualidade 

diversa da norma heterossexual. O estigma classifica negativamente a vítima de quem o 

utiliza. De acordo com Facco, “muitas pessoas acreditam que o estigmatizado é inferior. 

Partindo dessa premissa, a sociedade discrimina o sujeito, e torna a sua vida muito difícil” (p. 

15). Constantemente, os homossexuais são expostos às agressões físicas e verbais, sem que a 

sociedade agressora perceba o quanto os faz sofrer: “A sociedade se utiliza de termos 

específicos, como ‘retardado’, ‘aleijado’, ‘bastardo’, ‘veado’, de maneira pejorativa, 

inconsequentemente, no dia a dia” (idem). O estigma é uma construção social e simbólica. 

Porém, os seus efeitos são bem reais, a ponto de convencer os próprios estigmatizados a 

sentirem-se inferiores e pecadores. “Os anões podem comportar-se como bobos da corte, ou 

palhaços; os gays podem exagerar os trejeitos e forçar uma voz fina e afetada, apenas para 

corresponderem às expectativas” da coletividade (p. 16). Eles se adaptam à demanda social, 

de modo também inconsciente. Às vezes, sem querer, reproduzem o estigma e o alimentam. 

Porque são criticados e olhados como deficientes e criminosos. 

No mundo burguês capitalista, o controle do sexo se traduz no controle do social. 

Nesse contexto, não há espaço para os seres estigmatizados no núcleo da sociedade. Tais seres 

estão fadados ao cárcere das prisões, dos hospitais psiquiátricos e dos asilos. A sexualidade é 

severamente controlada, pois, o ser humano deve ser um cidadão exemplar e um vigoroso 

trabalhador. Nesse sistema, o conceito de família ganha reconhecimento e hegemonia. “Os 

corpos são cuidadosamente cobertos e as palavras consideradas indecentes são abolidas dos 
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discursos” (p. 47). Já as práticas sexuais consideradas pecaminosas são reduzidas aos locais 

específicos, tais como: Boates e casas de prostituição. No seio da família não se pode exercer 

uma sexualidade ilegítima. Há, segundo Facco, no positivismo, uma excessiva atenção para a 

sexualidade dos sujeitos, tonando-os objetos de investigação. Assim, “a investigação das 

sexualidades periféricas são incorporadas à individualidade do sujeito”, e, “se antes o 

sodomita era considerado apenas como um sujeito jurídico reincidente, o século XIX inaugura 

uma nova espécie: o homossexual” (p. 49). Esse indivíduo tem a sua sexualidade vigiada e é 

entendido de acordo aos seus modos sexuais: O sexo é diretamente ligado à identidade do 

homossexual. Como se ele praticasse esse ato 24 horas por dia.  

Lúcia Facco nos relembra que a sociedade ocidental homofóbica enraíza o seu 

discurso preconceituoso na formação da criança. Os jovens aprendem desde cedo a valorizar a 

heterossexualidade e a repudiar as diferenças. Dentro de casa recebem uma instrução 

moralista baseada no paternalismo, e fora dela, tal aprendizado é reiterado pela Escola. E 

então, “assim como as crianças podem ver casais homossexuais de mãos dadas, elas estão 

sujeitas, em muito maior proporção, a escutar xingamentos como ‘veado’ ou ouvir ‘conversas 

de adulto’ em que são contadas piadinhas” sobre os homossexuais (p. 50). Assim, as crianças 

vão entendendo a homossexualidade de modo distorcido da realidade, ao invés de serem 

iniciadas adequadamente ao assunto. O poder do preconceito se firma e dificulta as tentativas 

de mudança dessa mentalidade. Esse discurso manipulador pertence às várias instâncias da 

sociedade, embora saibamos que a mola que impulsionou esse discurso pertença, em grande 

parte, ao moralismo religioso, no caso de Portugal e do Ocidente cristão. A Ciência, o Estado 

e a Escola, guardadas as suas peculiaridades e implicações, refletiram o moralismo e o 

combate à diferença sexual / comportamental iniciados pela Igreja, no mundo ocidental. 

Assim, “todos aqueles que tentam se opor às práticas consideradas ‘verdadeiras’ são vistos, 

segundo esses discursos, como seres doentes que devem ser evitados para que não 

contaminem os indivíduos sadios” (p. 53). Há nesse contexto, “a forma correta de tocar, 

penetrar e sentir prazer a partir de uma dinâmica que privilegia a linearidade sexo-gênero-

desejo” (idem). Assim, a sexualidade é controlada por um discurso moralista construído e 

propagado pela Igreja e demais instâncias detentoras do controle social, a exemplo do Estado, 

da Escola e da Medicina. 

Sabemos que a homofobia está enraizada em nossa cultura ocidental. Lúcia Facco 

comenta que a sua desconstrução no seio dessa sociedade é difícil e lenta, uma vez que a 

história aponta para a sua hegemonia. Além disso, a homofobia ainda é internalizada pelos 

próprios homossexuais, que temem a sua condição e sentem-se envergonhados por serem 



330 
 

 

diferentes das normas sexuais em vigor. Assim, Facco nos relembra que, na tradição 

ocidental, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo já foram tratadas como crime 

grave; os homossexuais foram decapitados na época dos primeiros imperadores cristãos; 

enforcados ou afogados na Idade Média; queimados pela Inquisição; condenados à prisão com 

trabalhos forçados na Alemanha nazista (p. 65). Desse modo, no contexto cultural moralista 

do Ocidente, a normalidade e o padrão sexuais residem na heterossexualidade. O que foge a 

essa condição está sujeito à discriminação e a não aceitação por parte dos indivíduos do 

núcleo social.  Dentro desse cenário que legitima o sexo entre um homem e uma mulher, os 

homossexuais se vêem marginalizados e menosprezados pelo todo cultural. Tentam se 

justificar perante à sociedade que deveria acolhê-los. Já os heterossexuais, esses vivem 

livremente sem terem de se explicar pelos seus atos sexuais, pois, “se parte do pressuposto de 

que um indivíduo que não fale nada sobre a sua sexualidade seja naturalmente heterossexual” 

(p. 176). Não é fácil discutir e modificar as normas há muito tempo estabelecidas na cultura 

ocidental, entretanto, já percebemos hoje uma tentativa de mudança. Esperamos que, em um 

futuro não muito distante, os homossexuais possam ter os mesmos direitos que os demais e o 

respeito de todos. Sem terem de ser vistos somente pela sua sexualidade. 

Mas, o preconceito pode ser fruto do medo. Medo de a diferença tomar o local que é 

legítimo das normas e convenções sociais. A heterossexualidade teme perder o seu espaço de 

destaque no interior da sociedade ocidental. A homossexualidade, assim, está supostamente 

ameaçando os padrões em vigor heterossexuais. De acordo com Antônio Flávio Pierucci, em 

Ciladas da diferença, a auto-defesa, que é prima facie a proteção de suas vidas, de suas casas 

e bens, da vida e da honra de seus filhos (suas filhas!), sua família, “é também a defesa dos 

seus valores enquanto defesa de si diante da inversão dos valores em curso” (1999, p. 58). 

Sendo assim, os heterossexuais moralistas temem a perda da moral social e de seus preceitos 

de ordem e boa conduta familiar. Com o surgimento de novos valores, os padrões tradicionais 

se enfraquecem e começam a se perder. E então, o preconceito, a discriminalização e a 

marginalização da tal diferença são justificados pelo discurso da “legítima defesa” de si e da 

dita normalidade (idem). A cultura tradicional se auto-defende através do discurso de poder da 

moralidade, da censura à novidade e à diferença. Desse modo, os bons costumes, a defesa da 

família (“patriarcal, por supuesto”), os valores tradicionalistas sexuais passam a ser 

reforçados ainda mais, quando são ameaçados pelas novas tendências (p. 63). Há, nesse 

sistema hegemônico, na visão de Pierucci, uma “ânsia de conservação das convenções e 

aparências” morais (idem). O medo, dessa forma, faz parte da insegurança e do sentimento de 

perda: Perda de poder e fragmentação da manipulação social da sexualidade. Assim, a 
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moralidade sexual e familiar se alimentam do moralismo que impõem à sociedade ocidental. 

Criam-se uma histeria e um repúdio generalizado da diversidade sexual, no modelo 

heterossexual, paternalista e monogâmico. Pierucci diz que o moralismo se alimenta das 

preocupações e fobias do todo social, que acaba por propagar os discursos da “insegurança, da 

intolerância e da decadência”, quando se afasta da multiplicidade cultural (p. 83). 

O se afastar do novo acaba por ser uma consequência das ações do poder. Esse 

classifica, manipula e detém a sexualidade do homem ocidental. De acordo com Michel 

Foucault, em sua História da sexualidade: a vontade de saber, a época burguesa legitimou a 

condenação à diferença sexual. Então, mais precisamente no século XVII, houve o início de 

um modelo repressor, que censurou as livres ações sexuais, reduzindo-as aos locais e 

momentos determinados, em detrimento de um pudor, que controlou toda a rede social 

ocidental. O homem passa a examinar-se, bem como os seus atos, no processo da confissão. 

No exame de si mesmo feito pelo homem, “o sexo não deve ser mais mencionado sem 

prudência[...] tudo deve ser dito”, sob a condição de se purificar a alma e punir a carne, que é 

a fonte e origem dos pecados humanos (1988, p. 25). O corpo e a alma devem, portanto, 

seguir o caminho da salvação, da fé e da boa conduta. Não podem se contaminar com ações 

que se desviam das normas e costumes morais. Já a partir do século XVIII, o sexo passa 

também a ser um caso de polícia. O Estado assegurou à população uma segurança pública, 

que marginalizou os atos considerados imorais/criminosos, relacionados às atividades sexuais 

dos sujeitos. A união da tríade Estado/ Igreja/ Família foi de fundamental importância nesse 

período da história ocidental para que a paz social pudesse reinar nas culturas. Discursos eram 

feitos para orientar a população a servir aos costumes da boa tradição. “Desde o século XVIII 

o sexo não cessou de provocar uma espécie de erotismo discursivo generalizado”, que visou o 

entendimento da questão e a orientação sexual das pessoas (p. 39). Nesse momento, o 

casamento continuou a ser um sacramento legitimado não só pela Igreja, mas também pelo 

Estado: “Romper as leis do casamento ou procurar prazeres estranhos mereciam de qualquer 

modo, condenação” (p. 45). Mas, como inserir ou classificar o homossexual nesse contexto? 

Inserir, já vimos que não foi possível, e, ainda não é nos dias de hoje. Contudo, o 

classificar ficou por conta do positivismo do século XIX. No meio positivista, como vimos, o 

homossexual foi considerado uma “aberração”, um monstro que não poderia ser considerado 

humano e social. A Medicina o colocou na categoria de anomalia genética, de distúrbio 

psíquico, ou, na melhor das hipóteses, o considerou uma figura infantil, pueril que 

representava um personagem artístico que não era real. Segundo Foucault, o homossexual do 

século XIX torna-se uma personagem: um passado, uma história, uma forma de vida; mas 
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também é objeto de estudo científico, “com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia 

misteriosa” (p. 50). Ou seja, o homossexual é somente entendido por sua sexualidade, não 

importando os demais elementos que formam o homem. Considerado uma nova espécie, o 

homossexual é, no positivismo, “um bicho singular”, um ser exótico que não deveria se 

misturar aos demais cidadãos comuns da sociedade. Dentro desse discurso de poder, o homem 

é severamente controlado e tem a sua sexualidade caçada e manipulada. Seu corpo e as suas 

ações são monitoradas a todo instante e medidas dentro dos padrões da “normalidade”. A 

sexualidade, assim, está a serviço do poder. “E, nesse avanço do poder, fixam-se sexualidades 

disseminadas, rotuladas segundo uma idade, um lugar, um gosto, um tipo de prática. 

Proliferação das sexualidades por extensão do poder” (p. 56). Essa é a ordem social/sexual 

positivista, da qual, infelizmente, ainda somos herdeiros diretos e convictos.  

Dentro da malha do poder controlador da sexualidade, o homem deve expor os seus 

desvios de pensamentos através da confissão, para que as suas ações sejam salvas. Se o ato 

errôneo já foi cometido, também deve ser evidenciado para que as medidas de correção 

entrem em cena. Assim, dentro da Medicina, da Psiquiatria e da Pedagogia, a sociedade 

ocidental pôde registrar o prazer humano e as suas reparações. A moral religiosa clamou pela 

“produção da verdade” nas várias instâncias sociais: Através do “interrogatório cerrado” das 

clínicas entre os médicos, psicólogos e psiquiatras e seus pacientes (p. 74-75). Todas (ou 

quase todas) as manifestações de ordem patológica eram, de certo modo, associadas à 

sexualidade do indivíduo, no século XIX. “Dos maus hábitos das crianças às tísicas dos 

adultos, às apoplexias dos velhos, às doenças nervosas e as degenerescências da raça”, a 

medicina da época “teceu toda uma rede de causalidade sexual” (p. 75). Não é somente o que 

o paciente esconde que deve ser revelado ao cientista, mas, o que dele se esconde. Assim, “o 

sexo aparece como um campo de alta fragilidade patológica: superfície de repercussão para 

outras doenças, mas também o prazer e a conduta” (p. 77). Desse modo, a verdade pode salvar 

o homem e conduzi-lo à cura de si mesmo. O poder manipula e tenta dominar a sexualidade, 

porém, às vezes, fracassa. E, ao fracassar, impõe-se mais uma vez pelo seu discurso e pela 

intolerância à diferença. Discurso esse baseado na hegemonia da heterossexualidade, do 

sistema de matrimônio e do moralismo cultural. O homem deve se aliar ao sistema de poder 

para ser bem aceito no seio social. Para também garantir a sua espécie e raça. 

O homem, esse ser cultural, torna-se refém da moral ao estar contido em uma 

determinada organização social. Essa parece ser uma condição absoluta para que o seu 

ingresso nesta seja possível e adequado. Mas, o que seria essa moral, que tanto molda e 

manipula as ações e a mente do indivíduo? De acordo com Michel Foucault, no volume 
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segundo de sua História da sexualidade, intitulada O uso dos prazeres, a moral se constitui no 

conjunto de valores e regras de ação propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de 

aparelhos prescritivos diversos, tais como: Igreja, Família, Estado e Escola (1984, p. 33). 

Esses aparelhos propagam um modo de vida comandado por um código moral. Nesse 

contexto, o homem deve ter as suas ações em total comunhão com tal código e não pode 

pensar de forma divergente, sob pena de sofrer discriminação ou penalidades mais severas. É 

o que acontece com os homossexuais em um mundo organizado por um “código 

heterossexual”. Por isso também esses homossexuais são associados à imoralidade, uma vez 

que não vivem o modelo ideal de família dentro do matrimônio. A doutrina e os ensinamentos 

pregados pela Igreja e refletidos na sociedade ocidental de uma ordem sexual e da união entre 

homens e mulheres não são postos em prática pelos homossexuais. Dessa forma, percebemos 

que a diversidade sexual afronta a ordem estabelecida e, por esse motivo, não é bem vista no 

interior do grupo social moralista. A moralidade constrói um conteúdo social e direciona os 

sujeitos que estão submetidos à sua estrutura. O homem perde o controle de si ao se deixar ser 

conduzido. Dentro da moralidade ele é controlado. Não mais controla o seu corpo e a sua 

mente. É objeto da malha de poder social. O controle social é tão poderoso, que chega ao 

ponto do sujeito se sentir bem e em paz consigo mesmo. Esse bem-estar propagado da moral 

gera uma falsa felicidade no homem, que se sente aceito e útil pela/na sociedade. O homem 

passa até a gostar de ser um “sujeito moral”, pois, não entra em choque com os demais seres 

sociais. É o que acontece aos homossexuais que resolvem se “curar” nas igrejas. Anulam-se 

para serem “bem-vistos” pelos demais. Casam-se e constituem família para fugirem do dilema 

existencial e do conflito de pertencimento cultural. 

A instituição matrimônio é sacramentada pela Igreja dentro de seu código moral. Essa 

forma de união entre homens e mulheres santifica a sexualidade dos sujeitos se, essa for 

praticada com fins de reprodução. O matrimônio é uma ferramenta de poder que controla o 

homem, no seio da cultura religiosa. Quem não o exerce é olhado com indiferença e 

preconceito. O matrimônio forma os indivíduos, os orienta para uma vida santa e gera futuros 

fiéis que são adeptos desse sistema. O poder tenta funcionar em círculo para nunca ter fim. O 

moralismo social age do mesmo modo para manter-se. Assim, esse poder forma e reparte 

papéis culturais dentro do casamento: O papel do homem, da mulher e dos filhos. Também a 

sexualidade do casal é manipulada nesse sistema. Não há sexo por prazer, que é considerado 

imoral. Sua atividade sexual é rastreada pelo sistema que os abarca. A respeito do assunto, 

Foucault diz que, as mulheres, enquanto esposas, são circunscritas pelo seu status jurídico e 

social: “toda a sua atividade sexual deve se situar no interior da relação conjugal, e seu marido 
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deve ser o parceiro exclusivo”. E conclui: “Elas se encontram sob o seu poder, e é a ele que 

devem dar filhos que serão seus herdeiros e cidadãos” (p. 185). Notemos como o sistema 

moralista de poder estrutura a vida das pessoas, às vezes, de modo até mecânico e 

imperceptível, uma vez que já está enraizado em nossa cultura ocidental. O status familiar do 

homem e da mulher regulamenta a conduta sexual do casal e a restringe apenas à fronteira do 

casamento. Assim, o casal passa a ser o guardião da moral, da paz e da felicidade terrena. 

Como prêmio, a sociedade cristã oferta a esses fiéis bondosos a garantia de salvação eterna e 

o seu pedaço no céu. 

A moral age de modo a manipular o sujeito socialmente bem como a sua sexualidade. 

A moralidade religiosa/cultural também iguala os indivíduos, uma vez que todos devem 

seguir o seu “código de honra” fielmente. Foucault assinala, no volume três de sua História 

da sexualidade intitulado O cuidado de si, que, a moral sexual exige que o sujeito se submeta 

a seguir uma forma de vida disciplinada e rigorosa recheada de preceitos, “aos quais todos 

devem curvar-se e da mesma maneira, qualquer que seja o seu status” (1985, p. 72). Assim, 

ricos e pobres devem viver de acordo às leis morais sexuais impostas pelo discurso religioso e 

social da cultura religiosa ocidental. Nesse sistema, o sexo é uma consequência do 

matrimônio e, por ele legitimado. A base do nosso modelo cultural/religioso se firma nesse 

sacramento. “Ele constitui uma transação privada, um negócio realizado entre dois chefes de 

família, um real, o pai da moça, e o outro virtual, o futuro marido”, que é monitorado e 

abençoado pela religião (p. 79). O casamento é bem visto culturalmente porque reitera a 

malha de poder social e os ideais das instituições que detém o controle coletivo, e, “quer seja 

por meio de um funcionário ou de um padre, é sempre toda a cidade que sanciona o 

casamento” (p. 80). No matrimônio há a transmissão do nome, formação de herdeiros, união, 

alianças e junção de fortunas. É um bom negócio para a religião e para a sociedade moralista 

que prezam pela ordem política/econômica e ideológica de todos os seus adeptos. 

A sociedade ocidental cristã sacralizou de tal forma o matrimônio que esse é 

considerado um ato natural. Dentro desse discurso, fora do comum e anti-natural é o modo de 

vida dos homossexuais. Pois, “se existe uma coisa conforme à natureza essa coisa é casar-se” 

(p. 152). A naturalidade do casamento é legítima porque a sua funcionalidade social é 

evidente: procriação; educação dos herdeiros; “comodidades e prazeres que a vida a dois, com 

seus serviços e suas obrigações, pode proporcionar”; formação da família como estrutura 

citadina (p. 153). Essa forma de vida a dois garante a disciplina exigida pela cultura aos 

homens. União não apenas de sexo, mas de almas que seguem juntas pelo mesmo ideal. 

Assim, a razão de ser do matrimônio reside na necessidade natural do homem de viver a dois, 
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“de modo que uma casa só é completa se for organizada em torno do casal” (p. 155). Dentro 

da organização social ocidental moralista, o casamento torna-se uma obrigação e uma regra 

universal. Isso porque “o casamento faz parte dos deveres que concernem à vida política, à 

religião e à família: Cumprir seu papel de cidadão, casar-se, ter filhos, honrar a Deus, cuidar 

dos pais” (p. 157). Desse modo, o homem conecta-se a Deus e a si próprio, segundo os 

costumes do poder moralista. Esse é o modo de vida santo e exemplar sustentado pela 

moralidade social ocidental, e, em nosso caso de estudo, a portuguesa. Assim, o casamento é 

“uma santa arte de estar junto”, que, sustenta e oferta sentido a um sistema de poder religioso 

cristão, enraizado em nossa cultura (p. 161). Porém, sob a ótica moralista religiosa, o 

casamento deve ser uma união “dual e heterossexual” (p. 164). União que forma o sujeito que 

existe socialmente e se molda enquanto indivíduo cultural, dentro do matrimônio: ele passa a 

gerir tarefas, exercer papéis, ser o senhor ou a senhora Fulana. Tal coligação não pode ser 

ferida nem adulterada, pois, assim será considerada pecaminosa e criminosa. Mas, diante do 

exposto, há espaço para o queer nesse contexto moralista? Sabemos que o seu universo 

transgressor ameaça a ordem tradicional cristã, criando, portanto, uma histeria generalizada. 

Em um mundo marcado pela definição de papéis sociais (masculino/ feminino), existe 

condições de aceitação e entendimento da ambígua figura travesti? Por ora, vejamos, no 

próximo item, o processo de confecção do corpo travesti, bem como a tentativa de nos 

aproximarmos das percepções de mundo desses indivíduos que tanto desafiam o moralismo 

ocidental, reinante no seio das sociedades, ainda nos dias de hoje.                                                            

   

3.4.2.1 A confecção do travesti: Seu corpo e/é seu mundo.  

 

Segundo David Le Breton, em A sociologia do corpo, a diferença nos coloca diante de 

nós mesmos e nos desestrutura porque desafia as nossas certezas identitárias. Esse 

descentramento do sujeito acaba por despertar dentro de nós mesmos o sentimento de medo e 

insegurança. O queer não teme as incertezas, entretanto, para àqueles que são socialmente 

manobrados, tal situação causa um mal-estar generalizado. Isso porque o corpo humano é 

considerado culturalmente um templo imaculado, sagrado e carregado de símbolos sociais. 

Segundo Le Breton, moldado pelo contexto social em que o sujeito se insere, o corpo é o 

vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída: “Atividades 

perceptivas, mas também expressão dos sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, 

conjunto de gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do 
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corpo, exercícios físicos”, além da “relação com a dor e com o sofrimento”, pois, “antes de 

qualquer coisa, a existência é corporal” (2010, p. 7).  

Sendo assim, o significado da vida humana depende da idéia de corpo que a cultura 

constrói. As ações do homem dependem de sua anatomia e fisionomia para serem validadas e 

aceitas na/pela coletividade. Com a tomada de consciência de seu corpo, o homem pode 

conhecer-se, bem como o universo que lhe circunda, além de seus semelhantes, e, desse 

modo, desenvolver e propagar sentidos e valores que atribui ou lhe são atribuídos por todos de 

seu grupo.  E então, através do corpo, “o homem faz do mundo a extensão de sua 

experiência; transforma-o em tramas familiares e coerentes[...]emissor ou receptor, o corpo 

produz sentidos continuamente e assim insere o homem, de forma ativa, no interior de dado 

espaço social e cultural” (p.8). Nesse caso, o biológico é passado para o campo da cultura e se 

adéqua aos seus anseios. Uma criança quando nasce, por exemplo, terá de se adaptar à 

demanda antropológica de sua região. A sua estrutura corporal será moldada para atender aos 

requisitos familiares e grupais. Será alvo de uma socialização e enquadramento. Terá escolha? 

Talvez sim, mas com um pacote de consequências juntamente com ela. Le Breton afirma que 

essa moldagem da criança não se limita à essa etapa da vida humana, e, “continua durante 

toda a vida conforme as modificações sociais e culturais que se impõem ao estilo de vida, aos 

diferentes papéis que convém assumir no curso da existência” (p.9). Assim, a expressão 

corporal é socialmente modulável e ultrapassa a vontade e os anseios particulares do 

indivíduo. Se, uma pessoa começa a se desviar da coletividade e a adotar uma postura gestual 

diferente das demais, certamente será criticado e convidado a se recompor. O homem vive em 

sociedade e seus atos são, a todo instante, postos em prova, vigiados e avaliados. Tal 

gestualidade tem um significado para uma comunidade, e, pode causar uma reação indesejada 

para uma outra. Assim, o sujeito tem de estar atento à utilização corpórea adequada e desejada 

pela sua sociedade, pois, “não há nada de natural no gesto ou na sensação” (idem). 

Se, por um lado não podemos nos esquecer de que o homem também é 

individualidade, fato que o distingue dos seus semelhantes, por outro, a própria coletividade 

se encarrega de anular os seus sentimentos íntimos e a sua mentalidade, que deverão estar a 

serviço do todo. As identidades e a identificação são fortalecidas através da construção do 

corpo. Esse se torna o local da inclusão e da exclusão dos seres culturais. Para ser bem aceito 

socialmente, o homem deve adequar-se, bem como o seu corpo ao sistema cultural que lhe é 

imposto. E, por justamente formar cidadãos e malhas culturais, que o corpo é valorizado e 

transformado em amuleto de poder, pelos organismos das sociedades. De acordo com Le 

Breton, o corpo faz por merecer cada vez mais a atenção “entusiasmada do domínio social” 
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(p.12). Através dos estudos sociológicos e da teorização do corpo, o homem pôde conhecer-se 

ainda mais e tentar entender, em parte, a complexidade de suas ações, pensamentos e 

sexualidade. 

