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 Um trabalho laborioso, no qual são entrelaçados os fios da história de 
uma nação e os de um testemunho pessoal, de uma memória traumatizada, 
resultando num rico tecido ficcional de tons duros e entristecidos, seria talvez 
uma boa tradução imagética da escrita loboantuniana. Em Os cus de Judas, 
livro publicado em 1979, temos o relato ficcionalizado de uma experiência 
individual que, contudo, revela uma condição que é social. Nos horizontes de 
uma pós-modernidade marcada pela incerteza, pela forma como se articulam 
os usos e a percepção do tempo, por uma visão crítica da história ao lado de 
uma ascensão das subjetividades, apresenta-se uma produção literária que 
privilegia o fragmentário e que tem nas estratégias de enunciação sua maior 
ênfase.  

A reflexão aqui proposta está inserida em um projeto de pesquisa que, 
dada a complexidade das características integrativas de uma estética pós-

RESUMO: A reflexão ora apresentada tem por foco a 
investigação inicial dos conceitos de historicidade e 
testemunho na obra Os cus de Judas (1979), do autor 
português Antonio Lobo Antunes. Adotando por 
pressuposto o horizonte de uma rica produção 
romanesca contemporânea em Portugal, marcada por 
uma poética pós-modernista. Neste sentido, entendemos 
como imprescindível uma discussão sobre a forma como 
se dá a relação entre a história e a literatura de 
testemunho na obra em questão. A escrita de Lobo 
Antunes tem como principal substrato sua experiência 
como combatente na guerra de Ultramar, conflito entre 
Portugal e Angola, no processo de desterritorialização 
das colônias portuguesas na África. Seu testemunho 
pessoal, de um acontecimento histórico, tem implicações 
inexoráveis no que tange à memória e à identidade, 
conceitos de suma importância para se discutir a 
produção literária contemporânea, destacadamente no 
que se refere à literatura portuguesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: história; memória; trauma histórico. 
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modernista, julga necessária a abordagem triádica dos conceitos de tempo, 
memória e identidade. Neste primeiro momento, portanto, os conceitos que 
trazemos à cena são os de historicidade, de acordo com o que nos propõe o 
historiador Jacques Le Goff, no livro História e Memória  e a noção de literatura 
de testemunho,  a partir dos relatos de guerra acontecidos ao longo do século 
XX, destacando-se os testemunhos dos sobreviventes do shoah, o holocausto 
judeu. Tal aproximação conceitual se deve ao anseio de verificarmos como sua 
articulação pode ser útil na compreensão da obra em questão, já que a história 
se faz presente, quando a guerra entre Portugal e Angola constitui 
acontecimento primordial na narrativa, e a literatura de testemunho, com todo o 
trauma que lhe é característico também emerge de modo recorrente ao longo 
das obras do autor português. 

Nossa discussão, contudo, pede uma breve exposição de dois conceitos 
que antecedem as noções de historicidade e de testemunho. Nos estudos que 
articulam ficção e história, o tempo e a memória são categorias primordiais e 
transversais, já que habitam os estudos de literatura, psicanálise, filosofia, 
história e outras áreas das humanidades. 

 
 

O tempo 
 
 O tempo enquanto categoria literária, bem como enquanto categoria 
artística num sentido mais amplo, relaciona-se evidentemente com o tempo da 
vida. Por se tratar de um conceito fundamental para se pensar tanto os gêneros 
narrativos como a própria condição humana na contemporaneidade, num 
exercício de “fazer coincidir a procura de sentido humano com a do sentido do 
texto” (CORDEIRO, 1997, p. 132), focalizaremos aqui o tempo da narrativa. 
Consideramos que o processo evolutivo que se verifica no uso do tempo no 
gênero romanesco relaciona-se diretamente com a “expressão do mundo e da 
vida”, ou seja, “o tempo aparece [...] como uma coordenada tanto existencial 
como literária” (SEIXO, 1987, p. 51). 
No romance contemporâneo os vários aspectos da modalidade tempo têm 
apresentado novas significações. Processos de elaboração e transformação 
têm produzido novas concepções e técnicas para lidar com este conceito. 
Cristina Robalo Cordeiro afirma que 
  