O corpo também é um fator determinado pela cultura. Dessa maneira, como a 

sexualidade é cultural, também o corpo terá essa característica projetada por uma 

coletividade. Além dos elementos biológicos, uma dada estrutura corporal é delineada de 

acordo com os anseios e comportamentos de um grupo social. Nessa ótica, o corpo faz e 

constrói o sujeito da comunidade. Sendo assim, “as qualidades do homem são deduzidas da 

feição do rosto ou das formas do corpo. Ele é percebido como a evidente emanação moral da 

aparência física. O corpo torna-se descrição da pessoa”, sua testemunha. “O homem não tem 

poder de ação contra essa ‘natureza’ que o revela; sua subjetividade só pode acrescentar 

pormenores sem reflexos sobre o conjunto” (p.17). Mas, o homem também desenha o seu 

corpo de acordo com as suas vontades mais íntimas, de acordo com a psicanálise, que derruba 

a idéia positivista de que o homem é produto do corpo.  

Hoje, percebemos que há uma mescla de todos esses pensamentos, e que o indivíduo 

dialoga com os demais utilizando idéias particulares que terão uma imersão ou não dentro de 

um sistema simbólico de uma rede social. Ainda assim, observamos que certos resquícios do 

positivismo ainda perambulam no imaginário das sociedades ocidentais, no que diz respeito, 

por exemplo, à correção do organismo humano: Não há uma total tolerância com os 

deficientes físicos e, nem mesmo com aqueles que apenas não são destros. Durante anos, no 

mundo cristão, a Igreja orientou a moralidade de seus fiéis e propagou a ideologia de que o 

lado esquerdo do corpo indicava a deformação, a falta de habilidade e o desvio de caráter. Já a 

direita, correspondia aos apelos da correção, da destreza e da coragem. Assim, o lado 

esquerdo do corpo foi considerado profano, e o direito, sagrado. Mais tarde, com a 

modernidade histórica, as regras de comportamento corporal foram sendo associadas à 

civilidade. A corte, e mais adiante, a burguesia, precisava se comportar de modo elegante, 

sadio e “civilizado”, nos ambientes culturais. Assim, a civilidade “passa a regular os 

movimentos mais íntimos e os mais ínfimos da corporeidade (as maneiras à mesa, a satisfação 

das necessidades naturais, a flatulência, a escarrada, as relações sexuais)”, modificando e 

ajustando a sensibilidade humana (p.21). O sujeito, nesse contexto, passa a moldar o seu 

próprio corpo, de acordo com as expectativas de sua cultura. E o corpo começa a ser teorizado 

e valorizado cientificamente: “aprendizado das técnicas do corpo, desenvolvimento do transe, 

relações pais-filhos, desenvolvimento da criança, jogos tradicionais, relações com os orifícios 

corporais”, a exemplo do “comer, beber, eliminar, urinar, defecar e purificar-se” (p.23). Desse 
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modo, o corpo não é somente um amontoado de órgãos arranjados segundo as leis da 

anatomia e da fisiologia. É também uma estrutura simbólica, “superfície de projeção passível 

de unir as mais variadas formas culturais” (p.29). O corpo é compreendido pela sociologia e 

pela antropologia como representação, imaginário e traço simbólico de um povo. Deve ser 

assim entendido e respeitado. E então, a individualidade desse sujeito está comprometida com 

o coletivo, e o seu corpo é representado como objeto desse sistema. O homem nesse meio 

torna-se um ser aprisionado em seu próprio organismo biológico e cultural. Só se movimenta 

segundo os direcionamentos que a sua sociedade lhe oferta, reproduzindo-a através de gestos 

e atitudes anti-naturais.  

De acordo com a visão de Le Breton, o homem é inserido socialmente pelo uso de seu 

corpo. Isso porque, segundo ele, o corpo é uma estrutura ficcional, eficiente e viva (p.32). Tal 

elemento humano é preso em uma rede simbólica social que determina as suas tarefas e 

funcionamento, bem como as suas características aparentes. O corpo foge de seu estado 

natural e passa a ser um veículo de projeção do imaginário de um grupo social. Todas as 

manifestações corporais são compreendidas, descritas e interpretadas pela cultura. Isso vai 

desde uma dor até mesmo às necessidades fisiológicas. “Especialistas interferem para dar 

nome ao mistério, explicar a sua gênese, (re)inserir no interior da comunidade o homem e a 

doença que o atinge” (idem). O corpo também pode ser entendido como: Um somatório de 

relações do homem consigo mesmo, com o grupo do qual faz parte e com o universo 

circundante. Enquanto a ciência pretende dizer a verdade sobre o corpo, a biologia as relações 

genéticas, as ciências humanas o enxergam como um agrupamento de ocorrências sociais e 

culturais que o determinam. O corpo é o elemento primordial no processo de formação 

humana. As suas ações e condutas são classificadas como boas ou más de acordo com o 

cronômetro que a sua cultura utiliza. O social impõe papéis a serem seguidos fielmente pelo 

sujeito, que vão desde o sexo (homem/mulher), passando pela idade (jovem/idoso), 

capacidade (rendimento) e educação (meio de propagação das idéias). Sendo assim, o 

indivíduo tem o seu corpo adestrado pela sociedade da qual ele faz parte. Caso contrário, terá 

de sofrer as consequências da marginalização do pensamento preconceituoso do núcleo social.  

Certos gestos e cumprimentos do corpo fortalecem a malha de poder das culturas. 

Outros, deterioram-na. E, se os gestos corporais definem e reforças determinadas 

organizações sociais, suas diferenças e desvios podem surtir um efeito contrário ao desejado. 

A diferença de conduta deve então ser anulada, porque incomoda e assusta a paz reinante. A 

respeito dessa temática, Le Breton nos lembra que o corpo estranho se torna estrangeiro e 

estigmatizado pelos demais da coletividade. Esse corpo estranho “deve ser apagado, diluído 
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na familiaridade dos sinais funcionais” (p.50). E, logo vêm as classificações de “louco” e 

“deficiente”, que reforçam o estigma social para com a diferença de costumes. Mas, o que 

para uma determinada sociedade é certo, para a outra pode ser errado, e vice versa. Por isso 

que os gestos do corpo são móveis e moldados por cada cultura particular. “Cada comunidade 

humana elabora seu próprio repertório sensorial como universo de sentido”, que a constrói e 

determina (p.55). E até mesmo as condutas de higiene e limpeza, por exemplo, são 

heterogêneas, “quando passamos de uma sociedade e de uma cultura para outra, de uma classe 

social para outra” (p.57). Isso porque a higiene e a sujeira são traços determinados pela 

cultura. Cada grupo tem uma atitude diferente em relação a elas. E o corpo, enquanto 

reservatório de imaginário social, vai corresponder à demanda de cada ordem cultural que lhe 

é imposta. E então compreendemos que: “O corpo metaforiza o social e o social metaforiza o 

corpo” (p.70). 

A diferença de gestos e atitudes gera a contestação, o medo e o preconceito em relação 

ao corpo estranho. E quanto maior e mais marcante ela for, provocará reações indesejadas e o 

afastamento social. “A deficiência, quando é visível, é um poderoso atrativo de olhares e de 

comentários, um operador de discursos e de emoções” (p.75). O sujeito deficiente ou diferente 

socialmente é entendido pela sua cultura como um ser mal-formado ou incompleto, que 

necessita de correção e recomposição. Essa indefinição de gestos corporais e ações é 

contestada e estigmatizada pela cultura reinante. Isso acontece tanto com um paraplégico 

quanto com o Queer. Le Breton completa com o fato de que “o homem deficiente é um 

homem com estatuto intermediário, um homem do meio-termo”, pois, “ele nem é doente nem 

é saudável, nem morto, nem completamente vivo, nem fora da sociedade, nem dentro 

dela[...]sua humanidade não é posta em questão”, mas “ele transgride a idéia habitual de 

humano” (p.75-76). Desse modo, por ser o corpo o reflexo de uma dada cultura, caso uma 

manifestação corporal não saia do seu agrado, ela será objeto de estigma e do descarte perante 

a coletividade. É o que ocorre com os travestis, como veremos mais adiante, que são 

penalizados por transformarem os seus corpos, as suas mentes e gestos. 

O corpo é construído e idealizado pela cultura do qual faz parte. Ele reforça as suas 

estruturas sociais e solidifica o imaginário de uma coletividade. Está subordinado a essa 

malha de poder, gerando símbolos e representações particulares, que devem ser seguidas por 

todos. Diversos movimentos, ações, vestimentas e fala projetam o pertencimento ou não dos 

indivíduos perante os seus grupos. Cabe a esses articularem os seus significados atribuídos ao 

corpo, a exemplo, do padrão de estética e educação. O aspecto moral também é muito 

importante nesse processo de construção e manipulação do corpo humano. Nesse contexto, 
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um indivíduo está sendo posto em análise e observado pelos seus semelhantes. Pode ser 

apreciado ou não, marginalizado ou não. Vejamos a citação em que Le Breton fundamenta o 

nosso pensamento: 

 

A ação da aparência coloca o ator sob o olhar apreciativo do outro e, 
principalmente, na tabela do preconceito que o fixa de antemão numa 
categoria social ou moral conforme o aspecto ou o detalhe da vestimenta, 
conforme também a forma do corpo ou do rosto. Os estereótipos se fixam 
com predileção sobre as aparências físicas e as transformam naturalmente 
em estigmas, em marcas fatais de imperfeição moral ou de pertencimento de 
raça (p.78). 

 

Como vimos, o homem torna-se escravo de seu próprio corpo, que lhe prende e guia 

por um caminho monitorado pelo social. Os seus gestos deixam de ser naturais para não 

sofrerem a marginalização do moralismo cultural de um povo. O pertencimento do corpo 

ocidental passa pelo uso demasiado dos padrões de beleza, estética, juventude e habilidade 

física. Os sujeitos que não se adéquam a esse padrão certamente são afastados do seio cultural 

e estigmatizados por todos. O homem deve prezar e zelar pelo seu corpo e o manter saudável 

e “vivo”, uma vez que está sendo vigiado e posto em análise. Muitos sociólogos e filósofos da 

contemporaneidade discutem acerca desse processo de adestramento do corpo, a exemplo de 

Foucault. Em Vigiar e punir, o referido teórico nos revela que o ocidente disciplina os corpos 

nas malhas de poder, tornando-o objeto de sua política de obediência e eficácia. O corpo ideal 

deve ser passivo e adestrado, para ser melhor manipulado. O poder impõe normas e condutas 

que não podem ser contestadas nem ameaçadas. E, às vezes, as suas ações são veladas e 

disfarçadas no interior de uma sociedade. Por isso, “coações leves e eficazes sobre os 

movimentos e extensões do corpo[...] dão às disciplinas um poder de ação e de controle” 

(p.80). Esse controle social do corpo se espalha na coletividade através de inúmeras 

instituições detentoras de poder, a exemplo: Escola, Igreja, Estado, Exército e Hospitais. Já o 

Queer, por outro lado, foge a essa manipulação do corpo, e, por esse mesmo motivo, é 

afastado do núcleo social. Ele não se rende às normas culturais e luta por liberdade de 

expressão. Não se oprime e nem se reprime. Agindo dessa maneira se aproxima da 

naturalidade de gestos e uso de seu corpo. E, se hoje, o corpo é o locus do discurso social 

reinante, o queer também o utiliza para construir uma fala alternativa que molda o seu 

universo.  

O travesti, ao seu modo, também utiliza o corpo para emitir a sua forma de pensar e se 

portar no mundo. Mesmo dentro do contexto de abertura do queer, existem normas e padrões 
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de pertencimento desse grupo. Isso porque é inerente ao ser humano esse espírito de 

coletividade. Em diversas situações da cultura, a aceitação ou não de um sujeito em um grupo, 

qualquer que seja, depende do olhar de outro. Preso pelo social, o indivíduo encontra em seu 

corpo o local de sentido, valor e moral para viver. Mesmo que, fora de seu grupo, sofra a ação 

do estigma. Assim, “o corpo é associado a um valor incontestável. Ele é psicologizado e 

torna-se um lugar alegremente habitável graças ao suplemento de símbolo” (p.87). E, o 

homem “só será libertado, quando qualquer preocupação com o corpo tiver desaparecido” 

(idem). É através do corpo que o homem se encontra e se identifica com algo ou alguém. A 

sua vida passa pelo apreço de si e de seu corpo. Não lutar e zelar por ele seria a sua morte. O 

corpo é a arma da luta humana contra a morte. Cuida-se dele para que a morte seja vencida 

momentaneamente ou adiada. Estar vivo implica um corpo vivo e bem-sucedido socialmente. 

Essa pode ser a principal luta do pertencimento cultural. 

Mas, há outras formas alternativas de se lidar com o corpo, gestos e comportamentos. 

Na contemporaneidade ocidental, surge o Queer, que luta sem cessar por respeito e aceitação 

social. Mas, não há a pretensão em tomar o lugar de poder da cultura convencional. Ele 

apenas deseja também um espaço de respeito e paz, em que as pessoas possam agir e utilizar o 

seu corpo segundo a sua consciência. Veremos à partir daqui, um pouco do universo travesti 

através do estudo do antropólogo sueco Don Kulick, intitulado Travesti, que nos ajudará a 

entender melhor o diálogo entre o personagem Carlos, de Lobo Antunes, e o verídico travesti 

lisboeta Ruth Bryden. 

Apesar do estudo de Don Kulick ter como base os travestis brasileiros, os princípios 

teóricos que envolvem esse universo são, em grande parte, os mesmos ao redor do mundo. O 

referido antropólogo habitou em Salvador, no Pelourinho, por aproximadamente 1 ano (1996-

1997) na companhia de transformistas, visando coletar dados para a sua pesquisa. Envolveu-

se com essas pessoas e pôde-nos mostrar detalhes do funcionamento da transformação sexual, 

bem como as idéias, gestos e atitudes dos travestis. Conheceu e presenciou o preconceito e a 

marginalização social dos mesmos. Ouviu relatos de garotos que saíram ou foram expulsos de 

casa pelos pais e parentes, no frescor da adolescência, ou até mesmo da infância, por 

adotarem um comportamento “suspeito” e vergonhoso para a sociedade da qual, teoricamente, 

faziam parte. Esses meninos, desde cedo perceberam que a sua sexualidade era diferente dos 

anseios dos demais garotos, e, sem maiores entendimentos do que acontecia consigo, se 

entregavam aos seus desejos íntimos, ao passarem pelas mãos de adultos aproveitadores ou 

adolescentes mais velhos. Quando eram expulsos de casa, mudavam de cidade ou até mesmo 

de estado, e se instalavam nos grandes centros urbanos, em busca de sustento. Quase nunca 
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conseguiam emprego em estabelecimentos comerciais, nem tinham qualificação profissional, 

porque eram diferentes para as pessoas inseridas na malha social. Restavam-lhes a 

prostituição e a aglomeração entre si, ao compartilharem aluguéis baratos de apartamentos e 

casas em subúrbios, além de esquinas das ruas das capitais brasileiras. E, como a sociedade 

marginaliza os travestis, eles evitam sair às ruas durante o dia até mesmo para fazer compras. 

Pedem a outras pessoas para realizarem tal tarefa. 

Don Kulick observou o processo de transformação corporal de seus amigos travestis, 

quando os mesmos se arrumavam para o trabalho noturno da prostituição. Essa tarefa de 

confeccionar um novo corpo é realizada com coragem, determinação e disposição de tempo, 

além de recursos financeiros para se conseguir o silicone industrial. Além de ser muito cara, a 

aplicação desse produto indevido causa dores e desconfortos no paciente. Kulick não julgava 

os travestis, apenas assistia pacientemente a todas as suas insólitas manifestações. Mesmo 

porque ele era o estrangeiro em um território brasileiro e queer. Por ser antropólogo, também 

aceitava abertamente as diversas ações do homem, sem o menor preconceito. Então, para 

ficarem prontas por volta das 20 horas, os travestis começavam a se arrumar antes das quatro 

da tarde. Chamava-lhe a atenção a densa maquiagem que usavam, o trato nos cabelos e as 

roupas coloridas e chamativas. Outro fato marcante foi o processo de mascaramento do pênis 

entre a vestimenta íntima: “Esticando a calcinha pela frente e puxando o pênis por trás, ela 

deslocava o peso do corpo de uma perna para outra, até que a calcinha estivesse ajustada e o 

pênis acomodado seguro sob o períneo” (2008, p. 19). E, “finalizou a operação alisando a 

calcinha com as duas mãos, certificando-se de que a parte da frente apresentava-se agora 

como uma superfície bem lisa e plana”, dando “uma leve palmada na parte da frente da 

calcinha: ‘Minha buceta’, disse sorrindo” (idem). Esse travesti que mostrou-lhe como se 

esconde o órgão sexual masculino e se “fabrica” a genitália feminina arrumou-se com um 

minúsculo vestido preto e verde de lycra, se perfumou da cabeça aos pés, pois, não ficaria 

sem clientes durante a noite, que se aproximava. Tomou café com um estimulante, fumou e 

disse ao pesquisador, calçando os sapatos altos: “Quando eu passar, quero que as pessoas me 

notem pelo cheiro” (p.21).  

Assim, os travestis não passam desapercebidos pelas esquinas nas noites das grandes 

cidades. Por serem queer, não gostam de dever nada a alguém e lutam por respeito e 

autonomia na sociedade. Possuem a auto-estima elevada e são vaidosas no cuidado de seus 

corpos. Desejam ser “melhores do que as mulheres” para conquistarem a estima dos homens. 

Mas, paradoxalmente, não querem ser mulheres. Nessa pesquisa de Don Kulick, ficam mais 

esclarecidas essas questões que envolvem o universo travesti: Esses transformistas são 
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homossexuais que se sentem atraídos por homens. Vestem-se de mulher justamente para atrair 

a ala masculina e porque o corpo feminino é bastante valorizado no processo de prostituição. 

Entretanto, se divergem dos transexuais, e até os criticam, uma vez que consideram pecado 

mutilar um órgão “ofertado por Deus”, no desejo de mudança de sexo. Os travestis até vêem 

como patologia a vontade de transformação biológica do homem. Por isso, não querem ocupar 

o local social feminino, apenas gozarem da companhia de seus maridos, amantes e 

companheiros. Sonham em estar além dos limites das mulheres e esculpem arduamente os 

seus corpos, em uma tentativa de superá-las. 

Segundo Don Kulick, o termo “travesti” deriva do verbo “transvestir”, que pode 

significar o ato de vestir roupas do sexo oposto (p.21). Só que os travestis vão além desse 

conceito. Isso porque, elas adotam nomes, roupas, penteado, maquiagem e tratamentos 

femininos. Também ingerem hormônios em demasia e pagam “para que outras travestis 

injetem até vinte litros de silicone industrial em seus corpos”, com o objetivo “de adquirir 

aparência física feminina, com seios, quadris largos, coxas grossas e, o mais importante, 

bundas grandes” (idem). Porém, apesar desses esforços, elas não se definem como mulheres. 

Esse é o espírito queer: O da indefinição de fronteiras, ações e pensamentos. E então, apesar 

de se sacrificarem no doloroso processo de transformação corporal, os travestis não extraem o 

pênis nem querem ser mulheres. “Elas não são transexuais. Ao contrário, afirmam elas, são 

homossexuais – homens que desejam outros homens ardentemente e que se modelam e se 

completam como objeto de desejo” dos outros homens (p.22). Sendo assim, os travestis são 

únicos para o nosso entendimento de seu universo, uma vez que possuem características 

físicas femininas, mas, alma homossexual masculina. Para elas, um indivíduo do sexo 

masculino que tenha uma subjetividade feminina, a exemplo dos transexuais, são seres 

desajustados psiquicamente e que necessitam de um tratamento especializado. Vejamos esse 

pensamento, na citação a seguir com a fala de Don Kulick: 

 

Travestis parecem ser um dos poucos casos em que se altera o corpo 
irrevogavelmente para que este se assemelhe ao do sexo oposto, sem 
contudo reivindicar a subjetividade própria ao sexo oposto. Longe de 
demandar uma subjetividade feminina, as travestis manifestam, de maneira 
quase unânime, sua incompreensão diante de homens que o fazem. Há um 
consenso entre elas: qualquer indivíduo biologicamente masculino que 
pretenda ser uma mulher sofre de um desequilíbrio psicológico e, portanto, 
precisa de ajuda profissional (idem). 

 

Don Kulick também notou o descaso social perante os travestis. Esses sujeitos 

desconhecidos por muitos, encontrados na penumbra das esquinas e das páginas policiais, 
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formam um grupo cultural marginalizado, menosprezado e temido pelos núcleos políticos das 

sociedades ocidentais. “Elas são vítimas frequentes de violência policial e de assassinatos” 

(p.24). Em acréscimo, grande parte dos travestis possui uma origem modesta e não ascendem 

socialmente. Degradam-se com a difícil vida que levam, com o uso abusivo de drogas, 

hormônios e silicone, além das infecções generalizadas provenientes da AIDS. Morrem, em 

sua maioria, antes dos 50. São vítimas da violência e do preconceito das pessoas que estão 

fora desse contexto. Assim, “travestis são, de certo modo, criaturas muito diferentes da 

maioria das pessoas: exóticas, estranhas, bizarras e ameaçadoras. A mensagem, no pior dos 

casos, é que devemos ter medo delas; no melhor, que devemos ter pena” (p.25). Essa triste 

realidade nos remete ao caso de Carlos, em Que farei quando tudo arde? Tal personagem, 

assim como os travestis analisados por Kulick, sofre os horrores oriundos de uma sociedade 

preconceituosa e desleal com aqueles que optam por serem diferentes sexualmente. Carlos, do 

mesmo modo, é violado pela violência verbal e física dos sujeitos ao seu redor, sente dores 

com a transformação corporal e a aplicação de silicone. É igualmente afastado da moral e dos 

direitos enquanto cidadão. Abandonado por parentes e amigos que não compreendem os seus 

anseios mais íntimos. Notemos como a incompreensão ultrapassa fronteiras, em um mundo 

heterossexual, que se fundamenta no ocidental.   

O diferente ou o queer é estigmatizado pela sociedade e entendido como inversão. 

Para a medicina ou a psicologia, essa característica é associada à loucura ou à perturbação 

mental. Sob o aspecto cultural, a inversão significa a transgressão de valores e a opção por 

uma vida mais alternativa e divergente dos padrões impostos pelo seio social. E então, a 

malha de poder que organiza uma dada coletividade atribui um valor negativo a essa 

transformação de atitudes e idéias, a marginaliza e a desqualifica. A própria divulgação de 

imagens sobre os travestis através da mídia é perturbadora e negativa. As pessoas ficam com a 

falsa idéia de que tanto os homossexuais quanto as transformistas, transexuais e travestis são 

indivíduos baderneiros, deliquentes, agressivos e hostis. No fundo, presenciamos o revés: As 

sociedades moralistas agem de modo violento e impaciente com esses sujeitos. O queer 

também é visto como criminoso e perigoso para a ordem e a paz sociais. Necessita, assim, ser 

exterminado do núcleo cultural reinante, a fim de que o poder desse local seja garantido. 

O preconceito social contra os travestis ganha uma dimensão muito grande, no interior 

das sociedades ocidentais. De acordo com Don Kulick, “os travestis sempre esperam de 

qualquer desconhecido uma reação preconceituosa, mesmo que este se comporte 

civilizadamente” (p.31). As pessoas que pactuam com a dita moralidade social desconhecem 

o verdadeiro sentido do queer. E, ao não conhecer tal universo, o preconceito se fortalece e 
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controla a mente desses seres. Frequentemente, inúmeras idéias errôneas são postas em 

prática quando a sociedade se depara com os travestis. Costuma-se afirmar que esses sujeitos 

desejam ser mulheres. Já vimos que não. Outra premissa falsa reside no fato de que esses 

homossexuais são imorais e baderneiros, entretanto, sabemos que eles almejam ter uma vida 

pacífica e fraterna com todos da coletividade. Desejam ser respeitados e valorizados. E, 

possuem a sua moralidade. São também religiosos e consideram o próximo. Não nos 

esqueçamos de que são também seres humanos. Os travestis baianos e brasileiros analisados 

por Kulick, no Pelourinho, adotavam o catolicismo ou o sincretismo religioso da Bahia em 

seus lares e vida. Ruth Bryden, em Portugal, era católica e devota de Fátima. Carlos, em Que 

farei quando tudo arde?, também era católico, e, desejou ser enterrado vestido “de homem”. 

Sendo assim, o que percebemos em comum entre os travestis brasileiros, a diva noturna 

lisboeta e o protagonista antuniano? Podemos notar que todos eles podem ser indivíduos 

pacíficos, religiosos e que merecem a atenção e o respeito dos homens e das leis sociais, das 

quais fazem parte. 

O universo dos travestis é gay. Eles pensam e agem segundo as referências 

homossexuais. Conversam sobre namorados, clientes, órgãos sexuais masculinos de grande 

comprimento, hormônios, silicone, roupas e maquiagem. Convivem com a promiscuidade, e, 

a partir dos anos de 1980, com a AIDS. Também Ruth Bryden e Carlos morrem vítimas do 

HIV. Isso porque os travestis trabalham, em sua maioria, como prostitutas e atendem 

passivamente a todas as demandas de seus clientes. Acabam adotando uma vida sexual 

intensa sem as devidas proteções. Muitos morrem precocemente em função dessa doença, que 

é um grave problema internacional ainda sem solução nos dias de hoje. Sendo marginalizados 

socialmente, esses sujeitos não são comumente atendidos pelos sistemas de saúde e seus 

serviços. Acabam se contaminando e, em um espaço breve de tempo, são sucumbidos até o 

óbito. Assim, “travestis levam a vida diagnosticando as próprias doenças e se automedicando, 

tratando-se com remédios indicados por amigos ou por farmacêuticos – estes últimos 

disponibilizam e facilitam a venda de medicamentos sem receita médica” (p.44).  

O mesmo quadro grave acontece em relação à aplicação do silicone no corpo: As 

pessoas opinam sobre a quantidade, doses e efeitos colaterais, resguardo e cura conforme as 

opiniões de travestis mais velhos e experientes. A culpa do óbito quase nunca é aplicada ao 

silicone ou até mesmo a AIDS. Segundo Kulick, há uma crença generalizada de que os testes 

de HIV não são confiáveis e de que uma mesma pessoa pode obter um resultado positivo hoje 

e negativo amanhã. Há também no meio travesti a convicção de que esse vírus pode infectar 

as pessoas de modo variável: “Assim, se alguém contrai somente ‘um pouco do vírus’, não 
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terá a saúde totalmente comprometida” (idem). Na realidade, talvez, essa atitude tenha 

fundamento no medo de se encarar a triste realidade do paciente aidético. Os travestis fogem 

ao estigma desse adjetivo empregado ao portador do HIV. “Contrair HIV é considerado, 

ainda, um constrangimento e uma grande infelicidade” (p.45). Por isso elas negam a sua 

presença. Por mais que se cuidem, os preservativos podem rasgar-se ou os travestis podem 

acabar cedendo aos apelos dos clientes que clamam pelo ato sexual sem proteção, ao 

oferecem-lhes valiosas quantias de dinheiro. Outro dado curioso, é que os travestis quase 

nunca utilizavam o preservativo nas relações sexuais que mantinham com os seus namorados 

e amantes. Mesmo sabendo que alguns eram promíscuos e que elas constantemente trocavam 

de par. Isso porque eram relacionamentos baseados em sentimentos e se divergiam dos outros 

ligados ao trabalho ou às obrigações.  

Os travestis também sobrevivem lutando contra os ataques físicos e verbais dos quais 

são constantemente vítimas. Atos simples, como a ida à padaria, torna-se uma prática 

dolorosa para eles, uma vez que evitam a exposição em público. Muitos pedem para amigos 

(pessoas consideradas comuns no seio social) realizarem tal tarefa. “Elas sabem que, a 

qualquer momento, podem tornar-se alvo de agressão verbal e/ou violência física por parte 

daqueles que se sentem ofendidos pela simples presença de travestis nesse espaço” (p.47). 

Geralmente, os travestis só saem de suas casas à noite, quando vão trabalhar. E é justamente 

nesse horário que, nas escuras esquinas das cidades, estão expostos a ações criminosas e 

violentas das pessoas que agem de má fé. “Na maioria das vezes, a violência vem na forma de 

agressão verbal, mas não são raros os casos em que gangues de jovens espancam travestis” 

(idem). Também recebem gestos obscenos, xingamentos e objetos em seus corpos oriundos de 

motoristas e transeuntes que se deparam com elas nas ruas. Até mesmo armas de fogo são 

disparadas em sua direção. Esses sujeitos quase sempre não são identificados nem detidos. E, 

quando são, recebem penas leves e são logo liberados. Os travestis são alvo do escárnio e da 

zombaria sociais. E a Justiça não se preocupa da forma devida com o destino desses seres que 

ousaram desafiar a sociedade ocidental, que ainda hoje é, de fato, heterossexual. Ademais, a 

violência física que os travestis recebem das pessoas pode gerar consequências muito graves, 

sobretudo por seus corpos estarem cheios de silicone. Com as pancadas, esse material 

facilmente se desloca e atinge órgãos, trazendo complicações de saúde e horror estético. 

“Assim, os quadris podem deslizar até as coxas; seios podem parar na altura do estômago; 

nádegas podem se espalhar para todos os lados” (p.49).  

Há uma maciça idéia falsa e negativa impressa pelo discurso social que ecoa nos 

meios de comunicação e entre os policiais a respeito da imagem dos travestis: Essas 
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reportagens constroem a sua faceta ligada à perversão, à marginalidade, ao uso de drogas, à 

criminalidade de pessoas “que transmitem AIDS e atraem homens inocentes, colocando-os 

em situações perigosas para então assaltá-los, perturbarem a ordem pública e espalharem o 

caos” (p.51). Se estão envolvidos em alguma discussão ou confusão, logo recebem a culpa. 

Vivem de modo desconfiado e desconfiam até mesmo de suas colegas de trabalho e 

residência. São vingativas e dinâmicas se ingressam em brigas. Podem até mesmo roubar o 

namorado e os pertences uma das outras, caso se sintam prejudicadas em algo.  

Os travestis, desse modo, acabam reproduzindo em parte a hostilidade e a violência 

que recebem do seio social da qual teoricamente fazem parte. Muitas vezes também se 

equivocam e cometem erros, a exemplo dos furtos de clientes e do uso abusivo de drogas. 

Porém, os travestis são mais objetos do que sujeitos de sua história. Reagem muito mais do 

que agem. Sobrevivem mais do que vivem. Amam mais do que são amadas. E são 

preconceituosas entre si. Por isso cultuam o individualismo e a eterna beleza da juventude. 

Esculpem e confeccionam os seus corpos para satisfazerem a si próprias e aos seus clientes. 

Também para se sentirem “poderosas” perante as colegas. Também vimos esse culto à 

aparência e à eterna juventude no romance antuniano, nas diversas passagens em que Carlos 

foi alvo de zombaria por estar demasiadamente “velho” aos 40 anos. 

O processo de mudança de corpo é a base do projeto travesti. Esses sujeitos nascem 

homossexuais, mas tornam-se travestis, quando resolvem superar as mulheres em sua busca 

por relacionamentos com os homens. Então, chega o momento de “fabricação” de seus 

corpos. Essa tarefa demanda tempo, dinheiro, disposição e coragem, uma vez que provoca dor 

e possui altos custos. Don Kulick descreve em sua pesquisa o doloroso processo de aplicação 

de silicone em um dos travestis que observou. Ela tinha quatro agulhas cravadas na nádega 

esquerda, no instante em que o sueco apareceu no apartamento da “bombadeira”. Duas horas 

e meia depois de muitas injeções e dor, as coxas, o quadril e as nádegas estavam prontos. 

Vejamos o que acontece: 

 

Os furos deixados pelas agulhas rombudas vão sendo preenchidos com gotas 
de cola Super Bonder e cobertos com pequenas bolas de algodão. O frasco 
contendo um litro de silicone, que Tina trouxera para a operação, está quase 
vazio[...]Carlinhos recebe a seringa de Keila, verifica uma vez mais se não 
tem ar dentro dela e a encaixa numa das agulhas fincadas em Tina. 
Transpirando um pouco de calor e de cansaço pelas últimas horas de esforço 
físico, pressiona o êmbolo da seringa com as duas mãos, e com toda a força, 
para que o material plástico espesso desça pela agulha e penetre 
profundamente no corpo de Tina[...]É babado, viu? Ser mulher. É tanta 
coisa. É aguentar um pouquinho de dor (p.63-64). 
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Como vimos, o processo de aplicação de silicone no corpo é bastante doloroso e 

realizado de modo rústico e inadequado. É feito por pessoas que não tiveram uma 

especialização médica nem cirúrgica, mas apenas experiência de vida. O próprio conteúdo 

injetado no organismo é prejudicial à saúde, porque não foi feito para esse fim. O silicone 

industrial é utilizado no mercado para a fabricação de peças automotivas e outras máquinas. 

No corpo humano, a sua introdução pode ser fatal. “A aplicação de silicone industrial é uma 

das últimas etapas no processo de transformação de um indivíduo em travesti. A etapa mais 

radical e irreversível” (p.65). Geralmente, os travestis o aplicam em demasia e por várias 

vezes, quando conseguem economizar a grande quantia de dinheiro necessária para a 

operação. É necessário também muita convicção, nessa tomada de decisão. Isso porque o 

material introduzido no organismo penetra profundamente o corpo e se mistura aos tecidos 

internos, tornando a sua remoção quase impossível. Mas, convicção é a palavra de ordem para 

um travesti. Desde cedo, esse sujeito sabe que é diferente dos demais membros familiares e 

que se sente atraído pelos outros meninos. Quando é descoberto, transforma-se em objeto de 

jogos sexuais de garotos mais velhos ou adultos. Após o início das práticas sexuais com 

outros seres do sexo masculino, os futuros travestis começam o processo de afirmação de suas 

identidades que vai desde a ruptura familiar até o destino final da prostituição, nos grandes 

centros urbanos, passando pela fabricação de seu físico. 

Quando se afirmam, os travestis começam a se vestir de mulher e a transformar os 

seus corpos. Causam choque e pavor nas demais pessoas que estão ao seu redor, 

principalmente em seus pais e parentes mais íntimos. Muitos são expulsos de casa ou acabam 

saindo por iniciativa própria. “Longe da família, eles estão livres para explorar plenamente 

aquilo que sentem como sua natureza feminina” (idem). Fora de casa, contam com a ajuda de 

travestis mais experientes, amigos, amantes e clientes, que o ingressam em suas vidas futuras. 

Esses adolescentes passam a ingerir grandes quantidades de hormônio feminino e a se vestir 

como uma mulher em seu cotidiano. “Até o ponto de se verem na posição de Tina- deitada em 

uma cama, pronta para ser ‘bombada” (p.65-66). Trabalhando muito, podem conseguir 

economizar dinheiro para esse investimento futuro. Sentem inveja dos travestis mais antigos 

que possuem o corpo esculpido e trabalhado. Mas, com convicção e determinação, conseguem 

atingir os seus objetivos. No próprio meio travesti são criadas intrigas e competições: Quem 

tem o quadril mais avantajado, o seio mais farto, as pernas mais grossas, ou o bumbum 

empinado. No início sentem-se feias e menosprezadas pelos clientes. Após a confecção 

corporal perfeita e desejada, são objetos de atração e olhares de todos ao seu redor. Segundo 

os travestis entrevistados por Kulick, aqueles que possuem o corpo mais perfeito e 
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confeccionado, são os que atraem mais clientes e homens. Assim, o corpo, para o travesti, é o 

local de reconhecimento, pertencimento e realização de sonhos. 

Desde cedo o travesti é estigmatizado pela sociedade. Na infância, esses garotos são 

classificados pelos colegas e parentes de “bicha”, “boneca” e “veado”. Na fase adulta, eles se 

enxergam como homossexuais natos, que prematuramente tinham tendências que os levariam 

à transformação da sexualidade. Lembram-se do entretenimento de infância, dos jogos 

sexuais, das brincadeiras de boneca, de casinha onde adotavam o papel feminino, eram 

passivos e “desmunhecavam”. Dos travestis entrevistados por Kulick acerca dessa experiência 

sexual de infância, a maioria disse que tinha vergonha de si pelo estigma que sofreram 

oriundo dos pais, parentes e pessoas dos pequenos lugarejos que viviam. E, após serem 

vítimas da violência verbal e física em suas cidades, os futuros travestis saíram em busca de 

respeito e reconhecimento, ou ao menos liberdade, nas grandes cidades. O mesmo aconteceu a 

Ruth Bryden, em Portugal. As pessoas não entendem tal processo e acham que o 

homossexualismo é uma doença ou um desvio de caráter. Como no caso de um dos 

entrevistados, que disse que o irmão mais velho o bateu, o xingou e até o levou a um bordel, 

na tentativa, em vão de “curá-lo” (p.79). Nada pior do que ser expulso de casa pelos entes 

queridos como um objeto descartado, um refugo: “Esse é um dos maiores remorsos que eu 

tenho, porque eu fui jogada fora, fui expulsa e levei só as roupas num saco de supermercado”, 

conta uma delas (p.80). 

Após o doloroso desligamento afetivo com os pais e familiares, os travestis passam a 

ter uma vida livre de prestações de conta e satisfações a serem dadas a alguém. Esses sujeitos 

começam a se realizar e a se transformar naquilo que sempre sonharam: Serem travestis. E 

então, criam cabelos longos, usam roupas de mulher cotidianamente, depilam o corpo, fazem 

a sobrancelha, o queixo e o buço. Passam a tomar hormônio feminino para adquirirem voz e 

corpo de mulher. Aquelas que ainda não tinham se prostituído na presença dos pais, o fazem 

depois da liberdade. Mas, se alguma se muda para uma cidade pequena, “provavelmente 

arranjará emprego como doméstica, trabalhará vestida de homem durante o dia (usando o seu 

nome masculino), entretanto, à noite, usará roupas femininas em praças”, que são 

frequentadas por “grupos de bicha” (p.80-81).  

Os travestis podem contar com o auxílio de outros mais velhos e experientes, no 

processo de transformação de seus corpos. Esses, os encorajam a tomar o quanto antes os 

hormônios femininos. Aqueles que tomam ainda na infância (aos 8 ou 9 anos), quando 

atingem a adolescência, “são verdadeiras meninas”. Clientes e amantes também os incentivam 

a terem corpos perfeitos e esculturais. Caso se envolvam com médicos, farmacêuticos e 
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técnicos de saúde, conseguem facilmente tais medicamentos. Suas doses são acima do padrão 

normal tomado pelas mulheres: Os travestis quase sempre tomam cinco pílulas por dia. Já os 

hormônios injetáveis, são administrados às mulheres uma vez a cada trinta dias, entretanto, os 

travestis os injetam uma vez por dia. Esse tratamento pode durar anos, até que o corpo 

desejado possa estar pronto. “Muitos hormônios produzem resultados visíveis no curto espaço 

de dois meses de ingestão diária: aumento dos seios e arredondamento das formas” (p.84). E, 

em alguns casos, essas drogas provocam o aparecimento de uma secreção densa e leitosa nos 

seios, para deleite dos travestis, que assim, se sentem mais femininos para os seus clientes, 

que, às vezes, desejam sexo com mulheres. Porém, os efeitos colaterais são muito frequentes, 

principalmente porque as doses tomadas pelos travestis são demasiadamente grandes: 

náuseas, dores de cabeça, palpitação, sensação de queimação nas pernas e no peito, ganho de 

peso e alergias. 

Após a etapa inicial da utilização dos hormônios, os travestis passam para o radical 

processo de injeção de silicone. Quando se encontram para papear, constantemente em suas 

conversas são mencionados os métodos, quantidades e efeitos desse material no corpo. Muitas 

ficam apreensivas com as dores provocadas, mas acabam superando tais obstáculos. Vejamos 

esse trecho da conversa entre duas travestis: “Só é ruim a dor/ mesmo com anestesia dói?/ 

Dói. Mesmo com anestesia./ Verdade? E depois?/ Depois passa” (p.87). Constantemente, os 

travestis também fazem retoques, ou seja, injetam pequenas quantidades de silicone 

diretamente sobre o local a ser reparado, “na expectativa de que o silicone novo se acomode 

em cima do antigo, fazendo com que a pele estique novamente” (p.88-89). Todo esse 

sacrifício consiste no fato de que os travestis querem superar o padrão de beleza dos corpos 

das mulheres e atingir, assim, a perfeição. Isso porque, como foi constatado na pesquisa de 

Don Kulick, no meio da prostituição, o padrão desejado de corpo ainda é o feminino. E, se os 

travestis sobrevivem desse modo e desejam se relacionar sexualmente com homens, devem 

cultivar e prezar “as leis de mercado”. Por essa razão, se submetem a tais sacrifícios. 

Para se chegar a essa etapa final de transformação de corpo, os travestis passam longos 

meses discutindo sobre o assunto e poupando dinheiro para a compra do produto e do serviço 

da “bombadeira”. Geralmente, as bombadeiras aconselham os travestis a aplicarem o silicone 

após os 15 anos, pois, antes disso, o corpo da adolescente ainda está em fase de crescimento e 

mudança, o que prejudicaria o tratamento e deslocaria com facilidade o material injetado. É 

comum que as primeiras injeções comecem na idade de 16 ou 17 anos e continuem 

periodicamente até por volta dos 25. Então fazem uma parada e recomeçam aos 35 anos, 

“período em que acreditam estar perdendo a beleza da juventude, que pode ser restaurada com 
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um ou dois litros de silicone” (p.91). Porém, um fator agravante desse processo reside no fato 

de que esse material introduzido nesses corpos pode ser altamente prejudicial à saude 

humana. O silicone industrial tem um aspecto de um líquido denso, oleoso, incolor e inodoro. 

A sua aplicação no corpo humano torna-se algo difícil de ser realizado devido à sua 

viscosidade. As bombadeiras necessitam de muita força para conseguirem aplicar tal material, 

que é introduzido no corpo através de grandes agulhas de uso veterinário. Esse material se 

diverge do silicone cirúrgico utilizado por médicos em implantes de mama, que é purificado, 

esterilizado e acondicionado em bolsas protetoras. Já o silicone industrial não é estéril e nem 

puro. É utilizado para fabricar painéis de carros, automóveis e na construção civil. Em sua 

embalagem, são diversas as restrições quando ele for utilizado: “Utilize somente em áreas 

ventiladas/ Evite inalar os vapores/ Evite o contato prolongado com a pele/ Mantenha fora do 

alcance das crianças/ Mantenha longe do fogo e do calor” (p.93).  

Nos casos de primeiros socorros, o paciente deve ser levado para uma área ventilada, 

se a sua pele tiver algum contato com o produto deve ser lavada com água e sabão; em 

contato com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente por 15 minutos; em caso de 

ingestão, procurar atendimento médico (idem). Como um material tão nocivo ao corpo 

humano pode ser nele injetado pelos travestis? Os efeitos e as consequências são inúmeras e 

graves, tais como: artrites inflamatórias, doenças auto-imunes, do tecido conjuntivo, entre 

outros. Por esse e outros motivos, a exemplo da AIDS e da violência, a média de vida dos 

travestis é muito baixa, em comparação com a das demais pessoas sociais. Eles precisam estar 

convictos em suas decisões, bem como cientes das suas consequências: “Submeter-se a uma 

sessão de silicone é um passo que altera o corpo da travesti pelo resto da vida” (p.99). 

Os travestis também reproduzem a atitude moralista da não alteração do órgão sexual. 

É interessante notarmos que, o processo de “fabricação” do corpo é minucioso e trabalhoso, 

conforme vimos, entretanto, quando se menciona a um travesti sobre a possibilidade de se 

fazer a cirurgia de mudança de sexo, eles precisamente afirmam que tal tarefa é oriunda de 

uma mente doentia e imoral. “Para elas, qualquer travesti que se diz ou se considera mulher 

tem problemas mentais. Travesti não é mulher e não pode ser mulher”, porque “Deus as fez 

homens” (p.100). Segundo os travestis, Deus lhes ofertou o livre arbítrio para decidirem o que 

vão fazer em seus corpos no sentido de embelezar e ajustar as partes por Ele concedidas, 

exceto o órgão sexual. Em seu meio, essa atitude de castração e mutilação é inaceitável. 

Vejamos as seguintes falas de alguns travestis, que vêm a confirmar o nosso pensamento: 
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Eu não tiro nada que Ele me deu. Eu só melhoro as coisas. Ele me deu peito, 
eu aumento. Ele me deu bunda, eu aumento. Ele me deu coxas, eu aumento. 
Eu só estou fazendo o que Ele me deu ficar mais bonito[...]Eu nasci homem 
e vou morrer homem. Como eu posso ser mulher um dia, se eu nasci 
homem? Se eu por acaso me castrasse e pusesse uma vagina, isso faria de 
mim uma mulher?[...]Amputar o pênis, por sua vez, só pode resultar na 
perda definitiva da experiência do prazer sexual. Essa perspectiva aterroriza 
as travestis[...]Tiro o meu pênis e fico inutilizada? Sem poder gozar? Vou 
me tornar uma pessoa neutra? Não. Já tenho pecado suficiente sendo veado, 
não é?Não. Nem que eu tivesse um milhão de dólares eu faria uma coisa 
dessas (p.100-101). 

 

Notemos como a idéia de mudança de sexo é motivo de horror entre os travestis. 

Percebemos também o tom moralista de suas falas ao afirmarem que a obra divina não 

poderia ser alterada ou anulada. Há ainda o mito de que eles pudessem diminuir ou acabar 

com a sua libido se fizessem a cirurgia. Não devemos deixar de salientar a declaração de um 

deles de que, por serem homossexuais, já carregam dentro de si o pecado. Trocar de sexo seria 

mais um agravante no quadro pecaminoso rejeitado pela sociedade, da qual teoricamente 

fazem parte. Muitos travestis dos mais variados países ocidentais possuem uma orientação 

cristã oriunda de seus familiares, e, mesmo adotando uma sexualidade “desviante” para a 

sociedade heterossexual ocidental, esses sujeitos não deixam de ter vergonha de sua condição. 

Por mais que tentem se aceitar e afirmar as suas identidades, os travestis sabem que essa 

tarefa é difícil, uma vez que não conseguem apoio da coletividade. E, quando até mesmo 

discutem entre si por um motivo qualquer, usam os mesmos artifícios violentos e 

preconceituosos dos heterossexuais.  

Para eles, paradoxalmente, é necessário que a ordem natural das coisas se mantenha, 

para que o ser humano seja respeitado por todos. Não se deve, assim, mutilar um elemento 

sagrado pertencente ao corpo: “Ele já veio com a tendência de ter um pênis, é porque a 

natureza que fez ele um homem, fez ele com um pênis. Então ele tem que continuar com o 

pênis dele” (p.102). Realizar a operação de retirada do pênis se caracterizaria em um ato 

insano da parte de quem o comete, segundo os travestis entrevistados por Don Kulick. E, 

como já dissemos anteriormente, os travestis não desejam ser mulher e nem ter vagina. Eles 

estão a procura de prazer sexual com outros homens, que necessitam da figura feminina. Por 

essa razão se caracterizam de mulher. Há também “uma maior desejabilidade do corpo 

feminino no mercado sexual e todas afirmam que um travesti sem formas femininas ganha 

pouco dinheiro” (p.103-104). Os travestis não se sentem atraídos por outros gays do sexo 

masculino, mas, por homens heterossexuais. E um homem gosta e deseja uma mulher. Por 

isso, os travestis se submetem à transformação de seus corpos. Porém, o motivo dessa 
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mudança corporal não é só o financeiro – utilizar o corpo como mercadoria. Os travestis 

também gostam e se realizam quando recebem um elogio vindo de um homem. Observemos o 

depoimento de alguns deles: 

 

Gosto de ser admirada, gosto quando saio com um homem e ele diz ‘você 
está realmente linda, você está muito feminina. Isso me faz querer ficar mais 
feminina e mais bonita a cada dia, percebe?[...]sentir-se bem com os 
homens- eu me sinto bem quando estou com um homem[...]E me sinto 
mulher na hora em que estou com meu homem. É porque ele me dá carinho, 
ele fica comigo, me trata muito bem. Eu me sinto bem mulher com ele, tá 
entendendo? (p.107). 

 

Don Kulick faz uma ressalva importante em relação ao que os travestis querem dizer 

quando afirmam se “sentirem mulher”. Segundo o antropólogo sueco, os travestis se sentem 

mulher em termos de aparência física, mas não em termos de estados internos e sentimentos 

biologicamente produzidos (p.109). Estão fora de cogitação, para eles, os sentimentos de 

maternidade, instintos maternais ou de reprodução. As qualidades atribuídas às mulheres e 

que são por eles adotadas são: Vaidade, ciúme, inveja, fofoca e paixão. Ou seja: “vaidade de 

se saber atraente para os homens; ciúme de que seu homem esteja dormindo fora; fofoca sobre 

outros homens (de outras travestis) que estejam dormindo fora; e paixão, é claro, por um 

homem” (idem). Também Carlos e Ruth Bryden sofreram por amarem demasiadamente os 

seus amantes, respectivamente Rui e Paulo. Doaram-se demais e perderam-se em seus 

sentimentos. 

Os travestis afirmam que superam as mulheres em todos os quesitos. Ou seja, “tudo o 

que uma mulher faz, travestis podem fazer melhor” (p.110). Eles argumentam que são mais 

caprichosos no vestir-se, em seus penteados, maquiagem e produção corporal de um modo 

geral. Têm bom-gosto e são excelentes amantes, prostitutas e até mesmo esposas para os 

homens. “Elas nunca têm a malícia que a gente tem, nem nada”, afirmou um deles ao se 

referir às mulheres (p.111). Os travestis captam a alma feminina sem se materializarem nela. 

Acreditam conhecer mais do que as próprias mulheres o seu universo. Normalmente os 

heterossexuais ou os indivíduos que estão longe da realidade travesti cometem o equívoco de 

associarem a vida dos travestis somente à prostituição e à promiscuidade. Porém, eles não se 

prostituem todas as horas do dia. Também têm um namorado e um lar. Geralmente esses 

homens são sustentados pelos travestis que lhes acolhem, oferecem-lhe casa, alimentação, 

roupas e presentes. Não costumam trabalhar, raras são as exceções. Em troca, desempenham o 

papel de marido ou amante, realizando os anseios vitais e sexuais mais íntimos dos travestis.  
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De acordo com Kulick, os travestis não medem esforços para agradarem os seus 

amantes. “Elas o enchem de presentes, dinheiro e drogas- até o dia em que se cansam, quando 

então o mandam embora e instalam outro em seu lugar” (p.114). Isso porque, inúmeras vezes, 

esses homens roubam-nas, traem-nas ou agem violentamente, mesmo sendo tão bem tratados. 