Esta tentacular teia de modelos e influências é reflexo de um 
lento processo de evolução: do primado de uma universalidade 
ordenada, da ideia, postulada pela ciência e filosofia 
positivistas do século XIX, da unidade fundamental do ser e do 
mundo à instauração definitiva dos conceitos de probabilidade, 
de relatividade e de indeterminação, utilizados para traduzir o 
cepticismo quanto à possibilidade de uma visão segura do real. 
Tal percurso revela a perplexidade  face a um mundo de 
mudança e exprime, na consciência da dispersão e segundo o 
modo fragmentário, a dificuldade em dominar a diversidade e 
instabilidade crescente das coisas. (CORDEIRO, 1997, p. 116) 
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 Concordamos com o que nos diz Cristina Robalo Cordeiro quando inclui 
a obra de António Lobo Antunes entre aquelas que representam, ao mesmo 
tempo, “uma espécie de experiência dos limites que passa forçosamente pela 
contestação e desmoronamento da prática romanesca tradicional que reflectia 
a estabilidade de um mundo de equilíbrio inabalável, e pela recusa da 
imposição de leis rígidas e de significações preconcebidas” (CORDEIRO, 1997, 
p. 111). 

 
O parâmetro tempo vê-se também aqui forçosamente 
transmutado pela emergência de uma temporalidade que 
privilegia critérios psicológicos de ponderação do instante e da 
duração em detrimento do encadeamento linear [...], em que 
real e sonho se entrelaçam e se encena a complexa relação 
escrita/memória, valorizando, mais do que o objecto recordado, 
o próprio ato de recordar. (CORDEIRO, 1997, p. 129) 

 
Falando especificamente da obra Os cus de Judas, é inegável a 

centralidade do tempo psicológico e em especial a forma como o autor se serve 
nomeadamente da análise mental e do fluxo de consciência como recursos de 
subjetivação.  Estes recursos, no entanto, relacionam-se intimamente com o 
tempo no qual ocorre seu uso, ou seja, a visão de mundo e a dinâmica 
existencial de um período impregnam e propõem a forma de sua aplicação. Tal 
impregnação está intimamente ligada à noção de que, mesmo não se tratando 
especificamente do tempo cronológico, a forma como são aplicados estes 
recursos de subjetivação são intimamente influenciados pelo “espírito do 
tempo” que cada contexto possui.  

Cada “presente”, portanto, apresenta uma visão do seu respectivo 
passado, como nos informa Eudoro de Souza, “E cada presente tem o passado 
e o futuro que merece” (SOUSA, 1981, p.10). Ou para o que mais nos interessa 
no presente trabalho, cada contexto histórico vai construir uma visão diferente 
sobre o seu passado ou sobre as  suas memórias, bem como suas projeções 
para o futuro. Sobre esta relação entre passado, presente e futuro, informa-nos 
Le Goff: 
 

A ideia da história dominada pelo presente baseia-se numa 
célebre frase de Benedetto Croce em La storie come pensiero 
e come azione,  que considera que “toda história” é “história 
contemporânea”. Croce entende por isso que “por mais 
afastados no tempo que pareçam os acontecimentos de que 
trata, na realidade, a história liga-se às necessidades e às 
situações presentes nas quais esses acontecimentos têm 
ressonância” [(Croce apud, Le Goff), 1938, p. 5]. (...) O 
passado é uma construção e uma reinterpretação constante e 
tem um futuro que é parte integrante e significativa da história 
(...). À relação presente-passado devemos assim acrescentar o 
horizonte do futuro. (LE GOFF 1996, p. 24-25). 
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Até onde a história, com seus registros, sua datação, seus documentos 
e monumentos puder alcançar, temos, segundo Eudoro de Sousa, uma 
presença do presente. Além do horizonte da história, temos o que o autor 
chama presença do passado, o tempo mítico, do qual a história seria sua 
derivação. Podemos verificar nesta construção o quanto é íntima a relação 
entre tempo e memória como instâncias instauradoras da história.  
 