São tomados pelo comodismo, preguiça e vícios. Uma vez afirmaram sem remorso: “A única 

coisa que o namorado quer da travesti é ser sustentado por ela” (p.117). Tais relacionamentos 

estão, na prática, muito longe de serem ideais. Quase sempre acabam em violência, roubos, 

dores e confusão. Quando não em morte. Porém, dentre os casos analisados por Kulick, os 

“casamentos” entre os travestis e seus amantes são até duradouros, podendo ultrapassar 4 ou 5 

anos. Em sua maioria, esses maridos são jovens, fortes e bem dotados. Isso explica as paixões 

avassaladoras e as inúmeras brigas entre os travestis visando a futura aquisição. Mas, o grande 

problema reside no fato de que esses homens nunca se apaixonam pelos travestis. Eles gostam 

de mulheres. Aceitam desempenhar o papel de amante para obterem dinheiro e vida fácil. E as 

travestis sabem disso e complementam o discurso da moralidade heterossexual: “Deus fez a 

mulher para o homem e o homem para a mulher” (p.125). Kulick diz que, em muitas 

conversas que obteve com os travestis, esses lhe disseram que eram contra o casamento gay, 

que isso seria “uma safadeza” (idem). Assim, o pensamento reinante da heterossexualidade 

também parece ditar algumas normas e ter efeito no universo queer dos travestis. Notemos 

como é difícil entendê-lo e sintetizá-lo. 

Mas, se os travestis são tão renegados pelas sociedades heterossexuais ocidentais, por 

que são tão procurados por seus clientes? Embora esses homens não admitam que se 

relacionam sexualmente com travestis, eles existem. Os travestis são diferentes. Isso porque 

são aparentemente mulheres, mas têm o órgão sexual masculino. Talvez essa “novidade” 

provoque a libido de seus clientes. Um travesti chegou a afirmar que o pênis deles provoca e 

“desenvolve a parte feminina do cliente” (p.173). Outro disse que, com os travestis, esses 

homens se sentem mais confortáveis para concretizarem a sua tendência à homossexualidade, 

o que nunca fariam com outros homens ou gays. Certa vez, um cliente confessou a um dos 

travestis entrevistados que somente teria coragem de transar com um travesti porque ele tinha 

rosto de mulher: “Não conseguiria colocar um homem barbado dentro do meu carro. Porque 

você é realmente feminina, você é aquilo que eu estava procurando. E o que ele estava 

procurando? [...]Pica. Ele quer uma pica” (p.174). Seriam esses clientes homossexuais? Para a 

sociedade eles têm mulheres e filhos. Estamos diante de mais um paradoxo social. Mas, os 

travestis não estão preocupados com tamanha problemática. Querem apenas se satisfazer 

sexualmente e ganhar dinheiro para o sustento de si, de seus namorados e até mesmo dos pais 
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e familiares que, no passado, os expulsaram violentamente de casa. Os travestis, assim, pagam 

para ter afeto: dos namorados, dos pais e da família. Mas também, os travestis não querem 

somente o pagamento em dinheiro. É na prostituição que elas se realizam essencialmente e se 

sentem bem produzidas e “poderosas”. Despertam a atenção dos homens e são por eles 

elogiadas. Até recebem elogios de outras mulheres de sua rua ou bairro e gostam. Vejamos a 

conclusão de Don Kulick perante esse contexto: 

 

Em outros contextos sociais as travestis só provocam constrangimento, 
consternação, perseguição e abuso. Elas são brutalmente discriminadas. 
Seguranças e guardas impedem que elas entrem em shopping centers, 
vendedores e jovens atendentes se recusam a atendê-las, pessoas nas ruas 
arregalam os olhos e expressam aversão explícita diante delas. Elas são 
espancadas por policiais e tratadas como criminosas e drogadas pela 
imprensa. Seus familiares só as aceitam na medida em que elas lhes dão 
dinheiro e bens. Mesmo em casa, sabem que os namorados não estão com 
elas por amor[...]os homens não conseguem gostar das travestis, mas porque 
elas fornecem casa, comida, dinheiro e drogas. O único contexto em que as 
pessoas podem expressar alguma admiração pelas travestis é a rua, é a 
prostituição (p.201). 

 

E, mesmo sofrendo a violência noturna na rua, essa constitui-se no local de prazer e 

realização dos travestis. Agora sabemos um pouco a respeito do universo travesti: o que 

desejam e como agem. Mas, não poderemos tecer conclusões acerca do entendimento de sua 

subjetividade. Qual seria o seu verdadeiro gênero? Masculino? Feminino? Não sabemos ao 

certo. Nunca se sabe sobre a essência do queer. Ou se teria uma. Afinal, o que é um travesti? 

Uma mulher com pênis? Um homem com seios? Kulick oferta-nos fôlego a esses 

questionamentos:  

 

Vivem com indivíduos machos, fortes e musculosos, mas a quem tratam 
como se fossem suas esposas. Fazem ponto nas ruas, vestidas com 
minissaias, exibindo os seios e seduzindo homens, mas homens que desejam 
ser penetrados e chamados por nomes e termos femininos durante o ato 
sexual. Afinal, o que vem a ser a subjetividade desses indivíduos complexos, 
contraditórios e contrários? (p.203). 

 

O que sabemos acerca da subjetividade travesti ainda é muito pouco, entretanto, nem 

mesmo os especialistas da área e nem os próprios travestis sabem ao certo ofertar uma 

definição de seu universo. Mesmo porque o queer se caracteriza pela indefinição, incerteza e 

multiplicidade de valores, ações e sexualidade. Vimos, ao longo dessa rica pesquisa de Don 

Kulick que, os travestis são, ao mesmo tempo, conservadores e transgressores de normas e 

regras estabelecidas pelo social. São essencialistas quando admitem que o ser humano deve 



356 
 

 

prezar e respeitar o seu gênero de acordo com o órgão sexual que possui, concedido por Deus. 

Isso porque, “o que Ele fez não pode ser desfeito – ninguém pode mudar o sexo com o qual 

nasceu[...]Deus faz com que a pessoa seja irreversivelmente macho ou fêmea, ao dotá-la de 

uma genitália específica” (p.204). Contudo, os travestis afirmam que Deus não proíbe as 

modificações e retoques do corpo. Por isso, esses sujeitos sentem-se aptos e capazes de 

esculpir, aprimorar e enfeitar o que Deus lhes deu. Quando agem dessa forma, os travestis são 

transgressores e construtivistas. E, por aprimorarem tanto os seus corpos, os travestis sentem-

se superiores as mulheres. Entretanto, sabem que os homens se apaixonam verdadeiramente 

por elas, ao passo que, somente desejam, usam e descartam os mesmos. Desse modo, os 

travestis transitam entre a auto-afirmação e o sentimento de inferioridade perante as mulheres. 

“Essa ambivalência deixa as travestis constantemente inseguras a respeito da própria 

aparência e extremamente suscetíveis a acusações –especialmente por parte das mulheres”, de 

que “não passam de cópias imperfeitas da feminilidade natural” (p.211). Os travestis se 

defendem alegando não possuírem a pretensão de se tornarem mulheres. Não necessitam de 

uma vagina para atraírem os homens, pois, “as travestis têm seus próprios encantos” (p.212). 

Os travestis não desejam ser mulher, mas também não são homens. Consideram-se do 

gênero masculino devido à sua genitália, porém, sexualmente são homossexuais. Em sua 

subjetividade, os travestis desejam e sentem-se atraídos por outros homens. Essa percepção 

acerca de sua sexualidade, como vimos, começa na infância – quando o futuro travesti 

enxerga-se diferente dos demais garotos de sua idade – até atingir de fato o exercício da 

sexualidade na vida adulta, passando pelo rompimento familiar e social. A sua 

homossexualidade é o principal motivo que oferta significado ao projeto travesti. É o meio 

que eles buscam para relacionar-se com os homens “de verdade”: Vestindo-se de mulher, 

esculpindo o próprio corpo. Assim, segundo Kulick, “com efeito, a subjetividade travesti não 

é a subjetividade de mulher nem a subjetividade de homem, é a subjetividade de um 

efeminado de sexo masculino – um homossexual” (p.231). Mas uma homossexualidade mais 

explícita e assumida, se comparada a dos gays e lésbicas, que, em grande parte, ainda é mais 

velada e mascarada.  

Apesar da violência e da intolerância sociais das quais são vítimas, os travestis 

resolvem assumir-se e lutar pela sua causa. Quer a sociedade ocidental goste ou não, esses 

indivíduos vão continuar o seu projeto de vida, em busca de independência, autonomia e 

realização, mesmo que tenham de passar por um caminho que lhes causa dor e muito 

sofrimento. De acordo com Kulick, os travestis continuarão desfrutando as suas 

possibilidades, modelando seus corpos em torno de seus desejos, tentando sobreviver e “quem 
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sabe prosperar em uma sociedade que lhes tem desprezo e que tantas vezes tenta feri-las e 

destruí-las” (p.248). Assim, nada pode deter os anseios e ações de um travesti, excetuando-se, 

apenas, a sua precoce e, em alguns casos, já esperada morte. 

Mas, mesmo enfrentando dificuldades, há aqueles homossexuais que resolvem 

ingressar no processo de auto-afirmação. O preço a pagar é alto, porém, também elevada, é a 

sua auto-estima. Exercendo uma pesquisa semelhante à de Don Kulick, Marcos Benedetti, em 

Toda feita, nos mostra um pouco do imaginário travesti e do processo de confecção de seu 

corpo –produto visível e material, que oferta sentido à sua sexualidade. Assim, o universo 

trans perpassa o processo de formação e afirmação de uma identidade perdida, ou, por vir, de 

um sujeito. Falar acerca do homossexual é discutir questões interligadas à identidade do 

sujeito, a saber: Individualidade, sexualidade, desejos, hábitos, crenças e comportamento. 

Desse modo, para entendermos o que é um travesti, segundo as explicações de Benedetti, 

devemos levar em consideração que, os mesmos, são indivíduos que “promovem 

modificações nas formas do seu corpo visando a deixá-lo o mais parecido possível com o das 

mulheres; vestem-se e vivem cotidianamente como pessoas pertencentes ao gênero feminino”, 

sem, contudo, desejarem ser mulheres, como já vimos anteriormente (2005, p. 18). Os 

travestis preferem superar as mulheres, e, dessa forma, apresentam-se sempre mais 

arrumados, pintados e perfumados, como se a vida fosse um eterno baile de Gala ou um 

Carnaval. Tal aparência avantajada é proposital no processo de sedução e “captura” dos 

homens. Um travesti, sob o aspecto da sedução carnal, está mais preparado do que as simples 

“donas de casa”. Assim se definem, quando são acusados de imitarem as mulheres. Se 

defendem, alegando uma possível superioridade perante a ala feminina. Desdenham e 

repudiam o órgão genital da mulher, mas, reconhecem que os homens gostam e se sentem 

atraídos por ele.  

Os travestis traduzem-se em objeto de realização das fantasias de seus clientes. São 

também o sustentáculo financeiro de seus namorados e cônjuges. Dessa maneira, eles 

conseguem se satisfazer sexualmente e economicamente. Dificilmente conseguem prosperar, 

contudo, existem aqueles que conseguem ir a Europa, reunir algum capital e conquistar bens. 

Os travestis, mesmo com todas as dificuldades que encontram, sobrevivem lutando contra os 

discursos do poder heterossexual, que os marginalizam. Ultrapassam a fala da patologia, do 

pecado, da promiscuidade e da anormalidade, com o intuito de se afirmarem culturalmente e 

enquanto sujeito. Dentro do discurso moralista, os travestis “são seres invertidos 

sexualmente” (p. 33). Mas, essa é a verdadeira razão de ser do Queer: A inversão, 

transgressão e a mutação de idéias, atitudes e modos de existir. A sociedade heterossexual 
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enxerga a diferença sexual como algo negativo e nocivo ao homem. Isso porque, talvez, essa 

divergência possa ameaçar a hegemonia da heterossexualidade. Sabemos, e mesmo 

percebemos no discurso foucaultiano, que as malhas de poder, ao se verem ameaçadas, 

adotam um tom de opressão, violência e intolerância para com o seu alvo, que tenta balançar 

as suas sólidas estruturas. Desse modo, para os heterossexistas, pregar o horror contra os 

homossexuais traduz-se no medo de perder o seu posto de comando, no interior da sociedade. 

Benedetti observou os travestis da região metropolitana de Porto Alegre, e, pudemos 

perceber que os mesmos dialogam com aqueles entrevistados por Kulick, em Salvador, e com 

os travestis portugueses, a exemplo de Ruth Bryden – na vida real- e Carlos- na ficção de 

Lobo Antunes. O estilo de vida, os anseios, desejos e luta pela sobrevivência são, em grande 

parte, respeitando o tempo e espaço de cada grupo citado, semelhantes e equivalentes. 

Geralmente, os travestis são de baixa renda e não conseguem, salvo raras exceções, mudar de 

nível social. Vêm de famílias humildes, porém, com valores religiosos e morais bem 

fundamentados. Fogem ou são expulsos de seus lares originais, e, passam a viver em 

comunidade, com os seus iguais, dividindo espaços, casas e apartamentos, ou até mesmo a 

zona de prostituição com outros travestis. Formam guetos paralelos à vida social 

heterossexual. Nesses locais, vivem, sobrevivem e esculpem os seus corpos. Transformam-se 

para se formar. 

Dentro da Antropologia, o corpo é o objeto de formação de símbolos e/ou sentidos, 

“para práticas, crenças, atitudes e relações” (p. 53). Os travestis, somente se fazem travestis, a 

partir desse processo de moldura corporal. Dentro da visão de Benedetti, que aliás 

concordamos, “o corpo das travestis é, sobretudo, uma linguagem; é no corpo e por meio dele 

que os significados do feminino e do masculino se concretizam e conferem à pessoa suas 

qualidades sociais”, pois, “é no corpo que as travestis se produzem enquanto sujeitos” (p. 55). 

Portanto, a razão de ser do corpo não é meramente estética, mas, a condição do próprio existir 

do travesti. Assim, os travestis começam um longo, trabalhoso e doloroso processo de 

confecção corporal. Iniciam, desde cedo, a ingestão de hormônios femininos, deixam os 

cabelos e unhas crescerem, para depois, seguirem com as outras etapas mais radicais, a 

exemplo do silicone. Gostam de esmaltes e de pintar os fios capilares. A maquiagem pesada 

disfarça a barba e oferta contornos mais femininos às suas faces. “A base e o pó compacto 

constituem importantes instrumentos na construção corporal das travestis[...]como o 

blush[...]o batom[...] os cosméticos para os olhos e pálpebras” (p. 57). Os travestis também 

usam cílios postiços e lentes de contato coloridas, param realçarem o seu olhar, que representa 

o primeiro instrumento de sedução e conquista de homens. Há quem diga que o uso de 
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hormônios femininos deixa o olhar igualmente doce e feminino. É uma crença que circula no 

meio travesti. Outro recurso utilizado para “ficarem lisas” é a depilação.  

Para os travestis, os pelos são sinônimos da masculinidade. Eles precisam ser 

eliminados, para que a transformação seja a mais próxima do real. O uso de hormônios 

também ajuda no combate a esses elementos indesejados. “Depois de dois meses de 

tratamento hormonal, já se pode observar uma diminuição na quantidade e na espessura dos 

fios. Os pelos do tórax e das pernas nascem em menor quantidade, e a barba fica mais rala” 

(p. 61). Os travestis também tatuam as sobrancelhas, deixando-as sempre arrumadas e 

modeladas. Já para os cabelos, utilizam variados produtos químicos e cosméticos para a 

pintura, alisamento, cacheamento e cortes. Outras vezes, colocam apliques e objetos de 

ornamentação dos cabelos. “Mas as longas madeixas sempre são exibidas com muito orgulho 

e, ademais, fazem parte de um jogo de cena muito comum entre as ‘monas’: virar para o lado, 

jogando, antes do corpo, todo o cabelo” (p. 63). Outra modificação descrita por Benedetti diz 

respeito à moldura da voz do travesti. Muitos acreditam que os hormônios afinam a sua voz, 

porém, muitos deles exercitam a transformação da fala, afinando-a. Força-se diariamente a 

voz, fazendo com que a mesma saia de modo mais agudo do que o natural. “Com o hábito, a 

nova conformação da voz acaba se impondo, e as travestis utilizam esse tom agudo no 

cotidiano” (idem).  

Os travestis também cultuam a confecção de tatuagens. Muitos deles possuem várias 

espalhadas pelo corpo, apresentando um gosto comum por essa forma de arte. “Algumas 

travestis exibem várias, de diferentes tamanhos, formas, cores e motivos (p. 65). Em grande 

parte, esses desenhos estão situados em locais sugestivos, que denotam uma simbologia 

sexual. Além destes contornos artísticos corporais, os travestis também carregam em sua pele 

as marcas da violência, de brigas e das inúmeras aplicações de silicone. “As marcas deixadas 

pelas aplicações de silicone líquido e aquelas provocadas pelas cirurgias de implante de 

próteses de silicone são sempre exibidas com uma certa dose de orgulho e respeito”, conta-

nos Benedetti (p. 66). Também percebemos, nesse processo de montagem do corpo travesti, a 

constante preocupação com o figurino. Diariamente, os travestis se deparam com a dúvida 

acerca do que vão utilizar durante o trabalho noturno. E, conforme vimos em Kulick, eles 

começam cedo a se arrumar, até mesmo no início da tarde. A roupa pode ser a primeira 

preocupação de um travesti, o que, necessariamente, o aproxima do universo feminino. É na 

infância que se manifestam as iniciais ações do imaginário dos travestis, pois, nesse momento, 

eles “brincam de ser mulher” com a vestimenta da mãe ou da irmã mais velha. Segundo 

Benedetti, as roupas constituem uma forma de linguagem, uma vez que se comunica com os 
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outros e revela a identidade daquele que a utiliza (p. 67). “É com isso em mente que as 

travestis se montam”, pois, “a montagem é um processo de manipulação e construção de uma 

apresentação que seja convincente de sua qualidade feminina” (idem). Não há economia para 

os gastos com roupas. Muitas delas são confeccionadas para ocasiões de concurso, festas e 

noites de Gala. Não se pode repetir o seu uso nesse meio, o que seria uma falta grave. 

Pudemos perceber essa preocupação com a vestimenta em Carlos- personagem antuniano- e 

veremos em Ruth Bryden, que adorava desenhar e confeccionar os seus próprios vestidos, 

com a ajuda do namorado Paulo. “Gastam-se poupanças de meses com a confecção de uma 

única peça, que provavelmente só será usada uma vez, já que repetir roupa em desfile é um 

fato altamente desprestigiado pelas travestis” (p. 69). Tais roupas representam também poder 

e status perante as outras. As que possuem casaco de pele se sentem superiores a aquelas que 

não os têm. Em acréscimo ao já dito, os travestis abusam do uso de bijuterias, óculos, bolsas, 

perfumes, lingeries e jóias. Conhecem a moda e a tendência do mercado. Muitas delas 

movimentam um comércio informal e passam a trocar ou vender tais mercadorias entre si. 

Isso porque tal prática acaba sendo mais fácil e rápida do que se fossem comprar no comércio 

oficial. “Os tamanhos pouco apropriados, a não-aceitação para crediários, a discriminação 

enfrentada em qualquer situação pública são fatores que impulsionam esse comércio 

informal” (p. 70).  

Dentre os artigos mais cobiçados pelos travestis, se destacam os calçados. Eles gostam 

dos modelos finos, elegantes e luxuosos. “Os saltos italianos – sapatos com saltos altíssimos 

(normalmente entre 18 e 20 cm) e muitos finos, produzidos em metal super-resistente- são 

produto de luxo, e quem os tem não os dispensa facilmente” (p. 71). Mas, muito mais 

importante do que arrumar-se, o travesti deve ter estilo. Saber se vestir com elegância e bom 

gosto, sem parecer uma boneca carnavalesca. As que erram no quesito estilo são 

discriminadas no próprio meio e classificadas de “palhaça” ou “caricatas” (idem). Entre eles, 

o estilo ultrapassa as barreiras da vestimenta e perpassa o âmbito da voz, do andar, do se 

relacionar com os outros, ou seja, o da própria personalidade. Muitos deles revelam que o uso 

demasiado de hormônios femininos contribui para a formação desse estilo. Além dos efeitos 

fisiológicos (diminuição do tamanho do pênis e dos testículos; consistência rala do esperma), 

os hormônios contribuem (segundo os travestis) para a moldagem do seu estilo feminino. 

Sendo assim, “o hormônio é concebido como o veículo do feminino, como se o medicamento 

suprisse o corpo de algo que lhe estava faltando, como se estivesse corrigindo ‘um erro da 

natureza” (p. 77). Segundo um dos travestis entrevistados por Marcos Benedetti, “até a 

expressão do olhar de quem tomou hormônio é diferente[...] a gente fica mais feminina pra 
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falar, pra sentar, e tudo isso é efeito do hormônio no teu organismo” ( idem). Parece que o 

hormônio se transforma no passaporte para a imersão no universo feminino. Por isso é muito 

valorizado pelos travestis. Assim, juntamente com o silicone, formam a expressão máxima do 

ser e estar mulher. Os travestis pagam um alto preço para se realizarem enquanto tal, para 

ficarem bem esteticamente e desejados pelos homens. Quando terminam o longo e trabalhoso 

processo de moldagem do corpo com o silicone, os travestis se referem uns aos outros de 

“toda feita”. Aliás, esse é o nome do livro de Benedetti, que ao saber dessa expressão utilizada 

por seus informantes gaúchos, tratou de denominar desse modo a sua pesquisa.  

“Toda feita é a expressão que designa o resultado eficiente de todo o processo de 

transformação e fabricação do corpo, e portanto do gênero, entre as travestis” (p. 86). 

Contudo, devemos deixar claro que o feminino travesti não pode ser equiparado ao conceito 

de feminino heterossexual. Isso porque os travestis, de modo paradoxal, não desejam ser 

mulher, ao contrário dos transexuais. Os travestis desejam suplantar as mulheres, e, se na 

prática, se vestem e esculpem os seus corpos para apresentarem-se como mulheres, o fazem 

para atender o seu anseio de conquistar os homens. No fundo, os travestis são homossexuais 

que desejam outros homens. Mas, os homens desejam as mulheres. E, então como resolver tal 

situação? Parece que, apresentando-se como mulher. Porém, será que a situação se resolve tão 

facilmente? Nada é fácil para o queer: “O gênero das travestis é típico[...] um feminino que se 

quer evidente, mas também confuso e borrado, às vezes apenas esboçado” (p. 96). Mas, como 

entendê-los? Se vestem de mulher, mas, não querem ser mulher. Desejam apenas serem 

atraentes e cobiçados pela ala masculina, será? Na cama, almejam ser passivos, papel 

sociológico atribuído às mulheres. Viu, caro leitor, como é difícil chegarmos a um 

denominador comum? Por ora, fiquemos com a idéia de que os travestis se situam na fronteira 

entre ser e não ser homem, mais também entre ser e não ser mulher, pois, “as travestis vivem 

e personificam um jogo do gênero – seja verbal, corporal ou das relações – que é artificial e 

manipulado, criado e reinventado, que tem forma e conteúdo culturais” (p. 131). O feminino 

travesti pode ser masculino ou vice versa. Os travestis acabam por inventar outra forma de 

gênero e sexualidade que é tipicamente de seu universo e, por isso mesmo é diferente. Mas, 

nunca e jamais inferior ao modelo vigente heterossexual. No próximo item, observaremos a 

difícil trajetória de Ruth Bryden que, assim como Carlos de Que farei quando tudo arde?, e, à 

semelhança dos travestis entrevistados por Kulick e Benedetti (guardadas as diferenças de 

tempo e lugar entre os fatos e a ficção antuniana), lutou pela afirmação de sua sexualidade, 

em um meio cultural ainda parcialmente organizado de acordo aos padrões moralistas 

religiosos e heterossexuais, em Portugal, nos últimos anos.   
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 3.4.3 Carlos e Ruth Bryden: O homem em luta pelo seu ser. 

 

Mas, falemos então do possível diálogo entre o protagonista de Que farei quando tudo 

arde?, Carlos, e o famoso travesti português Ruth Bryden. Um ano antes da publicação do 

romance de Lobo Antunes, o jornalista e poeta angolano Carlos Castro publicou, em 2000, a 

biografia de sua amiga Ruth Bryden, na edição comemorativa dos 35 anos da Editora Dom 

Quixote. Nesse livro, Castro relata a difícil vida do travesti português Joaquim Centúrio de 

Almeida, que, abandonou a família interiorana para viver a sua liberdade sexual em Lisboa. 

Como vimos ser comum no universo travesti, a trajetória de Joaquim Almeida foi marcada 

por muita luta pela aceitação social, respeito e lugar no interior da sociedade lusitana. 

Entretanto, veremos que ele foi mais uma vítima do preconceito e da violência oriundos da 

intolerância dos heterossexuais.   

No livro Ruth Bryden: Rainha da noite (2000), Carlos Castro relata a vida do travesti 

homônimo e toda a sua trajetória de transição mental/corporal no processo de afirmação de 

sua sexualidade/identidade. Intencionalmente ou não, há um significativo diálogo entre o 

romance antuniano Que farei quando tudo arde? e a referida obra biográfica redigida por 

Carlos Castro. Embora Lobo Antunes possa contestar e tomar para si a tão justa originalidade 

literária, sabemos que a arte não está isenta do conteúdo sociológico e nem pode ser 

considerada gratuita. Ruth Bryden foi uma figura relevante do contexto homossexual 

português que influenciou gerações e ofertou coragem para os novos travestis se assumirem 

enquanto indivíduos que desejavam o mesmo sexo. Veremos como Joaquim/Ruth se 

assemelha à figura ficcional Carlos/Soraia. Ou melhor,  esse pode ter nascido sob o auspício 

do primeiro, pois, as evidências são uma constante quando se compara o percurso vital de 

ambos. Sendo assim, acreditamos na possibilidade de Lobo Antunes ter bebido na fonte 

desses fatos durante o ato de escrita de seu enredo em análise. 

À semelhança dos travestis entrevistados por Don Kulick, Ruth Bryden (antes Joaquim 

de Almeida) começou a perceber que era diferente dos irmãos e colegas na sua infância. Era o 

mais tímido dos três filhos da D. Isabel e do mineiro Manuel. Não era alegre e brincalhão 

como os seus irmãos e não se divertia como os demais garotos de sua idade. Ajudava a sua 

mãe nos afazeres domésticos, adorava bonecas e fazer roupas para elas, além de cantar. “A 

mãe era o seu refúgio. Tinha por ela uma adoração enorme. / -Via a minha mãe como se fosse 

uma santa./ A mãe sempre adoentada, recolhia o filho nos seus braços” (2000, p.19). A vida 

familiar não estava bem sob o aspecto econômico na região em que moravam (Penamacor), o 

que os fez se mudarem para Rio Maior, a “terra dos machos” em Portugal. Na nova cidade, 
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Joaquim foi vítima do preconceito sexual oriundo de outros garotos e pessoas que passavam 

ao seu redor. A sua feminilidade estava cada vez mais acentuada, crescendo também a 

violência verbal da qual era vítima: “-Olha, lá vai o mariquinhas – gritavam os rapazes da rua. 

Quim escondia-se envergonhado, ou refugiando-se debaixo da cama” (p.20). Quim não sabia 

ao certo o que acontecia em sua mente e coração. Mas, sabia que era diferente.  

Começou a sentir uma forte atração, aos 15 anos, por um amigo, três anos mais velho 

que ele. “E tinha medo. Perguntava a si mesmo o que era aquilo dentro de si. Como que um 

vulcão em luta permanente, prestes a explodir. Nervoso, inquieto” (idem). Certo dia, trocou 

carícias com tal amigo, e, após esse ocorrido, foi dias depois julgado pelas demais crianças de 

sua cidade: “-Lá vai o paneleiro/ Cresciam as vozes e as conversas sobre a homossexualidade 

do jovem Quim” (idem). A violência atingiu o seu auge no momento em que Joaquim foi 

apedrejado pelas pessoas que por ele passavam. O seu pai e irmãos mais velhos não admitiam 

as suas tendências homossexuais e tentaram violentamente modificar, em vão, a sua vida. 

Disse Ruth Bryden em seu relato de infância: “-O meu pai nunca se conformou. Odiava tudo 

o que eu fazia” (idem). Tentou ser cabeleireiro, aprendiz de alfaiate, mas o seu pai achava que 

tais ofícios eram femininos demais para o seu filho. Queria que o jovem Quim cuidasse de 

suas ovelhas. E assim, o tempo foi passando e as confusões familiares foram aumentando. 

Porém, como na ficção antuniana, o jovem Quim passou pelo processo de tentativa de “ser 

homem”, ao se envolver com uma garota, aos 16 anos de idade. Mas, como se era de esperar, 

o romance não durou muito. E, assim como Carlos, ocupou-se temporariamente com o ofício 

de aprendiz de fotógrafo.18 Era educado, trabalhador e cumpridor de suas tarefas. Deixou 

saudades no ambiente de trabalho e em algumas pessoas de Rio Maior, mesmo com todos os 

ocorridos. Joaquim sentia-se perdido nessa cidade tão tradicionalista e preconceituosa. Fugiu 

para Nazaré, uma simpática vila de pescadores do litoral lusitano. Essa cidade fervia com os 

turistas e estrangeiros que buscavam diversão e veraneio. Foi também nesse fervor e 

intensidade vibrante de vida que Joaquim foi violentado por um homem de 40 anos, em uma 

noite, nas pedras da praia. Sentiu-se muito mal e dolorido por dias, até se recuperar, erguer a 

cabeça e continuar a sua luta solitária. Luta de quem teve de romper com a sua família para 

buscar a sua verdadeira identidade. Dolorosa também foi a quebra de relações temporária com 

a sua sagrada mãe. 

Joaquim continuou a fazer pequenos trabalhos para sobreviver. Chegou a Lisboa após 

muitas andanças e pôde, nessa cidade, fixar-se até a sua morte. Joaquim era perseverante, 

                                                           
18

 Na ficção, o comentário de Paulo: “...na época em que o meu pai trabalhava de fotógrafo...” ANTUNES, 
António Lobo. Que farei quando tudo arde? Lisboa: Dom Quixote, 2001.p.83. 
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corajoso e batalhador. Sofria muito com a dor causada pelo preconceito e rejeição da família 

(excetuando-se a sua mãe) e das pessoas de Rio Maior. Mas, resolve seguir em frente e acaba 

encenando o primeiro show da sua vida em uma casa noturna lisboeta. Mais adiante, como 

aconteceu a Carlos e Judite na ficção antuniana, Joaquim casa-se aos 21 anos com Maria da 

Conceição, na Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa. Notemos aqui, que tanto na realidade 

quanto na ficção, os homossexuais envolvidos acabaram por anularem-se a favor da 

moralidade heterossexual reinante em um país reconhecido por sua tradição, como Portugal, 

mesmo que temporariamente. Tiveram que casar em uma Igreja, ter filhos e morrer vestidos 

“de homem” para cumprirem os ritos morais e religiosos valorizados pela sociedade que rege 

e regula as suas normas sociais e abarca, mesmo que teoricamente, tais indivíduos. Assim 

como Joaquim, Carlos também teve que passar pelo enquadramento social, para poder ser 

aceito por todos. Mas, sabemos que, no fim das contas, o instinto de ambos falou com mais 

vigor do que a tão castradora razão.  

Mas, voltemos à festa de casamento de Joaquim. Como a de Carlos, foi uma bonita 

cerimônia realizada na presença dos seus pais, familiares e amigos. Todos acreditavam que 

ele tinha mudado. Porém, na prática, ele não pôde corresponder às expectativas de sua 

mulher: “-O casamento tinha que falhar. Eu não aguentava a parte sexual. Durou apenas dois 

anos, depois de uma relação estranha” (p.25). Dessa estranha relação, nasceu o Rui Miguel, 

que na ficção é o personagem Paulo. Quando se separaram, Joaquim foi chamado para o 

serviço militar em Coimbra, e Maria da Conceição foge de Lisboa, abandonando o filho 

pequeno, que foi adotado por uma senhora de nome Maria. Sabemos que na ficção antuniana, 

Paulo foi abandonado pelos pais e adotado pelo casal de idosos dos Anjos. Mais uma 

coincidência entre os fatos e a ficção? 

Na tropa, em Coimbra, Joaquim passa a ser objeto de desejo de muitos homens em 

busca de prazer e diversão sexuais. O seu jeito afeminado despertou olhares e sentimentos 

diversos, que foram desde a luxúria até o sadismo cruel e gratuito, despertado pelo horror à 

diferença. Assim, Joaquim “apaixona-se várias vezes por colegas que lhe dão amizade 

verdadeira. Mas o jovem sente-se só, amargurado, perdido naquele mundo de homens tão 

dispersos. E tão desiguais” (p.26). Porém, foi justamente nesse período em que serviu ao 

exército de seu país, que ele contou com uma maior segurança, pois tinha onde dormir, comer 

e com quem conversar. Voltando a Lisboa, trabalhou com fotografia novamente. 

Após o 25 de Abril, Lisboa contou com maior liberdade para abarcar bares, boates e 

casas noturnas onde o público gay se expandiu em seus espetáculos artísticos. Assim, um 

travesti de nome Carlos Ferreira/Guida Scarllaty abriu a famosa boate “Scarllaty”, local em 
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que Joaquim foi trabalhar como atendente de bar e mais adiante fazer os seus shows. Como 

Carlos, personagem de Lobo Antunes, Joaquim começou a se realizar nessa boate e a 

confeccionar a sua nova identidade: Principiava-se a nascer a Ruth Bryden. Essa casa noturna 

se espelhava na parisiense “Madame Artur” e contou com a presença de ilustres 

personalidades portuguesas como público alvo que garantiu o seu sucesso por meses. “O 

travesti assumiu-se ganhando capas e páginas na imprensa até ali tão conservadora” (p.27). 

Interessante notarmos que, os homens da moral e da boa conduta, que reiteravam o discurso 

heterossexual dominante no país, estavam lá, nessa boate, na primeira fila, aplaudindo os 

espetáculos, bebericando até a madrugada e se relacionando sexualmente com as suas 

“garotas atrizes e cantoras”. E assim, Quim pôde se vestir de mulher, trabalhar como 

empregado do bar e depois adentrar em seu grande e famoso personagem: Ruth Bryden. E 

declarou na entrevista realizada por seu amigo Carlos Castro: “Já que não me respeitam como 

homem, que seja visto como mulher” (p.28). 

Foi nesse momento de glória que Ruth Bryden conhece o seu amigo angolano. Refez o 

texto fracassado do espetáculo “Les Girls”, aprovado por todos. Colocou a figura de um 

palhaço no enredo para referenciar o filho de Joaquim. Do mesmo modo que Paulo gritava na 

ficção antuniana que o seu pai era um “palhaço”, perguntavam ao Rui Miguel acerca da 

profissão de seu pai e o garoto respondia: “-O meu pai é palhaço!”, ou seja, a consciência 

mascarada do travesti (p.29). Entretanto, apesar dos inúmeros adornos que usava, Ruth 

Bryden era real e conseguiu concretizar os seus anseios mais íntimos, ao materializar a sua 

vocação. O travesti ajudou muito o seu novo amigo a se estabelecer em Lisboa o que os uniu 

em laços fraternos. Assim, Carlos Castro passou a observar cada detalhe da trajetória de 

Joaquim/Ruth. Ele conta-nos que, ao conseguir um namorado bonito e desejado por muitas 

mulheres, Ruth passeava com ele e o seu filho pelo Príncipe Real: “Iam aos ensaios e o 

pequenino divertia-se com as canções do pai. Afinal, o palhaço?/ -Fiquei palhaço para toda a 

vida – contou sem a cara pintada” (p.29).  

Na ficção de Lobo Antunes, Carlos reside no Príncipe Real com o namorado Rui, e, 

por vezes, o seu filho Paulo passa dias com o casal. Assim como na vida real, na ficção o filho 

vai aos ensaios do pai travesti. Carlos Castro consegue nos convencer da tristeza de 

Joaquim/Ruth, que se considera mesmo um palhaço “sem a maquiagem”. Isso porque já 

sabemos da dificuldade de um travesti ao enfrentar-se e confrontar a sociedade do qual faz 

parte. Ruth Bryden levou o seu projeto a cabo: Intensificou as suas ações e sentimentos, 

transformou radicalmente o seu corpo, amou demais os homens e pagou muito caro por todas 

as suas escolhas. Do mesmo modo, como vimos anteriormente nessa pesquisa, Carlos também  
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Capa do livro Ruth Bryden: rainha da noite, de Carlos Castro. 
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foi vítima das suas escolhas vitais. Os travestis entrevistados por Kulick e Benedetti 

não tiveram um desfecho diverso desses indivíduos ora mencionados. Não há escapatória para 

a diversidade sexual em um mundo ocidental ainda heterossexual. 

Ruth Bryden tinha um comportamento passional à maior parte das vezes. Carlos 

Castro conta-nos que o travesti tentou suicídio por três vezes, devido ao término do namoro 

com um rapaz e pela constante insatisfação por falta de paz interior. Longe da família, 

sofrendo desde a sua infância o preconceito sexual, a violência física e verbal das pessoas que 

passavam ao seu redor, Joaquim/Ruth transformou-se em um adulto magoado e deprimido 

graças a sua história de vida. Mesmo nos momentos de glória e glamour quando fazia sucesso 

na noite lisboeta nas grandes casas de espetáculo, Quim, por vezes, filosofava sobre a sua 

existência, ao se olhar no espelho. Sentia-se derrotado. Mas, logo prosseguia e se animava 

com os vários convites que reccebia: Fazer shows em boates lisboetas (da “Scarllaty”, mudou-

se para a “Travelot” que depois passou a se chamar “Rocambole”), depois em casas de luxo 

por todo o país, os cassinos do Algarve, viagens de cruzeiros que lhe projetaram para além 

das fronteiras do seu país. “Costumo dizer que foi a época dourada”, afirma o travesti (p.31). 

Certa vez, antes de sua transformação corporal, Joaquim/Ruth entrou em crise de 

identidade. Isso porque ele não sabia como lidar com essas duas personalidades em uma só. 

Então resolve modificar radicalmente o seu corpo, a fim de que se formasse uma única pessoa 

dentro de si: A Ruth Bryden falou mais alto. Alguns amigos foram contrários a essa tomada 

de decisão radical. Mas, ela estava convicta e não abandonou os seus planos. Procurou um 

médico, tirou as suas dúvidas, entretanto, não esperou esse método mais vagaroso. Queria 

transformar-se da noite para o dia, em uma atitude arriscada e fatal: “No Porto, uma amiga 

(transexual) começa a injetar-lhe o silicone nos peitos e nas ancas, duma forma artesanal. A 

sangue-frio. Doloroso. Ela ficava cheia de dores por todo o corpo. Fazia um esforço para 

ultrapassar tudo aquilo”, mas, “não se sabe nunca- teria sido ali no Porto que o vírus do HIV 

começara a atacar?” (p.34). E assim, Ruth Bryden iniciou o processo radical de transformação 

corporal que levou-lhe à contaminação pelo vírus letal da AIDS. Sabia que o implante 

artesanal de silicone era perigoso para a sua saúde, mas persistiu nesse processo, voltando ao 

Porto duas ou três vezes mais. Também realizou várias cirurgias que a deixou com 

hematomas e muita dor. Disse certa vez para o amigo jornalista, em tom de humor: “Costumo 

dizer por brincadeira que tive um desastre de avião”, por realizar tantos retoques em seu 

corpo. Mas, Ruth Bryden, assim como Carlos e os travestis entrevistados por Kulick, tinha 

verdadeiro pavor em relação à operação de mudança de sexo. Segundo ela, isso era um 
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pecado imperdoável, pois o indivíduo não poderia se mutilar dessa maneira: “Nunca quis a 

mudança do sexo. Tive receio que me tirasse o prazer nas relações. E cortar o sexo é uma 

castração” (p.36). Então, Ruth Bryden tornou-se um lindo travesti, por volta dos anos de 

1989/1990: “Peitos e ancas perfeitas, as maçãs do rosto davam-lhe um toque especial. Vestia 

34/36[...]pintava-se e vestia-se de mulher apenas. E era fantástica” (idem). Foi como travesti 

que Ruth Bryden ganhou fama e prestígio, garante-nos Carlos Castro. Tinha personalidade, 

beleza e presença de palco. Cantava e atuava primorosamente. Ganhou inúmeros fãs e 

admiradores masculinos. Fez novela e filmes. Coordenou projetos e campanhas de rua para 

angariar fundos para instituições de caridade. Ruth Bryden se preocupou muito com o 

próximo e também foi admirada por muitas pessoas, embora também tenha sofrido com elas. 

Disse certa vez: “-Adorava deixar todas as minhas coisas, no dia em que eu morrer, a uma 

instituição de crianças deficientes” (p.38). Já na “Trumps”, pôde realizar um musical que 

homenageou as vítimas da AIDS. 

Passado o momento de glória, vieram o declínio da carreira de Ruth Bryden e as 

dívidas. Assim como na ficção antuniana em que Carlos vai se prostituir na Espanha, Ruth 

Bryden também vai ao país vizinho em busca de dias melhores. No romance de Lobo 

Antunes, Carlos é considerado idoso para continuar o seu projeto e pensa até em retornar a ser 

relojoeiro: “-Envelheceste Soraia[...]este problema das costas que me atraiçoava ao agradecer 

os aplausos[...]com um bocadinho de sorte aceitavam-me na relojoaria de novo” (2001, p. 

437-438). Já Ruth Bryden diz que o tempo em que passou na Espanha foi muito difícil: “Tive 

o maior cuidado comigo. Penso que nem eram relações sexuais. Aquilo era mais uma loucura 

de momento. Ganhou algum dinheiro e regressou a Portugal” (2000, p.43). Recusou-se a 

receber somente a ajuda do amigo Carlos Castro e teve também que se prostituir para pagar as 

suas contas e a do seu grande amor- o namorado Paulo, que na ficção antuniana chama-se 

Rui. Paulo, assim como na ficção de Lobo Antunes (Rui), era viciado em heroína e lutou pela 

sua salvação com o auxílio de Ruth Bryden. No romance Carlos ajuda Rui. Entre os fatos, 

Ruth Bryden se esforçou para impedir que o seu namorado caísse no abismo. Mas foi com 

muita fé e determinação que o travesti conseguiu retardar o fim de seu grande amor. Fé e 

devoção aos santos e, em especial, à Fátima: “Muito crente, devota e fervorosa por Nossa 

Senhora, Ruth ia quando lhe dava na cabeça, depois de acabar os shows até Fátima rezar” 

(p.49). Gostava muito do Santuário e sentia-se em paz e em comunhão com o sagrado. Por um 

instante, ela se esquecia das dores e dos males de si e do mundo ao seu redor. Disse certa vez: 

“-Gosto daquele lugar. Tenho uma cumplicidade enorme quando estou junto ao altar de Nossa 
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Senhora. E de noite sinto-me bem. Não tenho ninguém a meu lado. É uma espécie de entrar 

naquele lugar e estar noutro mundo” (idem). 

Além dos momentos em partilha com o elemento divino, Ruth Bryden também se 

ocupava com as suas aparições nos cafés dos Restauradores, e no chá da Esplanada da 

Avenida, local em que, um dia avistou e conheceu Paulo. O rapaz tinha 20 anos e acabado de 

servir ao exército. Fugia da polícia por cometer alguns furtos para alimentar o seu vício. 

Quando Ruth o viu pela primeira vez, ficou fascinada, embora soubesse que ingressaria em 

uma relação tumultuada. Mas, Ruth batalhou muito para melhorar o comportamento de Paulo 

e, mesmo temporariamente, conseguiu: 

 

-O Paulo era lindo de morrer. Quando o vi, tive assim um baque muito 
grande no coração. Ele mostrou-se muito interessado. O namoro de Ruth e 
Paulo iniciou[...]Mas ela sabia que ele não era flor que se cheirasse.../-Vi 
logo que ele era um bandido. Não sabia das drogas. Contou-me dos roubos 
que fez e da perseguição da polícia. Por um lado tive medo, mas por 
outro[...]dei-me como a salvação da vida do Paulo[...]Paulo estava 
enamorado daquela figura tão diferente das outras mulheres que conhecera 
(p.50). 

 

Ruth Bryden sofreu muito em presenciar o comportamento do amado. Paulo oscilava 

entre a razão, o agradecimento por sua parceira estar se dedicando à sua recuperação, e as 

inúmeras recaídas que teve, até ser novamente preso em Sintra. Nesse período, o travesti 

estava angustiado e redigiu cartas de amor. No conteúdo dessas cartas, constavam as suas 

súplicas por um bom comportamento na prisão e o afastamento de Paulo das drogas. Quando 

conheceu Ruth em 1990, Paulo já se drogava há cinco anos. Iniciou esse processo com os seus 

primos adolescentes, em uma atitude de revolta contra o mundo adulto. Participar do grupo 

chefiado por seu primo homônimo seria um status para ele. Então aceitava as drogas 

oferecidas pelos garotos: “Tinha que ir para a frente. Queria sobretudo pertencer ao grupo. 

Toda a malta respeitava o grupo do Paulo Futurista. Acabei por adormecer”, disse Paulo ao 

Carlos Castro (p.55).  

Paulo desejava obter a amizade e a confiança de seus primos e amigos. Então resolveu 

fazer parte dessa turma de garotos inconsequentes e indolentes. Sentia-se mal do estômago e 

enjoado, mas, persistiu no uso das drogas. Foi expulso da casa dos tios porque a sua tia achou 

que ele era o culpado de tudo isso. Perambulou pelas ruas de Lisboa em busca de teto e 

alimento. Trocou sexo por dinheiro. Arrumou o visual e voltou a encontrar-se com os primos. 

Utilizou quantidades ainda maiores de haxixe. Promoveu festinhas regadas a bebidas, drogas, 

música e mulheres: “Música alta, beijos e apalpões. O Paulo é o mais maluco” (p.59). Sob o 
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efeito da droga, transou com a namorada do primo aos 16 anos de idade. Mais adiante, com 

más companhias, chega até a roubar carros e a ser preso. Novamente solto e esperando o seu 

julgamento, conhece Ruth Bryden, o verdadeiro amor de sua vida. 

Quando Paulo foi preso em Sintra, Ruth fez de tudo para soltá-lo. E após esse 

acontecimento, ele foi morar em sua casa. Mas, foram momentos difíceis para ambos. 

Constantemente Paulo fugia para consumir drogas, roubando-lhe as suas jóias. Porém, Ruth 

Bryden o seguia e, certa vez, invadiu o local dos vendedores, os ameaçou e chamou a polícia. 

Conseguiu recuperar as suas jóias e levar Paulo de volta para casa. “Com determinação 

conseguiu que Paulo escolhesse entre a droga e viver a seu lado” (p.65). Paulo, apaixonado, 

escolheu viver ao lado de Ruth, que, para curá-lo, não o deixava só nem por um instante: 

Paulo a acompanhava em seus espetáculos, não bebia, fumava apenas cigarro. “Foi uma 

terapia de perseverança”, disse Ruth Bryden ao estar segura de que tinha curado Paulo (idem). 

Ruth era caprichosa e a casa permanecia impecável. Eles tinham dois cachorros de estimação 

e um passarinho. Tinham também um belo carro vermelho, em que passeavam por Lisboa, 

Rio Maior, Santarém e Fátima, local de sua devoção. Viveram juntos por 10 anos. Ajudavam-

se e trabalhavam juntos na produção dos shows e no figurino de Ruth. E Paulo se ocupava 

desses pequenos trabalhos que o ajudaram a salvar a sua vida: “Vezes sem conta os amigos 

encontravam Ruth e Paulo em casa à volta com os adereços dos vestidos. Pregar ou colar, ou 

mesmo coser a roupa, tudo era feito a dois” (p.66). Para Paulo não se sentir ocioso em casa, 

Ruth comprou-lhe um computador, o que fez do rapaz uma figura útil e feliz. Disse certa vez: 

“Foi a prenda mais fixe que a Ruth me deu” (idem). 

Assim como Ruth sofreu com o vício de Paulo, em Que farei quando tudo arde?, 

Carlos luta pela salvação do namorado Rui, que foge de casa e rouba-lhe as suas jóias para 

drogar-se. E assim nos diz Lobo Antunes: “O cachorro pequeno a impedir o Rui de tirar a 

gargantilha, a gargantilha não, não vale nada[...]o palhaço escondia os anéis no Príncipe Real, 

erguia-se o ângulo do tapete, desencravava-se uma tábua”, e, aparecia “um saquinho de jóias” 

(2001, p. 59-60). Assim como Paulo foi criado pelos tios na realidade, na ficção, Rui também 

foi sustentado por os seus tios ricos, porém, também foi expulso de casa: “-Não és o meu 

sobrinho és o filho da empregada de meia tijela desaparece” (p.232). Certa vez, no romance 

antuniano, Carlos ficou muito aflito com o declínio de Rui, vítima das drogas. Então pensou 

em rezar no Santuário de Fátima. Às vezes também se encontrava com os traficantes que lhe 

roubavam tudo como pagamento das dívidas de Rui. Vejamos a narração de Paulo, filho de 

Carlos: 
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...o mulato de óculos escuros despejava-lhe a bolsa, agendas, aspirinas, duas 
ou três moedas/não, a medalhinha de Fátima/ -Hei-de ir a Fátima Paulo/ 
quando estava aflito ia a Fátima, vá a Fátima enquanto os cabo-verdianos lhe 
batem pai/ -Não pagas o que o teu chulo gastou? [...] a dona Amélia 
apiedada entregando-lhe às escondidas os trocos do tabuleiro/ -Ai como te 
deixaram Soraia (p.247). 

 

Notemos como o intertexto entre o romance antuniano e a biografia redigida por 

Carlos Castro sobre Ruth Bryden é evidente. Assim como os fatos nos mostraram que Ruth 

religiosamente batalhou pela cura de seu namorado, Carlos, na ficção, também procurou ajuda 

divina para aliviar os seus males existenciais. Também teve os seus pertences roubados e foi 

obrigado a enfrentar os traficantes de drogas. Nessa citação antuniana, a voz que conduz a 

cena vem de Paulo, um filho inconformado pelo destino de seu pai. Ironicamente Paulo 

instiga o seu pai a reagir com mais vigor, entretanto, Carlos passivamente é violentado pelos 

cabo-verdianos e socorrido pela Dona Amélia, uma senhora que vendia cigarros e brindes na 

boate em que o travestia fazia shows. Rui não aguenta ver Carlos machucado e foge: 

“Enquanto o Rui com medo dos pretos de Chelas ou sentado no chão a baralhar os 

dedos[...]sem querer ver o sangue a que o pateta do filho chamava baton imagina/ -Tanto 

baton pai” (p.248). Rui vendia tudo o que tinha para comprar drogas, até mesmo a própria 

vida, tornando-se escravo desse perverso sistema que leva o indivíduo à morte: “O Rui a 

julgar que podia vendê-la aos cabo-verdianos de Chelas, aquecê-la na colher, cortá-la com o 

limão, injectá-la nas veias, és a luz das seis horas Rui”, ou seja, a sua própria vida (p.359). E 

assim, Rui continuava roubando as economias de Carlos e machucando a si próprio com tal 

atitude: “O meu pai a extrair o cofrezito do Príncipe Real do esconderijo da copa, a dar conta 

da corrente do cadeado quebrada e o cofrezito vazio, a murmurar não pode ser não pode ser, a 

chamar/ -Rui[...]pontapear o cofre onde um papel Desculpa” (p.431). Por vezes, Rui negava 

que se drogava e mentia para Carlos/Soraia: “O Rui a fitar o meu pai sem que o meu pai desse 

por ele[...]-Pela minha mãe que não me drogo Soraia[...]que o meu pai a dar por ele, a sumir 

uma nota no enchumaço” (p.466-467).   