 

A memória 
 

A memória, enquanto presentificação narrativa dos acontecimentos 
passados, está na base tanto dos testemunhos individuais quanto da história. 
Muitas das tensões entre estes dois tipos de relatos, o da subjetividade do 
testemunho e da objetividade do registro historiográfico fundam-se nos 
diferentes usos da memória.  

Ao tratar da questão da memória, Le Goff também afirma: 
 

A memória é um elemento essencial do que se costuma 
chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das 
atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 
hoje, na febre e na angústia.  (...)A memória, onde cresce a 
história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado 
para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma 
que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a 
servidão dos homens (LE GOFF 1996, p. 476-477). 

 
A memória, num sentido lato, constitui material científico, literário, 

filosófico e subjetivo. Assim, no seu aspecto múltiplo, diverso, podemos 
entendê-la tanto enquanto algo que se quer resgatar, reviver, como algo que se 
quer evitar, esquecer-se por completo. Isto também se dá, tanto na dimensão 
particular, individual e subjetiva como na social, coletiva, que atinge as 
dimensões da identidade nacional. Em ambas existem acontecimentos e fatos 
que precisam ser lembrados e outros esquecidos. 

Especificamente sobre aquilo que se quer esquecer, mas que, a 
despeito da vontade de seu agente, emerge com imagens intensas, 
recorrentes, temos os eventos traumáticos, numa grande medida, resultantes 
das experiências de guerra, que, ao longo do século XX, passaram a constituir 
um temário específico.  
 
 

O testemunho 
 

Estendemos agora, portanto, a nossa reflexão para a noção de 
testemunho. No sentido de introduzir o conceito  e ratificar a seara da presente 
discussão, usamos as seguintes palavras de Jaime Guinsburg: 
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Na tradição crítica brasileira, o debate sobre o valor estético 
das obras literárias envolve frequentemente tensões, que 
motivam a reflexão sobre seus fundamentos. Os diálogos com 
os estudos literários lusófonos e hispano-americanos têm 
constantemente permitido abrir novos horizontes. Ente eles 
está a demanda de discussão sobre testemunho. (...)  Nesse 
sentido, discursos críticos que estabelecem separações rígidas 
entre a literatura e a história podem ser rediscutidos, em razão 
de uma integração necessária que o testemunho, como objeto 
de investigação, solicita entre os campos das duas disciplinas. 
(...) o estudo do testemunho articula estética e ética como 
campos indissociáveis de pensamento. (GUINSBURG, 2009, p. 
01-02). 

 
O autor nos informa também que a denominação literatura de 

testemunho se refere inicialmente à produção do escritor italiano Primo Levi, 
resultado de sua experiência traumática nos campos de concentração do 
regime nazista, mas que se estende contemporaneamente ao relato de 
genocídios indígenas, bem como outros processos de opressão relacionados à 
colonização, especialmente em relação à África e aos países latino-
americanos. Guinzburg, num diálogo com o espanhol Gustavo V. García, 
lembra-nos que “fundamentalmente, o testemunho se coloca em oposição ao 
discurso oficial do Estado e às repressões institucionais” (GUINSBURG, 2009, 
p. 02). Fora do discurso oficial do Estado, da história enfim, o testemunho não 
pode ser entendido dissociado da noção de trauma. O autor afirma também 
que 
  

O Século XX se estabeleceu como tempo propício para o 
testemunho, em virtude da enorme presença de guerras e 
genocídios. Para o sujeito da enunciação do testemunho, entre 
o impacto da catástrofe e os recursos expressivos, pode haver 
um abismo intransponível (GUINSBURG, 2009, p. 03). 