Entre os fatos, Ruth Bryden continuou bravamente a lutar por si e pelo amor de sua 

vida: Foi reconhecida por Paulo e pelos amigos como a “Paloma Brava”. Ela não suportava o 

uso de drogas porque sofria de perto as consequências de seu uso: “-Ah! Como odeio tudo o 

que seja droga. Quando passo no Casal Ventoso fico toda a tremer”, disse ao se referir ao 

local em que Paulo comprava e consumia a droga (2000, p. 69). Gostava de ajudar os outros e 

tinha admiração pela princesa Diana. Passava horas assistindo a vídeos e documentários sobre 

as obras de caridade da Princesa do Povo. E nela se espelhou para viver em paz consigo e com 
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os outros, embora, na prática, isso não tenha sido completamente possível. Disse certa vez em 

relação ao preconceito das pessoas quando saía às ruas ou entrava em estabelecimentos 

comerciais: “Fui muito violentada pelas pessoas. Achavam que pelo fato de eu estar numa 

Loja ou num café, isso ia contra as suas vidas. A minha privacidade pertence-me”, desabafou 

por saber que incomodava os demais sujeitos heterossexuais (p.70). Porém, Ruth Bryden não 

se deixava abalar por essa intolerância sexual e continuou a sua jornada pessoal e profissional, 

influenciando-se pelas divas internacionais (Rocio Jurado, Dalida, e outras). Era fascinada 

pelo teatro, telenovelas e exposições musicais. “Ruth era do tempo em que havia 

canção/poema. E belíssimos intérpretes na música ligeira portuguesa” (p.71). Satisfazia-se 

também com a parte moderna de Lisboa, a EXPO. Desejava, com o futuro de seu país, uma 

maior tolerância e entendimento da homossexualidade. Um sonho que ainda não se 

concretizou. Mesmo nos dias atuais. Em parte algo mudou sim, pois em meados de 2010, o 

governo português legalizou e oficializou a união conjugal entre indivíduos do mesmo sexo. 

Será que isso é o bastante? Não, mas o começo de um novo tempo e mentalidade. Quem sabe? 

Quando adoeceu devido às complicações da AIDS, em 1998, Ruth Bryden passou a 

estudar a vida de Eva Péron. Parecia que estava prevendo a sua breve morte. Clamou 

silenciosamente para que Portugal não chorasse por ela. Como fez explicitamente a heroína 

argentina. O espetáculo foi perfeito e caprichado: “O longo vestido branco todo bordado no 

peito, a cabeça penteada ao estilo da época, as luvas e os sapatos, tudo a condizer. 

Perfeita[...]Era assim Ruth Bryden. Tão perfeita em cena” (p.75-76). Em 1999, já bastante 

dolorida e desanimada em viver, Ruth Bryden vai ao médico no intuito de retirar o silicone. 

“Voltar a ser quem era? Para quê?” (p.80). Sentiu-se torturada pela confirmação do vírus HIV. 

“A Ruth chorou imenso e disse que tinha o HIV. Contou aquilo com uma coragem grandiosa. 

Só as pessoas grandiosas podem assumir assim uma desgraça destas” (p.80-81). Seu último 

show chama-se “Finalmente Formidable” e foi encenado pela derradeira vez em 1998. Um 

ano depois, foi hospitalizada, submetida à cirurgia de remoção do silicone e curativos. Nesse 

período, Ruth Bryden contou a Carlos Castro que tinha sido maltratada por alguns 

profissionais de saúde no hospital em que se internou. “Ela era alvo de chacota. Muito 

maltratada. Sentiu isso duma forma violenta”, conta-nos o seu amigo jornalista (p.85). Ruth 

pediu então que Paulo a tirasse rapidamente de lá. Depois, a pedido de um amigo, se trata no 

hospital Curry Cabral. Recebe o carinho e apoio da Dra. Teresa Martins. Internou-se a pedido 

da médica por trinta dias. Dali, não mais saiu: 
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...era notório o amor imenso que aconteceu ali naquele Hospital. Todo o 
pessoal de enfermagem- médicos e enfermeiras- marcaram a diferença no 
tratamento a uma pessoa cuja diferença foi a sua opção de vida. Era o corpo 
de Joaquim? Ou o de Ruth Bryden e a sua grande chama de estrela que fazia 
movimentar tudo e todos?[...]Eram os dias para tudo (p.86). 

 

Notemos como Joaquim/Ruth se destacou pela perseverança e vontade de vivenciar os 

seus desejos mais íntimos. Ela tinha uma estrela dentro de si que ofuscava todos ao seu redor 

e também os encantava. Despertou nas pessoas os mais variados sentimentos: Do ódio ao 

amor, passando pela inveja, incompreensão e descaso. Conseguiu, ao seu modo, administrar 

as suas duas personalidades sem que houvesse maiores choques: A de Joaquim e a de Ruth. 

Mas, na hora de sua morte, parece que Joaquim clamava por mais atenção. O conflito 

identitário fortaleceu-se, como também ocorreu no caso de Carlos/Soraia. Carlos Castro 

conta-nos que, quando foi visitar Ruth no hospital, ela estava inconformada com a retirada 

dos seios fabricados com o silicone: “Chora copiosamente e destapa o lençol. E mostra-me 

com um olhar ferido, o peito em cicatriz. Os peitos volumosos, que outrora fizeram furor, 

tinham desaparecido. Foram decepados” (p.90). Paulo estava desesperado com o estado de 

saúde de Ruth e pediu auxílio a Carlos Castro. Todos os amigos quiseram ajudá-los. Com o 

passar dos dias, Paulo cuidou muito bem de Ruth, dava-lhe banho, vestia-a, dava-lhe de 

comer, embora ela estivesse fraca e debilitada, houve uma pequena melhora. O amigo Carlos 

Castro também se dedicou fielmente à amiga de sempre. “Mimada também por todos, sentia-

se ainda a personagem que um dia criou para si e para o grande público” (p.95). Certo dia, 

“ela abre os braços em V e diz: -Meu público, obrigada meu querido público./Foi uma cena 

brilhante. Comovidos, escondemos umas lágrimas apressadas, mas batemos palmas./ -Bravo! 

Bravo! Bravo Ruth Bryden” (p.95-96). Porém, o vírus se fortaleceu e o quadro clínico do 

travesti se complicou. Paulo começou a ficar perdido: “-Não me beijes Paulo que estou 

contaminada./-Não sejas parva. Se estás eu também quero estar” (p.96). Ao saber do 

verdadeiro quadro da amada, Paulo desaba: “-Não sei o que vou fazer à minha vida, sem ela 

[...]Sentia-se num beco sem saída. Os últimos dez anos vivera lado a lado com a Ruth[...]Era 

afinal, tudo muito complicado para ele” (p.97). Pensou em retornar para as drogas. 

No dia seguinte Paulo desaparece, juntamente com os cachorros de estimação do casal. 

A pedido de Ruth, Carlos Castro vai até sua casa e não encontra ninguém. Quando soube da 

notícia, Ruth sentiu um enorme desgosto. No mesmo dia, à noite, Castro soube de um cadáver 

na Fonte da Telha. Esteve lá com a polícia para reconhecer o corpo. Quando chegam perto, 

ouvem os latidos dos cães. Carlos Castro reconheceu o corpo de Paulo aos prantos: “-Ai meu 

Deus! É o Paulo. Está morto!/ Reconheço o cadáver. Estou meio tonto. Não sei o que digo. 
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Não sei o que faço. Corro dum lado para o outro. Aquela imagem fica gravada na memória 

para sempre” (p.103). Ao lado do corpo estava o pequenino Poppy. O Black deve ter 

escapado e se perdido. Levou consigo para a praia uma lancheira e limão. “O certo é que 

depois da autópsia quando me foi entregue o óbito vinha escrito: causa da morte-overdose!” 

(p.104). Às três horas da manhã, Carlos Castro segue para o quarto de Ruth para dar-lhe a 

notícia do falecimento de Paulo. “Ela está na cama. Vigilante. Com os olhos muito abertos. 

Num rompante pergunta-me/ -Ele morreu?/ -Perdoa-lhe. Deus já perdoou[...]Era preciso 

limpar as lágrimas. E tratar com dignidade o funeral” (p.105). 

Interessante notarmos que, Paulo morreu em uma segunda-feira, 24 de maio de 1999. 

Mas só foi sepultado na sexta-feira, juntamente com Ruth Bryden. Foram parceiros em vida, e 

após a sua passagem. Uma coincidência que deixou marcas nos amigos mais próximos do 

casal, a exemplo de Carlos Castro. Tal ocorrido só foi possível graças ao capricho de Ruth em 

providenciar um enterro digno para o seu amante. Na quinta-feira anterior à fatídica data, foi 

realizada uma festa na boate “Trumps” em homenagem a Ruth Bryden. O dinheiro arrecadado 

foi o suficiente para o seu funeral. Ruth recebeu o conforto e o carinho de todos os amigos. 

Até a mídia a homenageou. O reencontro com a sogra, que morava em Londres, foi 

dramático: “-Eu tinha a Ruth como se fosse minha nora. Ela conseguiu aquilo que eu nunca 

consegui, tirar o meu filho da droga. A dor foi conjunta no Curry Cabral” (p.111). Em dois 

dias, Ruth teve uma piora, pois o seu quadro clínico tinha se agravado: Além da AIDS, ela 

estava com pneumonia, tuberculose e um outro vírus desconhecido pelos médicos. Carlos 

ficou inconformado com as notícias fatais que recebeu dos profissionais de saúde do hospital. 

Mas, fez-se forte até o último momento. Não podia desapontar a amiga moribunda. 

Respirando por máscara de oxigênio, Ruth pede a Carlos que redija um bilhete seu ao público 

da festa/homenagem: 

 

-Agradeço a todos do fundo do coração, a vossa presença. Perante tanta 
generosidade espero viver para ver esta festa nem que seja em vídeo. A Ruth 
Bryden fez-vos rir e chorar muitas vezes, mas hoje pede desculpa a alguém 
que tenha ofendido. Deus já me perdoou. Um abraço e até qualquer dia: 
Joaquim Centúrio de Almeida. Ainda lhe pergunto -Porquê assinar como 
Joaquim?/ -Da mesma forma como eu quero ir vestida tal como nasci. Quero 
que me vistam de homem, quando eu morrer. Já o tinha dito muito tempo 
antes (p.112-113). 

 

Interessante notarmos o valor moralista de Joaquim/Ruth Bryden no momento do juízo 

final. Sente-se abençoado e perdoado por Deus, mas, parece ter feito um acordo com a 

referida entidade divina: Para alcançar a paz celestial e o acerto de contas com a sociedade 
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portuguesa, Ruth deseja retornar ao seu momento inicial: Ao tempo em que “era homem”. 

Desejo antigo instalado em seu coração e mente. Na noite anterior ao dia da sua morte, Ruth 

rezou fervorosamente com o amigo Carlos Castro: “Rezamos os dois. Com tanta fé. Ela 

mostrava-se calma e esperançada. Mas saí dali com o coração aos pulos. Sabia que ela estava 

por pouco” (p.113). Às 6 horas da manhã seguinte morreu Ruth Bryden. Carlos gritou, com 

dor, na rua do hospital e abraçou o primeiro desconhecido que avistou. Morreu no mesmo dia 

em que foi homenageada. Mas, o show tinha que continuar. E disse Carlos Castro: “Retiro dos 

telemóveis da Ruth e do Paulo os cartões. Para que as suas vozes deixassem de nos falar. Eles 

tinham partido para sempre. Para uma grande viagem. Não queria que fossem mais 

incomodados” (p.114).  

A homenagem foi um sucesso. A boate estava repleta de pessoas e amigos. E Ruth 

estava presente em espírito, materializada pelo seu grande retrato na parede e pelo seu vestido 

de gala branco, estirado no palco, conforme havia pedido em vida. Várias canções foram 

primorosamente interpretadas por suas colegas transformistas e vedetes da noite lisboeta. O 

público aplaudiu e se emocionou: “Ela foi de fato a RAINHA DA NOITE. De uma certa noite 

desta Lisboa que um dia se viu libertina, ousada e a deixar o direito à diferença. Sem ódios 

nem rancores” (p.118).  Observemos como a morte anula os sentimentos e experiências 

negativas, o preconceito e a desigualdade, e faz dos homens, os seus reféns, rendidos e 

amortecidos pela sensação de cumplicidade e comunhão. Celebrar a vida/ morte une os 

indivíduos, pois, estamos no mesmo barco da existência finita. 

Na sexta-feira dia 28 de maio de 1999, ocorreu o velório do casal Ruth/Paulo. Lado a 

lado, cada um no seu caixão, unidos no matrimônio da eternidade, na Igreja de Alcântara. 

Carlos Castro acompanhou a mãe e os irmãos de Paulo, recebeu os convidados e as pessoas 

presentes como se fosse da família. Estava muito emocionado com tudo aquilo: “Os dois 

caixões. Lado a lado. Como que ligados, na vida e na morte. Rendas brancas, flores, milhentas 

flores. Como ela gostava tanto de flores. As velas erguendo ao alto” (p.121). Paulo e Ruth 

(vestido de Joaquim), para a Igreja, o padre e tantas pessoas presentes, dois amigos apenas. 

Para tantas outras personalidades, dois amantes que lutaram juntos por uma vida justa e digna. 

Foi preciso que Ruth voltasse a ser “homem” para poder ter direito a uma cerimônia religiosa 

de despedida. Será que a Igreja aceitaria velar e orar por um travesti? Ruth sabia dos limites 

sociais. Pediu para ser vestida como Joaquim. Até algumas figuras da noite lisboeta vestiram-

se de homem para adentrarem a Igreja. “A Ruth na urna mostrava-se serena. Vestida à 

homem, tal como pedira. Dei o meu smoking para que a vestissem” (p.122).  
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Os seus irmãos ficaram afastados do caixão porque, talvez, ainda não tinham se 

despido do preconceito que tiveram pelo irmão, durante toda a sua vida: “Ela ainda os 

incomodava?”, pergunta-se Carlos Castro (idem). Ambos usavam o terço nas mãos, conforme 

pedido de Ruth. Na manhã de sábado, os dois foram enterrados no Cemitério da Ajuda, com a 

homenagem do padre que abençoou os “amigos” Joaquim Centúrio de Almeida e Paulo 

Alfredo Oliveira Salvador: “-Amigos na terra, partiram juntos para o céu. Nunca o nome de 

Ruth foi dito até ali. Mas eu tinha também a minha homenagem: tal como ela pedira. A minha 

vingança contra a hipocrisia!” (p.123). Se, o padre omitiu o nome de Ruth Bryden em suas 

preces, Carlos Castro, leu um poema seu intitulado “Partiste”, a pedido da amiga, 

homenageando-a. Foi aplaudido com fervor, à medida que as urnas foram descendo e sendo 

enterradas. E assim, os amantes puderam descansar em paz, juntos e inseparáveis, mesmo 

após a vida: “Uma história como que ROMEU E JULIETA no masculino. Ruth e Paulo 

viveram e morreram unidos. Nos desígnios espantosos que só a vida pode dar. E quem assim 

pode entender?” (p.124). Após alguns dias, os pertences de Ruth foram entregues ao seu filho 

por Carlos. Excetuando-se os vestidos, conforme ela desejou. Tais vestimentas foram 

apresentadas ao público na 7ª Gala Noite dos Travestis no Tivoli de Lisboa. Foi criado 

também um troféu com o seu nome. Carlos Castro também produziu diversos espetáculos que 

homenagearam a sua amiga morta. Um deles se chamava “Renascerei no ano 3001”, de Astor 

Piazolla: “Não sabemos se Ruth Bryden renascerá em 3001, mas desconfiamos seriamente 

que o perfil de seu espírito se anda a passar pelo ‘Finalmente’ na hora do show que lhe é 

dedicado” (p.127). 

Um ano após a sua morte, Ruth Bryden foi novamente homenageada pelos amigos. 

Sempre mandavam celebrar missas, pois Joaquim/Ruth era uma pessoa muito religiosa: “Ela 

era muito religiosa e sabia que um transexual não pode entrar na igreja vestido de mulher” 

(p.128). O filho de Ruth, Rui Miguel se encontrou várias vezes com Carlos Castro e permitiu 

que o jornalista/produtor e amigo de seu pai fizesse essa obra biográfica e ficasse com os 

direitos autorais. “Ser o herdeiro universal da história de Ruth Bryden/Joaquim Centúrio de 

Almeida é um legado que trago no coração” (p.141). O filho de Ruth concordou com essa 

obra e afirmou ter respeito por seu pai: “-Sabes, tenho o maior respeito pelo meu pai. Afinal, 

ele não matou ninguém nem era ladrão” (idem). Carlos Castro confessou que estava feliz pela 

atitude de Rui Miguel e por desenvolver os seus projetos de shows e espetáculos que deram 

continuidade aos planos praticados por Ruth. Segundo ele, o cinema e a televisão se 

interessaram pela história de Joaquim/Ruth Bryden. Mergulhou nesse projeto, que vem sendo 

ativado até os dias atuais. Assim, o preconceito sexual foi-se desfazendo, em parte, na 
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sociedade portuguesa, mas, há ainda um grande e trabalhoso caminho a se percorrer, para que 

tal sociedade entenda e respeite a diferença. 

Assim como nos fatos ocorridos com Joaquim/Ruth, no romance Que farei quando 

tudo arde?, o travesti Carlos adoece e morre, por complicações da AIDS. Os sinais do seu 

cansaço são frequentes no interior da referida obra literária: “-Sinto-me estafado/ (mas sentia-

se tantas vezes estafado paizinho)[...]os olhos a pestanejarem não para fora, para o interior de 

si” (2001, p.145). Paulo, o seu filho, ficou preocupado com o declínio de saúde que seu pai 

teve: “Dizem que o teu velho está doente, dizem que vai morrer Paulo” (p.146). E Carlos 

também se aflige com o futuro incerto: “-Dizem que estou doente dizem que vou morrer 

Paulo” (p.150). Paulo, ironicamente e tomado por um sentimento de revolta, critica a vida que 

o seu pai tem, a sua falta de sorte e a condenação divina por ser diferente: “Porque é que está 

doente, porque é que vai morrer pai/ a santa da cômoda e a estearina no pires não lhe servem 

de nada?” (p.151). Podemos notar a súplica de Paulo ao elemento divino pela cura de seu pai. 

Em diversos momentos da história antuniana, bem como dos fatos da vida de Ruth Bryden, 

pudemos observar a presença de elementos religiosos em cena como uma forma, talvez, de 

salvação através da providência divina. Todos esses seres envolvidos, reais e ficcionais, 

tiveram de lutar por uma vida digna e pacífica, entretanto, foram vencidos por seus destinos 

fatídicos. 

Assim como Ruth Bryden, Carlos também sofreu, demasiadamente, devido à sua 

doença e referidas complicações: Pneumonia, tuberculose, outras infecções pelo uso indevido 

do silicone. Tantas vezes, o leitor de Que farei quando tudo arde? pode observar as inúmeras 

queixas de Carlos e o olhar crítico de seu filho Paulo sobre a sua difícil condição de 

transformista: “-Dizem que o teu velho está doente dizem que vai morrer Paulo[...]-Ai doutor 

quando respiro” (p.154). E, do mesmo modo que os fatos ocorridos entre Ruth e Paulo, Rui, o 

namorado de Carlos, não aguentou acompanhar o seu amado definhar dia após dia, e, teve o 

ímpeto de se suicidar. Vejamos o comentário do filho do travesti, sobre a doença e a 

consequente morte de seu pai: 

 

Os diabetes, a uréia, não um corpo, pedaços que definhavam sozinhos, o 
líquido que o meu pai injectou no peito a rebentar sob a pele, a dona Amélia 
sem cigarros nem Chocolates nem perfumes a depositar uma camélia na 
lápide e foi isto que o Rui não quis ver, foi por causa disto que deve ter 
chegado à praia de tarde com a seringa e a colher, assobiando ao rafeiro do 
laçarote que se perdia a farejar desperdícios... (idem). 
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Como entre os fatos, o namorado do travesti não consegue lutar até o fim contra a 

doença de seu amado, e acaba morrendo na praia de overdose, na companhia do cachorro de 

estimação. Nessa citação, Paulo narra de forma irônica o desfecho trágico de seu pai. 

Grotescamente, Carlos nos é apresentado como um amontoado de pedaços que “definham 

sozinhos”, que foi arrebentado pelo silicone industrial aplicado no peito. A dona Amélia, a 

senhora que vende chocolates e brindes na boate em que Carlos trabalhou, agora não 

presencia mais o glamour dos shows, mas, a dança macabra da vida. Teve consideração pelo 

colega e foi depositar uma flor em sua lápide no cemitério. Além de presenciar a decadência 

do pai, Paulo ainda teve de reconhecer o corpo de Rui, morto na praia por overdose. 

Atordoado pela imensa dor que estava sentindo, Paulo acaba negando o reconhecimento do 

corpo, em frente aos policiais: 

 

As primeiras chuvas de outubro dispersando gaivotas, o mês em que dizem 
que o meu pai vai morrer mãe, o mês em que o Rui na Fonte da Telha ainda 
não deitado, à espera a distância que aumentava entre o que para ele era ele e 
para o rafeiro e para nós/ o polícia/ -Conheces?/ e não conheço, este aqui não 
conheço/ um estranho de cigarro furtado no camarim a apagar-se nos dedos 
de forma que eu para o polícia/ -Este aqui não conheço/parecido com o Rui 
nos chinelos, na roupa, mas não o Rui, não o Rui, o Rui a chegar ao Príncipe 
Real, embrulhado em cachecóis, não assim, não despido, uma das peúgas 
calçada, a outra que o rafeiro arrancou e o subir da maré levaria consigo... 
(p.159). 

 

Notemos como Paulo, tomado pela dor provocada pelos fatos ocorridos com Carlos e 

Rui, prefere negá-los a ter de enfrentá-los. Interessante também observarmos o diálogo entre a 

abra antuniana e o acontecimento da Fonte da Telha, em maio de 1999. Se, conforme já 

vimos, Carlos Castro perdeu a voz ao deparar-se com o corpo de Paulo na praia, do mesmo 

modo, na ficção, Paulo não consegue dialogar com o policial, a respeito do amigo de seu pai. 

Nas duas cenas (fato e ficção), só os cães conseguiram ladrar, na esperança de que os seus 

donos pudessem despertar do sono profundo e eterno da morte. Assim, Paulo segue negando a 

morte conjunta do seu pai e de Rui, em uma tentativa, em vão, de reverter a sua história: “Mas 

faz de conta que o meu pai não faleceu, o Rui não se suicidou, nenhum polícia a designar-me 

o cadáver/ -Conheces?/ e o Rui deitado na praia/-Morri não vês que morri o que lhes vais 

dizer?” (p.65).  

Paulo, conforme vimos anteriormente no decorrer deste estudo, experimenta diferentes 

sentimentos em relação aos seus pais e ao Rui. Ele ama verdadeiramente Carlos e Judite, 

aprendeu a gostar de Rui, porém, nunca se conformou com o seu destino. Por isso é que, ora 

Paulo apresenta-se carinhoso quando se refere aos pais e ao Rui, ora se mantém agressivo e 
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indiferente a essas pessoas. Negou conhecer o Rui diante dos policiais, da mesma maneira 

que, negou outrora Carlos e seu amante, diante dos pescadores na praia que foi cenário do 

suicídio: “no sítio onde há três semanas os policiais e o corpo, o meu pai de soutien e brincos, 

os lábios tão grossos, gestos não ásperos, curvos[...]eu com vergonha deles a garantir aos 

pescadores/-Não os conheço” (p.111). Em diversos instantes da obra antuniana, podemos 

perceber Paulo tentando negar ou apagar a sua história. Ao dar-se conta da impossibilidade de 

apagar a sua vida, o personagem frustra-se e se abandona no uso de drogas. Paulo sofreu 

muito com os comentários das pessoas em relação a sua história familiar: “o efeminado veste-

se de mulher, deixou a esposa e o filho por um garoto drogado[...]a minha mãe a segurar a 

vergonha com o guardanapo[...]dá-me esse resto de seringa Rui”, “esse restinho de seringa 

que se calhar me ajuda e não te serve de nada” (p.194).  

Anestesiar-se pela droga foi a escolha que Paulo fez uso, em uma tentativa, em vão, de 

se salvar. Por vezes, Paulo desabafa a sua dor e age de modo irônico ao se referir ao pai: 

“Parabéns por ter pensado no Bico da Areia e na minha mãe e em mim[...]responda que lhe 

agrada mesmo que esteja a mentir, nunca parou de mentir”, pois, “amo-te e mentira, tive 

saudades tuas e mentira, também me quero casar e mentira, não a ama, não teve saudades, não 

se quer casar” (p.195-196). Paulo desafia os anseios íntimos de Carlos e o põe em xeque. Na 

verdade, sabemos que Carlos amou verdadeiramente Judite e o seu filho, entretanto, não 

deixou de buscar os seus sonhos. Não quer dizer que a história deles tenha sido uma farsa. Se 

foi, não se tratou de algo intencional por parte de Carlos. Foi uma consequência dos fatos. 

Mas, colocando-nos no lugar de Paulo, como entender o abandono de um pai e a sua posterior 

transformação sexual?  

Mas, Paulo não consegue esquecer a sua própria história. Pelo contrário, tenta escrevê-

la e publicá-la em um jornal onde trabalha. O seu chefe não aprovou a idéia de propagar a 

vida de um travesti aos seus leitores, o que já se traduz, talvez, em um preconceito social: “E 

o chefe para mim um artigo sobre um travesti estás louco” (p.267). Paulo continua 

perseverante em falar de si e de seus pais. Choca-se com as últimas imagens que tem de 

Carlos. Viu de perto a sua doença e a consequente morte. Contudo, também presenciou um 

pai corajoso, que lutou até o fim por seus anseios e ideais, acreditando que o espetáculo tinha 

que continuar, mesmo se esbarrando em infortúnios e fatalidades: “O meu pai preocupado/ -

Ainda estou bem não estou?” (idem). Mas, Paulo sabia que Carlos não estava bem. Em sua 

descrição sobre o estado de saúde do seu pai, acaba por, grotescamente, associá-lo a uma 

caveira castigada pela morte: “Uma peruca loira, brincos numa caveira parecida com a minha 

e a caveira de um rapaz ao lado[...]-Como se chama minha senhora?[...]a outra caveira, a do 
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rapaz/ -Soraia[...]-Chamo-me Carlos[...]-Chama-se Soraia sou o marido dela” (p.312-313). 

Notemos como no instante em que o indivíduo está se aproximando de sua morte acaba por se 

envolver em uma crise de identidade. Nessa citação, há uma discussão entre Carlos e Rui a 

respeito da identidade do primeiro, quando ambos vão ao hospital para realizarem os exames 

de rotina do travesti. E, como os condenados a perda de suas vidas, o casal se preocupa com a 

doença que atingiu Carlos e o levou à morte: “As caveiras consultavam-se e ao consultarem-

se um desmanchar de costelas, de vértebras, é a doença não é[...]a cabeleira loira / -É a doença 

não é?” (p.314).  

Carlos se desesperava enquanto se fragmentava em suas duas identidades: “A 

cabeleira loira a despegar-se do crânio, chama-se Soraia, chamo-me Carlos, chama-se Soraia 

sou o marido dela, um terror” (idem). Parece que na hora da morte, o ser humano deseja voltar 

à sua origem, como uma forma de, talvez, afastar-se dela e recomeçar a sua vida. Assim, 

Soraia anseia por retornar ao ponto de partida, no momento em que Carlos definia a sua 

personalidade. Ser Soraia pode significar a aproximação exata da morte e o fim de toda uma 

vida marcada pela luta e sofrimento de um homem que desejou a liberdade sexual e 

existencial, passando por dificuldades oriundas do preconceito social. 

Paulo suplicou a Deus pela cura de Carlos. Notemos como a religiosidade faz parte da 

cultura portuguesa e como ela interfere em sua moralidade. Mesmo em uma obra literária tão 

revolucionária como se caracteriza Que farei quando tudo arde?, em que Lobo Antunes traz 

como centro do enredo um travesti e as possíveis conseqüências desse projeto sexual em um 

país tradicionalista e religioso como é Portugal, ainda nos dias atuais, o seu leitor pode 

perceber a presença da moralidade social desse país ao criticar e condenar a 

homossexualidade e o comportamento queer do travesti. Carlos foi condenado por seus atos 

entendidos como libertinos e, precisou se redimir dos seus pecados através da morte. Ao 

encará-la, reconheceu-se enquanto homem e clamou para ser enterrado segundo os padrões 

desse gênero. O mesmo aconteceu entre os fatos que envolveram a vida de Joaquim/Ruth 

Bryden. Mas, será que eles agiram de acordo com as suas individualidades? Ou será que 

apenas reproduziram as convenções sociais? Sabemos que o homem é um animal cultural e 

pode, sem querer, ver-se obrigado a seguir as tendências sociais de seus semelhantes. 

Vejamos a súplica de Paulo pela salvação divina de Carlos: “Vós que falásteis aos homens 

nos puros de coração não abandoneis o meu pai, o médico garantiu-lhe que não está doente/-

Descanse que não está doente dona Soraia/e o meu pai/-Chamo-me Carlos/a mentir por pena, 

tem febre”, e “está doente” (p.345). Ao saber de sua doença, Carlos acaba decaindo cada vez 
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mais. Porém segue sempre o seu caminho e não abandona os seus sonhos e desejos íntimos: 

“o que ignoro o que seja e me obriga a seguir até o fim” (p.449).  

Mas, do mesmo modo que Ruth Bryden, Carlos/Soraia morre, vítima das 

complicações da AIDS. E, assim como Paulo, entre os fatos, Rui não suporta a idéia de viver 

sem o grande amor de sua vida, e, em uma atitude de desespero, se suicida com doses 

elevadas de heroína. No romance antuniano, Paulo não consegue admitir que o seu pai está 

morto e engana a si próprio. O referido personagem também nega o suicídio do namorado de 

Carlos, em uma atitude de angústia e dor: 

 

Que o meu pai deve estar a chegar, demorou-se num ensaio e o corpo dele 
deitado, as luzes da polícia tornando-o mais nu, quase um corpo de 
adolescente em que me deu idéia que moscas[...]os agentes que lhe 
colocaram em torno uns paus e uma fita amarela mantinham o mar em 
respeito/ -Não se chegue ao cadáver circule circule/ e o mar coitado numa 
vazante que não se atrevia a subir[...]um homem a pegar na seringa, a 
demonstrar qualquer coisa[...]convocando o meu pai e no entanto o Rui a 
esmiuçar o cadáver/ -Não se parece comigo?[...]não se parece contigo, não 
és tu que tolice[...]fizeste-nos falta sabias, repara no júbilo do meu pai ao 
ver-te, graças a Deus... (p.464-465). 

 

Notemos como a atmosfera grotesca e surreal administra a situação ficcional que 

envolve a morte do casal Carlos/Rui. Paulo conta-nos que, a qualquer momento o seu pai 

travesti (que encontra-se morto) vai aparecer em cena e alegrar-se com a presença de Rui, que 

o chama antes do suicídio. Segundo Paulo, o cadáver encontrado na praia não pertence ao 

namorado de seu pai. Dentro dessa atmosfera fantástica, Rui surge após a sua morte 

enxergando-se morto na areia. Paulo o questiona acerca da identidade do corpo encontrado 

pelos policiais. O filho de Carlos afirma a Rui que o mesmo está vivo, e que aquele corpo 

pertence a outra pessoa. No fim da cena, graças à intervenção divina, todos aparecem juntos e 

felizes. Porém sabemos que essa suposta felicidade é fruto da imaginação de Paulo, que, na 

verdade, não assimila os fatos trágicos ocorridos consigo, bem como com os seus entes 

familiares. Na verdade, Paulo nunca aceitou a transformação sexual de seu pai e o seu 

relacionamento amoroso com Rui. Ele desejava a união entre os seus pais Carlos e Judite. 

Certa vez disse ao travesti que: “...não há Rui nunca houve Rui pai” (p.128). 

Carlos estava morto e, assim como aconteceu a Ruth Bryden, foi enterrado “vestido de 

homem”. Isso porque, em vida, fez essa exigência. No fundo, Carlos e Ruth sabiam que a 

sociedade portuguesa é tradicionalista e que, para serem velados e enterrados segundo a 

tradição católica, eles teriam que se despir da fantasia de travesti e voltar a ser “homens”, 
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ainda que somente na aparência. Vejamos a cena do funeral de Carlos descrita por seu filho 

Paulo: 

 

 ...a lembrar-me do funeral em que o vestiram de homem, um velho/ 
quarenta e quatro anos, quase um velho/com um resto de eyeliner que mais 
ninguém pareceu notar senão eu, um homem/ casaco, calças e sapatos de 
homem/ que a minha mãe não teria reconhecido, o meu tio não teria 
reconhecido, eu não teria reconhecido se não fosse o Rui ao seu lado, o meu 
pai que pediu para o vestirem assim na esperança de ser levado para o Bico 
da Areia e um quintal de malmequeres[...]onde apesar de tudo/ quem sabe/ 
lhe fosse menos difícil viver/ não, onde lhe seria mais difícil viver sem 
aplausos, sem clientes, sem música, apenas o mar ou o rio e a minha mãe à 
espera do que ele não poderia dar-lhe (p.185). 

 

Essa bela narrativa de Paulo esclarece-nos toda a sua história familiar. A crise de 

identidade de Carlos, o abandono de sua família e casa, a afirmação da nova identidade, o 

envolvimento com outro homem bem mais jovem do que ele, a frustração de Judite e de seu 

filho, além de sua aproximação do ponto extremo ao do nascimento: O instante da morte. 

Nesse momento, Carlos pede para “voltar o ser homem”, estando de acordo com as normas 

morais de seu país. Só assim, segundo tais valores, esse indivíduo poderia descansar em paz e 

se salvar enquanto alma. Desse modo, Carlos, vestido de homem, ao lado de Rui, foi velado e 

enterrado como mais um cristão perdoado por Deus. Para Paulo, agindo assim, o seu pai 

poderia metaforicamente retornar ao passado, ao tempo em que era, talvez, feliz com a sua 

família. Entretanto, o próprio filho nos diz que o seu pai nunca poderia ter sido feliz sem a 

vida artística que teve. Para Carlos, foi mais difícil desempenhar o papel masculino de um 

chefe de família do que sofrer os horrores da prostituição, do desprezo e do preconceito 

social. Carlos não pôde ofertar aquilo que Judite tanto desejava. Não pôde também ser um pai 

exemplar. Mas, pôde ser o que quis e pagou o alto preço da liberdade. O fato de Carlos ter 

sido velado e enterrado segundo o ritual católico não seria, talvez, uma plena cobrança social? 

Não estaria, dessa forma, a moral católica enraizada na sociedade portuguesa contemporânea? 

Paulo nos diz que o seu pai pediu para ser vestido de homem não para retornar ao seu passado 

familiar, mas, para estar em comunhão com Deus e com os valores religiosos enraizados na 

sociedade do qual ele faz parte: “Portanto não vestido de homem na esperança de ser levado 

para o Bico da Areia mas derivado à santa do camarim ou ao receio de Deus” (p.186). 

Notemos então a presença dos elementos religiosos que fazem com que Carlos se sinta 

pecador e transgressor de uma ordem estabelecida socialmente. 

Paulo sofreu demasiadamente com a morte de Carlos. Ele nunca conseguiu 

compreender a multiplicidade sexual de seu pai e revoltou-se com tal fato. Também se 



383 
 

 

dilacerou com o descaso e abandono de Carlos enquanto homem e pai. Mas, sabemos que o 

travesti sofreu ao ter de sair de casa. Também foi difícil para ele viver longe de sua ex-

família. Por vezes rondava o antigo lar, às escondidas, sem que fosse visto ou percebido. 

Segundo Paulo, que conseguiu avistar a vigília do pai, Carlos tentou algumas vezes se 

reaproximar do antigo lar: 

 

Carlos ou Soraia na lápide ou nem Carlos nem Soraia, só as datas com um 
tracinho a uni-las/ a separa-las[...]não existiu pai, existiu outro por si a ir 
buscar a minha mãe à escola e a consertar a genciana nos ganchos de arame, 
outro que nos espiava de longe aguardando que o dono da esplanada nos 
visitasse com o quartilho de vinho para seguir, mata fora[...]-A atriz é o teu 
pai Paulo não me estás a mentir? (p.188). 

 

Observemos a ironia de Paulo ao mencionar o nome de seu pai escrito em sua lápide. 

Qual seria a verdadeira identidade do corpo enterrado? E, tomado pela dor e revolta dessa 

situação ambígua, Paulo desconsidera a paternidade do travesti. Mostra-nos que o Carlos do 

passado é diferente do travesti presente. O Carlos do pretérito é mostrado aos leitores como 

um pai de família comprometido com a harmonia do lar, que cuida de sua mulher, filho e 

casa. Porém, o Carlos do presente é fugidio, esquivo e, aos olhos de Paulo, não se interessa 

por sua família. Prefere deixá-la abandonada, entregue à própria sorte. Nesse caso, Judite se 

entrega ao álcool e à prostituição, como já vimos anteriormente. Como uma atriz poderia ser o 

pai de Paulo? Questionavam todos ao seu redor e, sobretudo, a sua consciência. Entretanto, 

Paulo sabia dos laços de sangue que os unia e do verdadeiro amor que tinham mutuamente, 

não importando a escolha sexual de seu pai.  

Notemos como o Carlos do passado já dava sinais de que não pertencia a aquele 

ambiente e pretendia mudar radicalmente de vida. Como Ruth Bryden, Carlos era aficionado 

por flores, cuidava mais das gencianas do que de Judite e Paulo. Como poderia então o 

travesti negar a sua essência transexual? Esse acontecimento foi inevitável. Mas, para a mente 

de Paulo essa ambiguidade assustava e causava constrangimento: “-O que vão escrever no seu 

túmulo pai como é que vão chamar-lhe?” (p.196). E assim, Paulo continua a se preocupar com 

o destino final de seu pai. Tanto o seu filho quanto as demais pessoas que conheceram Carlos 

tornam-se igualmente inseguros no entendimento da sexualidade do travesti. Seja por 

desprezo, crítica ou desconfiança, os sentimentos ofertados a Carlos são negativos. Há quem 

sinta pena, como no caso de Dona Helena, mãe adotiva de Paulo: “O que vão escrever no seu 

túmulo pai, como é que vão chamar-lhe, as folhas do cemitério surgem num remoínho e 

devoram-lhe a lápide onde Soraia, onde apenas as datas e a dona Helena/ -Coitado” (p.197). 
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Triste sina de um travesti, que provoca dúvida a respeito de sua sexualidade mesmo após a 

morte. Interessante notarmos que as datas ainda são mais aceitas e exatas do que a 

personalidade de Carlos. Os números são exatos, exceto a sua identidade. Paulo preocupa-se 

com o pensamento da coletividade e sente-se envergonhado por ter um pai homossexual. O 

que vão pensar disso? Essa frase o sufoca e determina o seu comportamento revoltado na 

trama. Perder-se nas drogas foi um modo de distanciar-se dessa preocupação de ser obrigado a 

dar uma satisfação à sociedade do qual fez parte. Enquanto que alguns sentiam pena de 

Carlos, Paulo sentia remorso por não compreender, verdadeiramente, o que se passou com o 

seu pai. 

Após a morte de Carlos, Paulo tenta compreender toda a sua história frequentando, por 

vezes, as casas noturnas de Lisboa. Esses locais o fizeram adentrar no túnel do tempo e rever 

as cenas de infância em que acompanhava o travesti em seus shows. Talvez, em um momento 

particular ele se viu despido de preconceito e, por um instante, aceitou a atitude 

revolucionária de seu pai. Por vezes, amou o pai do jeito que ele era sem se importar com a 

sua sexualidade. Sentiu até orgulho, do mesmo modo que Rui Miguel sentiu de Joaquim/Ruth, 

por Carlos ter tido caráter e personalidade em assumir-se publicamente. Se, entre os fatos, Rui 

Miguel afirmou a Carlos Castro que o seu pai “não foi nenhum bandido, ladrão ou assassino”, 

igualmente, na ficção, Paulo confessa aos seus leitores que Carlos foi “um puro de coração”. 

Sabemos desse caráter de Carlos, ao longo da obra antuniana, uma vez que o referido travesti 

se mostra pacífico, respeitador e amoroso com o seu semelhante.  

Vejamos nessa cena a seguir, em que Paulo nos confessa respeitar e entender o 

ambiente de trabalho de Carlos, bem como o seu elogio à figura paterna: A boate é “o paraíso 

dos puros de coração, homossexuais, viciosos, melancólicos, transformistas, lésbicas e 

solitários como eu que perderam o seu ideal há trinta e cinco anos[...]um puro de coração 

entende?” (p.260-261). Paulo resolve reconhecer a diversidade sexual e social encontrada no 

mundo contemporâneo ocidental. Entretanto, é novamente tomado pela revolta existencial ao 

deparar-se com a sua história de vida. Enxerga-se como um ser humano aos pedaços. 

Dilacerado e preso a si mesmo. Estava envergonhado diante de Deus e dos homens por ter um 

pai travesti. Sentia nessa experiência vital, “os desrespeitos à igreja” (p.409). Porém, nesse 

trecho, quando menciona a figura paterna, notamos um toque de carinho e compreensão em 

relação a Carlos: “Um puro de coração”. Não fez mal a ninguém, mas a si mesmo. Será? Não 

seria o contrário? Não pretendemos resumir uma situação tão complexa em algumas linhas. 

Por enquanto, sabemos que para ocupar o seu espaço na sociedade ocidental contemporânea, 

o sujeito homossexual necessita de coragem e perseverança para conviver em igualdade com a 
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ordem heterossexual vigente. Até o momento, os homossexuais ainda estão, nas palavras de 

Lobo Antunes, “entre a vergonha e o desafio” (p.634). Mas, estão no caminho certo para que 

alcancem os seus ideais. 

Tanto na história factual de Ruth Bryden quanto na ficção antuniana, percebemos a 

moralidade reinante na sociedade portuguesa, mesmo na contemporaneidade. Quando Carlos 

ia visitar Paulo na clínica de recuperação de drogados, despertava a atenção e a curiosidade de 

todos que o avistavam. Assim também quando algum travesti morria e era enterrado vestido 

de homem, não conseguia esconder todos os traços cuidadosamente trabalhados no processo 

de transformação sexual: Ficava algum esmalte nas unhas, vestígio de maquiagem, ou até 

mesmo as sobrancelhas depiladas. Essas características dos travestis provocavam o 

preconceito e o estranhamento no mundo heterossexual: “Não estamos no carnaval o que é 

isto” (p.123). Paulo também critica a forma como Carlos e os demais travestis abandonam os 

seus lares, esposas e filhos para realizarem-se sexualmente fora de casa. Caso algum travesti 

tente negar essa situação ouvirá um desabafo: “Não minta que é pecado” (p.124). Ao longo de 

Que farei quando tudo arde?, podemos notar que a mentira incomoda os personagens 

envolvidos porque é um mal que dificulta as relações humanas e viola a política moral dos 

bons costumes. Segundo as normas de boa conduta moralista, a mentira se traduz como o 

engano dos outros e de si mesmo. Um exemplo significativo para essa questão situa-se no 

desespero de Carlos, que casado com Judite, vivia uma farsa conjugal. A aliança pesava-lhe 

tanto que ele resolve enterrá-la na areia da praia. Quando se livra de seu peso simbólico, 

respira mais aliviado: “Sentir que me libertava de uma mentira incómoda ao libertar-me da 

aliança” (p.134).  

Paulo também desabafa ao leitor que os seus pais mentiram para ele e toda a união 

familiar não passou de uma grande farsa. Judite afirma que as suas colegas de adolescência 

mentiram para ela ao desconfiarem da sexualidade de Carlos. Enfim, o leitor do romance ora 

analisado se depara constantemente com a atmosfera do mascaramento e desmascaramento 

dos personagens e das suas situações afetivas. “Mentiram e mentiram”, afirma todos em 

uníssono (p.135). Por vezes, também nos deparamos com a lição de moral que Paulo oferta a 

Carlos quando percebe a sua triste condição de um pai que abandona a sua família para 

“vestir-se de palhaço”: “Não minta pai, acabaram-se as mentiras, o que adianta mentir, por 

muito que lhe custe/ e custa-lhe não custa” (p.143). Notemos o tom reprovador de um filho 

que clama pela veracidade de sentimentos de seu pai. Nesse trecho, Paulo sublinha o alto 

preço a pagar pelo uso da mentira. 
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Já no episódio do suicídio de Rui, foi uma tarefa difícil para Paulo ter de reconhecer o 

corpo do amante de seu pai. O referido personagem então prefere mentir para os policiais 

sobre o reconhecimento do cadáver: “O polícia/ -Conheces?/ e não conheço, este aqui não 

conheço” (p.159). Paulo, assim como os demais parentes de Rui sentia vergonha da relação 

entre o casal homossexual. Todos permaneciam perplexos com a atitude revolucionária de 

Carlos. Notemos o desabafo das tias de Rui, perante a sua conturbada relação amorosa: 

“Contaram-me que drogas, aventuras esquisitas, uma desgraçada com o dobro da idade dele/ 

um homem tia, um homem/ cala-te, uma desgraçada com o dobro da idade dele num buraco 

de mendigo no Príncipe Real” (p.161). Mesmo Rui afirmando para as suas parentes que 

morava conjugalmente com outro homem, elas preferiram camuflar a real situação e viverem 

imersas em uma fantasia idealizada. Para os heterossexuais, a união entre indivíduos do 

mesmo sexo causa estranhamento e polêmica: “Aventuras esquisitas”. Nesse caso, a mentira é 

utilizada para sanar as dores causadas pelo mal-estar daqueles que se sentem desconfortáveis 

com o universo gay/ travesti.  

Outro ponto importante da moralidade católica enraizada na cultura portuguesa traduz-

se na severa crítica ao suicídio de Rui, oriunda de suas tias. Ninguém pode ter a capacidade de 

retirar a sua própria vida, exceto Deus. Seja na Bíblia, ou na literatura (O Inferno de Dante, 

por exemplo), o suicida paga pelo pecado de ter acabado com a sua vida. Rui, desse modo, 

torna-se um grande pecador por ter cometido esse ato tão condenado pela religião católica. 

Assim, a sua tia desabafa, inconformada com tal situação: “Francamente Rui que patetice 

matares-te, demos-te de tudo, colégios, férias na Suíça, um apartamento que gastaste na 

droga, um lugar sem responsabilidade” (p.162). Para o mundo moralista heterossexual, não há 

espaço social para os indivíduos pecadores que transgridem as suas normas de boa conduta. 

Torna-se inadmissível para um jovem que teve todas as oportunidades, educação e recursos 

financeiros mudar radicalmente de vida, envolver-se em drogas e modificar a sua sexualidade. 

Além de tudo isso, ainda cometer o ato mais grave que um cristão pode praticar: A retirada 

voluntária de sua vida. A sua família nunca o perdoou por essa atitude para eles abominável. 

Eram todos religiosos e pertencentes ao meio social português. As pessoas não se 

interessavam pela história de Rui, assim como a de Carlos. Quando Paulo quis escrever sobre 

o funeral dos amantes, o seu chefe foi taxativo em afirmar que as pessoas de bem não se 

interessavam pela vida de um travesti: “Achas que alguém se interessa pelo funeral de um 

travesti, ninguém se interessa pelo funeral de um travesti” (p.258). Paulo argumenta ao seu 

chefe que a sua história não pode ser apagada de dentro dele. Mesmo que não sirva para as 

demais pessoas, para ele é algo que o formou enquanto sujeito cultural: “Mesmo que a 
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cortasse da prosa não a cortava de mim” (p.259). Não há como anular ou cobrir a verdade 

porque um dia ela vem à tona. E então Paulo filosofa: “As pessoas mentem a tentarem 

convencer-nos do que se convencem a elas” (p.270). Assim, mentir para os demais pode ser 

mentir para si mesmo.  

Os indivíduos estão sempre inventando fatos e a si mesmo para conseguirem se manter 

vivos. Carlos teve de se reinventar em Soraia para se manter em sua existência. Mas, quem 

seria a farsa afinal? Carlos ou Soraia? As pessoas inventam para serem felizes (p.297). Mas, 

sentem-se tristes e desamparadas quando estão diante de si mesmas, sem máscaras ou 

fantasias. Nesse momento de solidão e desterro, o sujeito vê-se amparado pela ajuda ou 

providência divina, a exemplo do médico que acompanhou o caso de Carlos. Interessante que 

nesse romance antuniano, a ciência consegue conviver com a fé religiosa: “Desejou, sem 

compreender a razão, que houvesse uma Bíblia na mesa de cabeceira” (p.327). Porém, “nem 

um crucifixo, nem um padre, nem um sacristão a rezar” (p.398).  

Por vezes Lobo Antunes reitera o respeito pelos ritos católicos, a exemplo do velório e 

enterro. Mesmo que a sua narrativa tenha um tom irônico e sarcástico, ao desconstruir a 

cultura portuguesa, ele não a nega, mas a reinventa. Lança um olhar crítico ao descrever a sua 

tradicional pátria, e, ao seu modo, clama por mudanças sociais. Lobo Antunes é um escritor 

pós-moderno, que acompanha as novas tendências mundiais do Ocidente contemporâneo, e 

como tal, trouxe à tona um tema tão polêmico, que é o da transformação da sexualidade. Ele 

traz à cena principal a figura de um travesti, mostra-nos que já há em Portugal uma tentativa 

de ingresso na pós-modernidade, entretanto, também nos leva a crer que essa mesma 

sociedade ainda não se encontra preparada para compreender e administrar tamanha 

complexidade sexual, principalmente para aqueles que estão de fora do processo.  

Mas, voltemos à moralidade portuguesa, que não admite mentiras e transgressões de 

valores. Na cena que se segue, Gabriela, namorada de Paulo, transmite-nos o respeito e a 

seriedade com que nos dispomos a ter, em relação à aqueles que não estão mais vivos: “O 

aspecto responsável e sério dos defuntos, não mentem nunca, pode confiar-se-lhes um segredo 

que não contam a ninguém, o que prometem fazem”, pois, “uma ocasião roubei uma moeda 

aos meus pais, diante da fotografia do meu tio a minha mãe/-Foste tu Gabriela?/e o meu tio 

mudo, se calhar não me aprovou mas mudo[...]ao meu lado” (p.408). Vemos que, apesar da 

ironia em relação ao caráter estático de um cadáver, essa cena também mostra-nos o modo 

solene com que a morte é percebida pelas pessoas. Essas tornam-se glorificadas e imortais 

após a passagem de vida, como também mais próximas do divino, ganhando o seu caráter de 

onipresença. O morto, assim como Deus, pode estar, em espírito, em todos os lugares, 
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observando os seus entes queridos. Assim, Gabriela se sentiu acolhida por seu tio morto. Ele 

estava ao seu lado e era o seu cúmplice no ato ilegal do furto da moeda.  