 
Em Os cus de Judas, no entanto, este abismo é preenchido com “uma 

inestancável profusão de analogias ou metáforas” (SARAIVA, 2005, p.1110) 
que, ao contrário do que se afirma acerca da literatura de testemunho, não tem 
prejuízos estéticos em função da intensidade testemunhal, e isto é o que nos 
permite dizer que há testemunho em sua literatura, mas que entendemos uma 
transcendência estética de sua obra para além do testemunho, apresentando 
uma elaboração que se serve do trauma histórico, ou de uma “consciência 
histórica pós-traumática” de acordo com Amy Elias (2001), para alcançar um 
resultado literário de primeira grandeza onde tema e estilo se fundem de 
maneira ímpar: 
 

Em Mangando e Marimbanguengo, vi a miséria e maldade da 
guerra, a inutilidade da guerra nos olhos de pássaros feridos 
dos militares, no seu desencorajamento e no seu abandono, o 
alferes em calções espojado pela a mesa, cães vadios a 
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lamberem restos na parada, a bandeira pendente do seu 
mastro idêntica a um pénis sem força, vi homens de vinte anos 
sentados à sombra, em silêncio, como os velhos nos parques, 
e disse ao furriel enfermeiro, que desinfectava o joelho com 
tintura, É impossível que um dia destes não tenhamos por aqui 
uma merdósia qualquer, por que, sabe como é, quando 
homens de vinte anos se sentam assim à sombra, num tão 
completo desamparo, algo de inesperado, e estranho, e trágico 
acontece sempre, até que me vieram informar do rádio Um tipo 
deu tiro em Mangando, e eu corri para o carro onde a escolta 
me aguardava a aprontar-se ainda, e seguimos aos saltos para 
o norte, pela picada que a chuva destruira. (ANTUNES, 2003, 
p. 196). 

 
Se concordarmos também com Guinsburg que se faz necessária uma 

diferenciação entre a literatura de testemunho e a autobiografia tradicional, já 
que aquela pede a presença de uma “subjetividade coletiva”, que estabeleça 
“identidades políticas” (GUINSBURG, 2009, p. 05), vale situar, neste sentido, o 
caráter hibrido do personagem-narrador de Antonio Lobo Antunes, que integra 
num mesmo agente a figura social de um combatente com a memória do 
próprio autor. Ou seja, ainda que de forma ficcionalizada, o testemunho se faz 
presente, ultrapassando contudo, os limites da autobiografia. A citação abaixo 
evidencia esta hibridação: 
 

Quem veio aqui não consegue voltar o mesmo, explicava eu ao 
capitão de óculos moles e dedos membranosos colocando 
delicadamente no tabuleiro, em gestos de ourives, as peças de 
xadrez, cada um de nós, os vivos, tem várias pernas a menos, 
vários braços a menos, vários metros de intestino a menos, 
quando se amputou a coxa gangrenada ao guerrilheiro do 
MPLA apanhado no Mussuma os soldados tiraram o retrato 
com ela num orgulho de troféu, a guerra tornou-nos em bichos, 
percebe, bichos cruéis e estúpidos ensinados a matar, não 
sobrava um centímetro de parede nas casernas sem uma 
gravura de mulher nua, masturbávamo-nos e disparávamos, o 
mundo-que-o-português-criou são estes luchazes côncavos de 
fome que nos não entendem a língua, a doença do sono, o 
paludismo, a amebíase, a miséria, à chegada ao Luso veio um 
jipe avisar-nos que o general não consentia que dormíssemos 
na cidade, que expuséssemos na messe as nossas chagas 
evidentes. Nós não somos cães raivosos, berrava o tenente de 
cabeça perdida para o enviado do comando de Zona, diga a 
esse caralho do catano que nós não somos cães raivosos, um 
alferes ameaçava baixinho destruir a messe com as bazucas. 
Fodemos aquela porra toda meu tenente, não sobeja um 
cabrão sequer para nos enconar o juízo, Um ano no cu de 
Judas não nos dá direito a dormir uma noite numa casa 
argumentava em sentido o oficial de operações (..). Nós não 
éramos cães raivosos quando chegamos aqui disse eu ao 
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tenente que rodopiava de indignação furiosa, não éramos cães 
raivosos antes das cartas censuradas, dos ataques, das 
emboscadas, das minas, da falta de comida, de tabaco, de 
refrigerantes, de fósforos, de água, de caixões, antes de uma 
berliet valer mais do que um homem e antes de um homem 
valer uma notícia de três linhas no jornal, Faleceu em combate 
na província de Angola, não éramos cães raivosos mas éramos 
nada para o Estado de sacristia que se cagava em nós e nos 
utilizava como ratos de laboratório e agora pelo menos nos tem 
medo, tem tanto medo da nossa presença, da imprevisibilidade 
das nossas reações e do remorso que representamos que 
muda de passeio se nos vê ao longe, evita-nos, foge de 
enfrentar um batalhão destroçado em nome de cínicos ideais 
em que ninguém acredita, um batalhão destroçado para 
defender o dinheiro das três ou quatro famílias que sustentam 
o regime, o tenente gigantesco voltou-se para mim, tocou-me 
no braço e suplicou numa voz súbita de menino Doutor arranje-
me a tal doença antes que eu rebente aqui na estrada da 
merda que tenho dentro. (ANTUNES, 2003, p. 149-150). 

 
No campo dos romances considerados pós-modernistas, a relação com 

a história acontece sempre de maneira crítica, no sentido de se questionar o 
instituído, num movimento de dar voz aos excluídos e aos vencidos. E 
vislumbramos aqui o profícuo encontro da perspectiva pós-moderna com a 
literatura de testemunho. Nesta revisão dos discursos históricos, geralmente 
dos vencedores, ignorando o trauma dos vencidos, Guinsburg afirma que: 
 

O trauma resiste à representação, e por isso é redimensionada 
a apropriação do termo literatura pelo discurso crítico, quando 
se trata de testemunho: trata-se de dar voz a vítimas do 
impacto do trauma, e também apresentar uma posição no 
campo de conflitos históricos. O testemunho é necessário, 
neste sentido, em contextos políticos e sociais em que a 
violência histórica foi muito forte, desempenhando papel 
decisivo na constituição das instituições (GUINSBUG, 2009, p. 
05). 

 
Nestas primeiras considerações, um conceito que nos parece de grande 

valia para o entendimento do trauma na literatura contemporânea, nos 
horizontes da pós-modernidade é o de “historical trauma”, proposto pela 
americana Amy Elias, no livro Sublime Desire (2001): “Historical Trauma, for 
the metahistorical imagination is the West’s awareness of its own history and its 
confrontation with what seem to be failures of the Enlightenment/modern 
Project (ELIAS, 2001, p. 54)1. Temo, portanto, a proposta de um “romance 
metahistórico” que evidencia, já na sua denominação, a postura reflexiva sobre 

                                                           
1 “O trauma histórico para a imaginação metahistórica é a consciência social de sua própria 
história e seu confronto com o que parece ser falhas do projeto moderno/iluminista” (tradução 
nossa). 
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o discurso da história. Só através de um questionamento profundo do que é 
proposto pelo seu discurso, e reconhecendo os limites da racionalidade 
proposta pelo Iluminismo é que podemos desvelar aspectos obscurecidos pela 
história no seu sentido tradicional. 
 

I believe that the metahistorical romance is paradoxically a 
post-traumatic narrative that resists a narrativist mode of history 
(and the “bourgeois ideology of realism” bespoken by Hayden 
White). Writers of metahistorical romance, like writers of its 
predecessor the historical romance, look to the past to provide 
meaning for the present to ask questions about what history in 
itself is. However, unlike writers of the classical historical 
romance, they tend not to turn to empiricist history in order to 
answer those questions because it is precisely this 
Enlightenment-based model that is under attack (ELIAS, p. 52-
53, 2001).2 

 
 

História ou historicidade? 
 