Também há, em outros momentos de Que farei quando tudo arde?, o comentário 

crítico da luta capitalista contra o comunismo, em Portugal. Isso porque, talvez, esse 

movimento socialista desconsidere a religiosidade reinante na referida nação. Acabando-se 

com o comunismo, acabariam “os desrespeitos à igreja”, as confusões e insultos à pátria 

(p.409). Porém, Portugal é um país acolhido por Deus, e, que desde o início de sua história, se 

caracterizou como uma nação predisposta à propagação da fé cristã pelo mundo, ou pelos 

“mares nunca dantes navegados”. Portugal conta com “uma Virgem de basalto a chorar por 

nós todos”, e, à partir desse fato, propaga a sua cultura para os seus habitantes (p.441). Os 

personagens de Que farei quando tudo arde? podem contar sempre com o auxílio das 

entidades celestiais, ao longo dessa narrativa, a exemplo da mãe de um dos travestis que 

buscava na religião a cura de seus males existenciais: “O livrinho de missa dado que vais à 

missa, a Senhora da Ascensão te ajudou na erisipela, com uma novena olha por ti, comove-se” 

(p.448). Nessa atmosfera trágica que se caracteriza a obra antuniana, só há espaço para 

“desgostos e terços” (p.471).  

Já em relação a Carlos, as entidades divinas aparecem-lhe para perdoarem-lhe pelos 

seus pecados. Mas, afinal, por que Carlos é considerado tão pecador? Os próprios travestis 

possuem essa consciência de que estão praticando algo ilegal ou imoral, como em um dos 

entrevistados por Don Kulick, na Bahia, conforme vimos. Na obra antuniana, Carlos se 

mantém pelo perdão celeste: “O Carlos, o maricas, o palhaço a dançar numa cave, a atender 

os clientes nas pensões do Beato, o que mora com um rapaz da idade do filho e a dona 

Aurorinha/ -Deus perdoa-lhe coitada” (p.482). Mais uma vez percebemos que Carlos, quando 

não desperta o desprezo das pessoas, desperta também a pena daqueles que convivem 

diretamente com ele. Mas, quando o infortúnio ocorre, o pecado toma conta dos condenados 

de Lobo Antunes: “Que o pecado nos afogue” (p.505). Segundo dona Aurorinha (vizinha de 

Carlos), as pessoas devem buscar ajuda dos santos porque nunca se conhece o futuro: 

“Estatuetas de santos/ -A gente nunca sabe Paulo/ a gente nunca sabe o quê?” (p.559). Paulo, 

indignado, não consegue compreender a condição humana de ser subordinado à intervenção 

divina, bem como ter as suas limitações resolvidas mediante auxílio de forças celestes. 

Também não enxerga o mecanismo existencial já que é tomado pelo caos, em sua jornada 

pela terra. A maior parte do tempo se entrega às drogas, entretanto, como vimos, em um 

momento de grande desespero pela ausência de seu pai, pede a Deus que interceda na 

realização de seus desejos íntimos. Certa vez, tomado pela revolta na casa dos Anjos (a do 
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casal que lhe adotou) devido à falta dos pais biológicos, Paulo tenta fugir de sua realidade 

através do religioso, buscando, dessa forma, sanar os seus males vitais na igreja. Mas, para 

ele, nem a religião pode salvá-lo. Porém não desiste de buscar a resolução dos seus 

problemas, via religiosidade: “E fugir, através da persiana a igreja não parecida com a igreja, 

outra coisa que me esperava, me ameaçava[...]há quanto tempo as igrejas não conversam 

comigo?” (p.616).  

Mais adiante, o cafetão Senhor Sales, ex-chefe de Carlos, reitera os valores bíblicos 

como um modo de evidenciá-los no seio social português: “Vem na Bíblia que a mulher deve 

obediência ao homem e por muito inteligente que a minha esposa seja e não é bem o caso 

quem se atreve a discutir a Bíblia” (p.632). Percebemos o quanto a religiosidade ainda 

interfere na sociedade portuguesa, mesmo nos dias atuais, em que o homem adota outras 

alternativas de crença, moralidade e costumes, na vida terrena. O personagem citado então 

reforça o poder masculino perante as mulheres, pois está escrito na Bíblia essa realidade, que 

deve ser obedecida e vivenciada: “As damas enfiarem nos miolos quem manda / Deus 

escreveu na Bíblia” (p.634). 

Como vimos, no decorrer dessa pesquisa, a diferença de costumes, dos padrões e dos 

valores morais impostos, principalmente, em Portugal, pela religião católica, é vista como 

algo negativo, que precisa ser retirado do seio social. Seja pela transformação sexual, ou pela 

prostituição, e mais ainda pelo uso de drogas, os indivíduos envolvidos nesse processo não 

são entendidos nem auxiliados pela sociedade que os exclui. Antes, são julgados e 

condenados pelos seus atos. Sabemos que cada caso específico (multiplicidade sexual, 

prostituição e uso de drogas) necessita de um trato particular, porém, todos eles são mal 

administrados pela malha de poder de uma dada cultura. Quem pratica essas formas de vida 

consideradas ilegais, imorais, e, no caso das drogas, nocivas ao homem, não é acolhido e nem 

orientado pelos indivíduos que estão fora desse universo, mas, ao contrário, torna-se alvo do 

preconceito, do descaso e da negligência sociais. Assim, tanto em Que farei quando tudo 

arde? quanto nos casos verídicos que observamos, a exemplo da história de Ruth Bryden e 

dos travestis entrevistados pelos teóricos Don Kulick e Marcos Benedetti, os sujeitos que 

optaram pela transformação sexual, ou se viram diante da situação de prostituição e uso de 

drogas, como em Judite, Paulo e Rui, na ficção antuniana, ou foram negados, criticados e 

julgados por aqueles que estavam inseridos no seio social de cada caso. Não receberam ajuda, 

carinho e compreensão de ninguém, nem mesmo dos familiares, como já presenciamos nesse 

estudo.  
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Esses seres são considerados por estudiosos da área sociológica, a exemplo de 

Zygmunt Bauman, em Vidas desperdiçadas, o refugo social humano, ou seja, o que é negado 

e descartado da sociedade. Em seu romance ora analisado, Lobo Antunes desabafa a crítica à 

diferença em Portugal, na voz dos enfermeiros que criticavam Paulo e a sua anti-família, no 

hospital de recuperação de drogados: “-Coitados perderam a noção de tudo” (p.55). É preciso 

“ter noção”, estar ciente de seus atos morais e legais, para uma pessoa ser bem aceita 

socialmente. Em acréscimo, a sociedade lusitana não admitia a transformação sexual de 

Carlos, principalmente a igreja, que o olhava com desconfiança, apesar do mesmo se 

considerar uma pessoa pacífica e, ao seu modo, cristã: “o meu pai agradecia a sua sorte na 

igreja[...] até o sacristão o exilar em indignações cochichadas” (p.63). Ao longo desse 

romance pudemos perceber o grito de dor de Judite (“Por que Carlos?) que não se conformou 

com a falta do marido, bem como a revolta de Paulo por ter sido abandonado pelo pai, que 

mudou de sexualidade. Mas, também presenciamos a voz uníssona da sociedade portuguesa, 

que severamente criticou a atitude de Carlos. Não por acaso foi vítima da violência verbal e 

até física das pessoas que passavam em sua vida. A todo instante era ofendido e não reagia a 

tamanha violência: “Que maricas senhores [...] –Que maricas” (p.528). Como em outro 

momento, em que o inspetor de justiça, em tom de reprovação, assegurou a Judite que seria 

um mau negócio se casar com um homossexual: “Não acredito que se vá casar com aquele 

sujeito Judite[...]não sabe em que consiste o sofrimento e a vergonha pois não” (p.101).  

Criticaram também o namoro de Paulo e Gabriela, uma vez que o rapaz estava em 

tratamento contra a dependência química: “E vais ao cinema com um doente do hospital 

Gabriela?” (p.171). Outra vez, Paulo afirma que o seu pai já estava morto há muito tempo 

para ele, desde que o travesti abandonou a sua família. Mas, sabemos que Paulo faz esse tipo 

de afirmação no calor de sua revolta, pois, quando se acalma, sente falta do pai. Porém, Paulo 

não somente fala por si, entretanto, demonstra-nos o pensamento reinante da sociedade 

moralista portuguesa: “...e foi nesse instante que você faleceu pai, não depois, não quando o 

médico com pena de si porque no fim de contas ninguém as quer, uma vida difícil” (p.483). 

Paulo diz que as pessoas não se importam com os travestis. Tanto em Que farei quando tudo 

arde?, quanto na vida de Ruth Bryden, pudemos perceber que realmente os travestis possuem 

uma vida difícil, pois, são refugados por aqueles que estão inseridos no seio social. Não 

vivem apenas. Sobrevivem em meio ao preconceito e violência de uma cultura ocidental 

heterossexual: “Não faz sentido que o meu pai fosse só isto, um palhaço a mudar o sítio às 

coisas no Príncipe Real”, desabafa Paulo, em comunhão com o preconceito e a intolerância 

social em relação à diversidade sexual (p.435). Assim, Carlos e Ruth Bryden, ficção e fato, 
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demonstram a incessante luta humana pela busca do seu ser, pela diversidade sexual e por sua 

imersão no seio cultural de Portugal, que, ao invés de isolar, deveria incluir esses seres por ela 

marginalizados.  
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IV-  CONCLUSÃO. 

 

 Os longos anos de moralismo cristão na sociedade portuguesa podem, em parte, ser 

atribuídos à presença dominante da Igreja em Portugal. Por mais que a história ocidental tenha 

sofrido mudanças no decorrer do tempo que ajudaram nas transformações políticas, 

econômicas e sociais, percebemos que, a ruptura com a religiosidade cristã, ainda se constitui 

problemática, principalmente no caso português, que é sui generis, em relação aos demais 

países da Europa. Vimos ao longo dessa pesquisa, como a nação vive a sua história religiosa e 

o seu imaginário, sempre procurando sublinhar como a religião católica se manifestou em 

Portugal com a sua moralidade no percurso dos séculos.  

Na primeira parte da Tese, percebemos que o cristianismo auxiliou na formação da 

nação portuguesa, sustentada pela idéia de eleição divina, reforçada, por exemplo, por 

Camões em Os lusíadas, ou pelo culto a Fátima devido às suas aparições aos fiéis. Nessa obra 

literária, o leitor percebe que a vitória portuguesa no grande empreendimento marítimo de 

conquista de novos territórios, povos e a ampliação de sua cultura e religião, só foi possível 

graças à intervenção divina, e, ao fato dos lusitanos serem “abençoados por Deus e por Ele 

escolhidos” para dominarem o mundo e vencerem os inimigos infiéis. Vimos também, nesse 

momento da pesquisa, que a família é considerada o local sagrado de educação e 

desenvolvimento do sujeito. O matrimônio é um dos Sacramentos mais exigidos pela Igreja, 

que visa organizar, administrar e dominar os seus fiéis, até mesmo no ambiente doméstico. 

Nesse contexto, a família deve ser una, pacífica e mantenedora da ordem religiosa, bem como 

reproduzir no cotidiano os fundamentos moralistas cristãos. Nela, o papel social dos 

indivíduos é culturalmente determinado: As obrigações do pai, da mãe e dos filhos devem 

estar claramente estabelecidas. Não há espaço para a luxúria nem para a perda de tempo. O 

sexo é controlado e visa à procriação e ao aumento dos fiéis. Diante desse domínio histórico 

religioso, do reforço à religiosidade e ao moralismo cristão exercido pela ditadura salazarista 

no Estado Novo, como os portugueses puderam se desviar dessa tradição e adotar os novos 

valores sociais do Ocidente? Como aceitar a diversidade sexual, comportamental, e a 

patologia se o seio da sociedade portuguesa exige uma atitude correta e sadia, baseada nos 

valores morais religiosos?  

 Mas, as mudanças culturais no Ocidente foram inevitáveis e, a passos tímidos, 

ingressaram em Portugal, rompendo antigos valores de ordem econômica, política, religiosa, 

sexual e artística. A fragmentação e as incertezas oriundas dessas transformações sociais e 

estéticas influenciaram no surgimento do processo de afirmação da identidade do homem, e, 
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trouxeram as suas possíveis consequências negativas, a exemplo do ser caótico. Tais 

inovações tornaram-se alvo de discussões dentro e fora da literatura. Não por acaso, o tema do 

dilaceramento do sujeito pós-moderno, que se apresenta nessa pesquisa, é recorrente na obra 

de Lobo Antunes. Mas de que forma ele exercita essa tarefa estética? António Lobo Antunes, 

através de sua escrita ácida, irônica, grotesca, metafórica e desconstrutora dos valores 

históricos e sociais de Portugal, das idéias e das ações humanas, tenta apontar aos seus 

patrícios, bem como aos seus leitores, de um modo geral, que os fatos se transformaram, que a 

contemporaneidade viabiliza outros modos de vida do homem, nas relações consigo mesmo e 

com os outros. É necessário que os portugueses estejam abertos às novas experiências e 

possam respeitar as diferenças, bem como saber acolher as vítimas das drogas, visando à sua 

recuperação. Sintomaticamente, presenciamos na narrativa em estudo, o descaso em relação 

ao vício alcoólico de Judite e a falência do modelo de internamento, no caso de Paulo. São 

como alertas que o narrador do romance emite para a sociedade. 

A multiplicidade de condutas, a transgressão de valores do queer e a pluralidade de 

pensamentos devem ser também consideradas por todos, no seio das sociedades ocidentais, e, 

especificamente da portuguesa, uma vez que estamos diante do aumento da visibilidade das 

diversas expressões culturais e sexuais. Ao evidenciar a figura do travesti, em Que farei 

quando tudo arde?, Lobo Antunes dialoga com a Teoria Queer, trazendo a transgressão de 

valores sociais para a cena e destacando o seu choque com a tradição moralista cristã de 

Portugal. Lobo Antunes mostra-nos o despreparo dos portugueses em lidar com as novas 

formas de afirmação da identidade humana. Sendo assim, o escritor de Benfica convida os 

portugueses a lançarem um novo olhar sobre a sua história e as modificações sociais ocorridas 

no Ocidente.  Em Que farei quando tudo arde? não poderia ser diferente. Nessa obra, o leitor 

pode perceber o destaque de Lobo Antunes dado a indivíduos que seriam totalmente anulados, 

refugados e descartados como lixo humano pelo cenário histórico e literário do passado, a 

exemplo: Do travesti Carlos, da alcoolizada e prostituta Judite e do dependente químico em 

Heroína Paulo, que representam o desafio pós-moderno de fragmentação e desconstrução da 

idéia da “Sagrada Família” imposta pela moral católica portuguesa. Ao trazer para o centro do 

enredo a anti-família protagonizada pela tríade Carlos-Judite-Paulo como a metáfora da 

ameaça à tradição moralista cristã em Portugal, Lobo Antunes reflete a atitude portuguesa de 

rejeição às mudanças, que nega a existência desses indivíduos. Os protagonistas são 

colocados em situações extremas de crise existencial, aparecem fantasmagóricos e dilacerados 

por um degradante destino que os conduz ao aniquilamento do ser, como forma de tornar 

visível um dilema social que atinge uma parte expressiva da população, e que são excluídos. 
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A vida pesa-lhes porque justamente não conseguem ser respeitados e acolhidos pela sociedade 

da qual deviam fazer parte. Ao contrário, são julgados e condenados por serem diferentes, 

patológicos e não comungarem das normas e condutas ditadas pela moralidade religiosa de 

Portugal. A Igreja vê-se ameaçada por essa diversidade cultural e, para manter-se em vigor, 

luta contra todas as formas de ação e pensamentos que são diversos das suas próprias leis. E, 

novamente nos deparamos com as seguintes questões: Estaria Portugal, de fato, imerso na 

Pós-Modernidade, mesmo considerando o êxito de seus escritores pós-modernos e a 

existência do movimento estético, por eles fortalecida? A Tradição moralista religiosa perdeu 

realmente o seu poder de influência das mentes humanas? Por que a diferença de conduta e 

opinião ainda hoje, em pleno século XXI, tanto incomoda o seio da sociedade lusa? A fluidez, 

a ruptura de valores sociais e as incertezas do discurso pós-moderno seriam apenas 

representações teóricas? 

No romance ora apresentado, o leitor se depara com um quadro de total dilaceramento 

humano. A narrativa é conduzida por Paulo, um jovem viciado em heroína, que acaba sendo 

internado em um hospital de recuperação de drogados. Podemos concluir que, tudo o que ele 

mais quer é ter uma vida “normal”, pois a sua realidade doméstica destoa dos padrões 

impostos pela moralidade cristã. Mas, o que tanto o incomoda? À medida que o leitor 

mergulha no universo de Paulo percebe que há inúmeros fatores externos que contribuem para 

a triste sina do personagem: desconfia que o travesti, a quem inicialmente atribui sua 

paternidade, não seja seu pai, mas no final acaba confirmando que é seu verdadeiro genitor; a 

sua mãe é alcoólatra e se prostitui em troca de pinhas, conchas e quando muito, uma moeda. 

Em Que farei quando tudo arde?, Lobo Antunes dessacraliza a idéia da Sagrada Família 

imposta pela moral cristã. Nessa obra, Deus é um velho decadente que observa, sem 

habilidade as pessoas do alto de um hotel.  

Dessa forma, o núcleo da narrativa formado pela tríade Carlos, Judite e Paulo 

representa o aniquilamento daquilo que a sociedade ocidental cristã entende por família. Os 

três personagens principais do romance em estudo aparecem como fantasmas sem identidade, 

perambulando sem fim rumo a um trágico destino. O vazio existencial é detectado em cada 

um deles. A degradação e a falta de sentido da vida são experimentadas por todos 

ininterruptamente. Paulo e seus pais não sabem quem são. Perdidos entre a multiplicidade e a 

fragmentação, estão distantes da ordem e dos costumes da tradição ética e religiosa do 

Ocidente. Mas há um alto preço a pagar por serem diferentes e enfermos: Carlos, após sofrer 

o dilema de ser ou não ser homem, de ser ou não ser pai de Paulo, adoece e morre, em função 

da AIDS; Judite vive também um dilema entre ser a garotinha inocente de outrora e a 
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maliciosa professora primária que não consegue conter os seus instintos, e então, é destruída 

pelo vício do álcool; e Paulo ao protagonizar uma vida cheia de rejeições e falta de lógica, 

torna-se vítima da heroína. Não há nenhuma saída para o indivíduo em Que farei quando tudo 

arde?, restando somente abraçar um destino de degradação e dilaceramento identitário. 

O presente estudo apontou a seguinte questão: através do protagonista Paulo e de seus 

pais (Carlos e Judite), o escritor português António Lobo Antunes apresenta o homem pós-

moderno e seu legado de ruptura com as normas sociais, ao mesmo tempo em que rejeita 

essas mudanças culturais, como fica claro no dilema que enfrentam. Como pode a fuga dos 

padrões ditados pela sociedade ser tão árdua e inaceitável, uma vez que, o homem atual vive 

em um mundo fragmentado, e em que as antigas instituições como o Estado, a Escola e a 

Igreja perdem espaço para novas crenças e comportamentos, a exemplo do Consumo? Essa 

mesma sociedade ocidental pós-moderna é fruto de uma tradição cristã, que a formou e a 

educou segundo as suas normas e leis religiosas. Não é tarefa fácil a modificação dos 

costumes e crenças enraizados no seio das sociedades, e, mais particularmente, da cultura 

portuguesa. Também perceberemos que o caso de Portugal é sui generis, uma vez que essa 

nação foi alicerçada e justificada pela religiosidade e fé de seu povo.  

António Lobo Antunes, ao longo de sua obra, põe em xeque o homem ocidental e as suas 

ações, tratadas em um tom sarcástico e irônico. Na narrativa antuniana, o indivíduo sofre 

severamente as consequências de seus atos, que são, na maioria das vezes, caricaturados e 

carnavalizados. Assim, o leitor pode compreender que, o referido escritor, na realidade, nos 

coloca diante de um espelho para que possamos nos enxergar melhor, e perceber a nossa 

pequenez diante do universo. Na escrita de Lobo Antunes, o sujeito iluminista é 

grotescamente reduzido a uma larva disforme. O desconcerto de nós mesmos é fundamental 

para que possamos nos analisar de forma mais crítica. Essa é a tarefa de António Lobo 

Antunes. 

Em Que farei quando tudo arde?, o leitor se depara com um enredo muito próximo à 

realidade atual em que vivemos. A Pós-Modernidade não se caracteriza por ser um 

movimento estético distante do homem do século XXI, mas sim, como a análise do que 

fazemos, pensamos e acreditamos na contemporaneidade. O leitor pode identificar-se com os 

protagonistas desse romance. O dilema sexual de Carlos e o seu fracasso como chefe de 

família, a fraqueza de Judite, a sua falência como mãe e mulher, e a fuga da realidade de 

Paulo, que não representa um modelo de filho, são dramas muito próximos do cotidiano da 

vida contemporânea. No fundo, todos nós trazemos em nós mesmos um pouco desses três 

personagens quando não conseguimos realizar os papéis que a sociedade nos impõe. Às vezes, 
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falhamos como pai, mãe, filho, irmão, amigo, homem e mulher. Dessa forma, compreender o 

processo de fragmentação do sujeito pós-moderno é fundamental para  se ter uma visão mais 

ampla da nossa caótica existência.  

Assim, António Lobo Antunes, através da sua obra Que farei quando tudo arde? 

contribuiu para a fundamentação da nossa pesquisa e o enriquecimento do tema em questão, 

ao mostrar a falta de sentido do ser e estar no mundo na modernidade, em que o homem se vê 

como uma marionete guiada por um trágico e fantasmagórico destino, onde não há saída ou 

nada a ser feito. Somos também fruto dos discursos sociais e nos situamos no dilema entre ser 

religioso e ser um sujeito múltiplo e fragmentado, de acordo com a representação pós-

moderna. A relevância do presente estudo pode residir no fato de que António Lobo Antunes, 

em Que farei quando tudo arde?, desloca o seu leitor ao evidenciar a condição humana frente 

aos desafios colocados pelo meio social. Nesse contexto literário, que também reflete a nossa 

realidade, percebemos que não somos os sujeitos de nossa história, mas objetos à deriva, no 

mar da existência. Quem realmente somos? De onde viemos? Para onde iremos? Seremos 

salvos? Tais preocupações e inquietações metafísicas, ontológicas e escatológicas são 

constantemente trazidas à tona pelo referido escritor. Lobo Antunes não retrata apenas o 

indivíduo português e as suas relações culturais, mas, o ser humano como um todo, tocando 

temas universais, de fundamental importância para o entendimento de nós mesmos. 

Representamos seres humanos múltiplos e fragmentados segundo as normas pós-modernas ou 

refletimos a coesão, o conforto e a busca de sentidos para a vida ofertados pela religião? 

António Lobo Antunes é um expoente no cenário literário contemporâneo de Portugal. A 

sua escrita inovadora e desconcertante, os seus temas pós-modernistas e pós-coloniais 

demonstram que, os novos modelos estéticos e sociais ocidentais também atingiram o seu 

país. A diferença está no modo como os portugueses receberam tais modificações: de uma 

maneira bem mansa, à portuguesa, segundo à crítica local, ou sui generis, para as outras 

nações européias. Lobo Antunes desconstrói, mas, não nega o imaginário de Portugal. Ele 

conhece e reconhece a manutenção, em grande parte, do discurso moralista cristão, no seio 

cultural português. Reitera a existência da religiosidade na mente e no coração de seus 

compatriotas. E reflete esse fato em sua arte. Até mesmo no instante em que Deus é 

grotescamente carnavalizado, em Que farei quando tudo arde?, a sua figura não é negada 

pelo autor, ao contrário, a sua onipotência nos é revelada, juntamente à sua providência 

divina, como pudemos observar no episódio em que Paulo clama pela sua proteção e 

intervenção na salvação de seu pai, o travesti Carlos. Estaria também Lobo Antunes, ao seu 
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modo, tentando nos mostrar que a sociedade portuguesa ainda vivencia uma intensa 

religiosidade moralista?  

Por qual motivo não há, na obra antuniana em questão, final feliz para Carlos, Judite e 

Paulo? Não por acaso, tais protagonistas sofrem essa via crucis existencial, são condenados 

injustamente, crucificados e obrigados a pagar o alto preço da diferença. O travesti Carlos, 

apontado como o responsável pela degradação existencial dos demais personagens, por ter 

assumido a sua tão sonhada transformação sexual e ter, consequentemente, abandonado a 

família, paga o seu “pecado” com a morte. Acreditamos que, na realidade, esses protagonistas 

também sofrem porque se amam verdadeiramente, e, desejam permanecer juntos. Não por 

acaso, em diversos momentos da obra Carlos, Paulo e Judite nutriram um sentimento duplo de 

atração e repulsa entre si. E, na última página do romance, misteriosamente Paulo surge 

travestido de Soraia, personagem de seu pai. Seria uma homenagem ao progenitor morto? Ou 

trata-se de uma vocação sexual antes negada e agora assumida? Desejo antuniano de mostrar 

aos portugueses que eles devem estar atentos e abertos às mudanças sociais mais recentes? E, 

então, diante da incapacidade da sociedade ocidental, e, mais especificamente a portuguesa, 

em lidar com a ameaça da diferença comportamental e sexual, em seu seio, o “que fazer 

quando tudo arde” no interior dos excluídos?  Rezar, pedir a Deus por dias melhores e 

salvação eterna, como fez Paulo? Lutar incessantemente por espaço social, a exemplo de 

Carlos e Ruth Bryden? Diante do exposto, não temos essas respostas ainda. Somente o futuro 

nos dirá se esse “lixo humano”, assim considerado pela coletividade, será percebido e 

acolhido por todos aqueles que ainda hoje julgam, ou na melhor das hipóteses, toleram a 

diversidade cultural, ao invés de sanar as dores existenciais do outro, provocadas pelo descaso 

e rejeição sociais. 
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