Chegamos enfim ao último aspecto que trazemos para discussão já no 

título deste artigo. Quais os motivos que nos levaram a adotar a noção de 
historicidade e não de história? No caminho que ora propusemos, o percurso 
iniciado pela breve reflexão sobre o tempo, passando pela memória, pelo 
testemunho, pelo trauma e por questões relativas à pós-modernidade, chega, 
permanecendo evidentemente em aberto, ao conceito de historicidade, que, 
entendemos ser útil no atendimento às necessidades epistemológicas da 
literatura e da história, sem infringir o campo da “ciência da história”, conforme 
nos alerta Jacques Le Goff. Ao defender o surgimento de uma “nova história”, 
Le Goff afirma que mesmo que tudo seja histórico, não podemos tratar 
levianamente a ciência da história. Se virmos uma abertura para novas fontes e 
objetos históricos, seu tratamento deve ser feito com instrumentos adequados 
para cada caso. Destarte, ao sugerirmos a identificação de uma historicidade 
nos romances contemporâneos, estamos assim possibilitando uma 
flexibilização do conceito de história. 
 

O conceito de historicidade desligou-se das suas origens 
“históricas”, ligadas ao historicismo do século XIX, para 
desempenhar um papel de primeiro plano na renovação 
epistemológica da segunda metade do século XX. Ela [a 
historicidade] obriga a inserir a própria história numa 

                                                           
2 “Eu acredito que o romance meta-histórico é, paradoxalmente, uma narrativa pós-traumática 
que resiste ao modo narrativo da história (e à “ideologia burguesa do realismo” forjada por 
Hayden White). Escritores de romances meta-históricos, como escritores de seu antecessor, o 
romance histórico, olham para o passado a fim de dar sentido ao presente e perguntar sobre o 
que a história é em si mesma. Contudo, diferentemente dos escritores do romance histórico 
clássico, eles tendem a não se voltar para a história empírica para responder  à tais questões 
pois é exatamente este modelo baseado no Iluminismo que está sob ataque” (tradução nossa). 
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perspectiva histórica. [...] A historicidade permite a inclusão no 
campo da ciência histórica de novos objetos da história: o non-
événementiel; trata-se de acontecimentos ainda não 
reconhecidos como tais: história rural, das mentalidades, da 
loucura ou da procura de segurança através das épocas. 
Chamaremos non-événementiel à historicidade de que não 
temos consciência enquanto tal. Por outro lado, a historicidade 
exclui a idealização da história, a existência da História com H 
maiúsculo: "Tudo é histórico, logo a história não existe". (LE 
GOFF, 1996. p. 18-19). 

 
Este conceito, destarte, atua aqui também como elemento de integração 

dos outros conceitos supra mencionados, ou seja encontra-se no entremeio 
das noções de tempo,  memória, testemunho e a história em si mesma. 

 
Tão esquisito, entende, que me pergunto às vezes se a guerra 
acabou de fato, ou continua ainda, alguns lugares em mim, 
com seus nojentos odores de suor, e de pólvora, e de sangue, 
os seus corpos desarticulados, seus caixões que me 
aguardam. Penso que quando eu morrer a África colonial 
voltará ao meu encontro, e procurei em vão, no nicho do deus 
Zumbi, os olhos de madeira que não há, que verei de novo o 
quartel de Mangando a dissolver-se no calor, os negros da 
sanzala ao longe, a manga da pista de aviação acenando 
escarninhadamente para ninguém. (ANTUNES, 2003, p. 197). 

 
A memória se torna um fator do qual se origina tanto os relatos pessoais 

como as obras de ficção e os documentos históricos. É a partir da memória, por 
conseguinte, que a história se apresenta com a marca da subjetividade e da 
“experiência empírica”, o que possibilita a sua distância em relação à história 
com H maiúsculo e sua aproximação à potencialidade ficcional da narrativa.  

Quando Jacques Le Goff nos fala do surgimento de novos recortes 
temáticos para a história e menciona, neste contexto, a história das 
representações, a obra literária é alçada ao patamar de documento histórico. 
Neste sentido, consideramos a obra do António Lobo Antunes como um 
documento. O seu registro, marcado pela subjetividade, com intensas nuances 
testemunhais, percorre um arrojado percurso de elaboração ficcional, 
habitando as zonas instáveis da produção pós-moderna e emergindo como 
narrativa síntese da condição humana, caracterizada por um questionamento 
(in)tenso sobre tempo, memória e identidade, praticamente inexorável na 
contemporaneidade. 
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