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O Tigre não Precisa de Mostrar a sua Tigritude (?)

O TIGRE NÃO PRECISA DE MOSTRAR
A SUA TIGRITUDE (?)

por

Susana Guimarães e Castro1

Resumo: O objectivo deste artigo é demonstrar como, num determinado momento, em Memória 
de Elefante, a menção/descrição de uma tapeçaria, por meio de Paródia, problematiza uma questão 
pós-colonial (perda do “Império”), numa dupla e singular reflexão.

Palavras-chave: Império,África,Tigres, Paródia.

Abstract: The objective of this article is to demonstrate how, in a certain moment of Elephant Memory,  
the description/indication of a tapestry, by means of a Parody, discusses a post-colonial question/“loss 
of theEmpire” in a singular and double reflection.

Keywords:Empire,Africa,Tigers,Parody.

(…) Você engana-se se julga 
que se pode ir ou não

ir a Alcácer-Quibir (…).
Marcelo Caetano a Rogério Martins,

Junho de 1972

I. INTRODUÇÃO

Memória de Elefante (1979), romance inaugural de António Lobo Antunes, 
conta, sucintamente, a história de um psiquiatra, “cuja actuação e pensamentos o 
leitor acompanha durante umdia da sua existência” (SEIXO: 2002, 17).

Esses “pensamentos” não são mais do que digressões da personagem, que 
se materializam, em boa parte, numa imagética que abarca o passado, a família, 

 1 Investigadora Integrada do CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e 
Memória–FLUP.DoutoradaemLiteraturaseCulturasRomânicas–EspecialidadedeLiteraturaPortuguesa,
pelaFaculdadedeLetrasdaUniversidadedoPorto.Email:susana2craft@gmail.com.Aautoraescrevede
acordo coma antigaortografia.
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a História, a guerra colonial, espaço que é potenciado pelo facto da personagem 
estar, presentemente, numa situação de ácida solidão, motivada pela separação da 
mulher, de quem, de resto, ainda gosta (SEIXO: 2008, 131).

Temos, portanto, dois grandes eixos que se interligam/contaminam, o da
‘acção narrada’ versus o das ‘reflexões/evocações’, cuja importância paritária é
fundamental para a problemática que pretendemos abordar, a partir da análise de 
uma tapeçaria que surge, num certo momento da narrativa, descrita como

(…)representandoumcasaldetigrescomarbonacheirãodasvacasdostriângulos
dequeijo,aalmoçaremnumarepugnânciadevegetarianosumagazelasemelhante
aumcoelhomagrinho,fitandoumhorizontedeazinheirasnaesperançalânguida
de ummilagre. (…) (ANTUNES: 2004, 131-132),

quando o psiquiatra, à noite, faz o percurso de retorno, para o seu apartamento do 
Monte Estoril, actomalogrado, visto que omesmo acaba por fazer uma inflexão
e ir para oCasino:

(…)Demodoquequandoo semáforopassouaverdenumasúbitamudançade
humor,voltouàdireitaedirigiu-separaoCasino(…)(ANTUNES:2004,136).

Em segundo lugar, boa parte da argumentação proposta para análise do arte-
facto têxtil é caucionada, a partir da experiência da guerra colonial,

(…) que sabe este caramelo de cinquenta anos da guerra de África onde não 
morreu nemviumorrer (…) (ANTUNES: 2004, 136),

determinante para o médico psiquiatra, e que é responsável pela formulação de 
toda uma epistemologia sobre o antigo regime, a História, o colonialismo, por-
que, como afirmaNorberto doValeCardoso, “(…)Odescentramento do soldado
ocidental agrava a experiência de guerra, mas, por outro lado, permite-lhe obter
uma visão mais consciente daquela realidade (…).” (CARDOSO: 2011, 146), o
que, por sua vez, faz questionar os fundamentos e a própria essência do Império
Colonial Português (CARDOSO: 2011, 145).

Eé contra (ounão) a essência imperial que se justifica a analogiaque fare-
moscoma” tapeçariadoSenhorFerreira”, porque ela émotivadapelaperdados
territórios do Ultramar, nos quais o narrador esteve, enquanto combatente. Essa
visão vai ser fundamental para perspectivar a já citada tapeçaria, em relação às 
suas congéneres imperiais, filhas do Deus Maior das Descobertas:éasuaanálise,
resenha histórica e funcionalidades que convirá abordar, em seguida.
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II. OS AVATARES DO IMPÉRIO – AS TAPEÇARIAS COMO 
INSTRUMENTO DE GLORIFICAÇÃO DO PODER                    
(O CASO PORTUGUÊS)

O semiótico Omar Calabrese defende uma posição fluida quanto à noção
de ‘texto’, visto que a qualquer objecto artístico subjaz um sistema de signos e
uma função comunicativa, sendo apreendida, mediante um processo interpretativo; 
assim, um quadro, um filme, uma peça de teatro podem ser considerados textos, 
desta feita, visuais,porquantoformadospelaespecificidadedalinguagemartística
(CALABRESE: 1987, 159).

As tapeçarias não escaparão, pois, a esta taxionomia, já que condensam, em 
si, um “texto visual têxtil” e que, em certos casos, podem formatar “narrativas
visuais”.

Assimsendo,nãoédeestranharque,emPortugal,comoadventodaExpan-
são, se investisse na aquisição de tapeçarias, porque, por um lado, “(…) serviam 
demedidaparaavaliaroestatutodeumagrandecasa,sendoexpoentessimbólicos
doesplendorrealeimperial(…)”(JORDAN:2012,161-162);poroutrolado,eram
uma política de propaganda (DIAS:2007,23),destinadaapromovero soberano,
no xadrez da geopolítica de então.

Nesse sentido, “(…)Portugal,nofimdoséculoXVedurante todoo século
XVI, foi um dos países que mais tapeçaria encomendou em Tournai eArras, e
depois também emBruxelas eAudenard. (…)” (DIAS: 2007, 6).

Atítuloilustrativo,iremosconvocartrêstapeçarias,portrêsordensderazão:
•diacronicamente, as “Tapeçarias de Pastrana”, destinadas a celebrar a con-
quista deArzila e de Tânger, aludindo a um acontecimento de uma etapa
inicialdaExpansãoPortuguesa,formatamaquiloaquesechamaainvenção
da Glória2;

•as tapeçarias“ÀmaneiradePortugaledaÍndia”queimportam,namedida
em que, para o âmbito do nosso trabalho, justificam a inclusão domotivo
do exótico, na propaganda imperial têxtil;

•porúltimo,atapeçaria“JúpitereJuno”(daséried’As Tapeçarias das Esfe-
ras) fundamenta omotivo celebratório e promocional imperial.

 2Que,deresto,foiotítulodeumaexposição,noMuseuNacionaldeArteAntiga,entre12deJunho
e3deOutubrode2010—“A InvençãodaGlória—D.AfonsoVe as tapeçariasdePastrana”.
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A. “As tapeçarias de Pastrana”

Fig. 1. As Tapeçarias de Pastrana3—de cima para baixo: ‘desembarque emArzila’,
‘o cerco deArzila’, ‘a tomada deArzila’ e ‘a entrada emTânger’.

©Colegiada deNossa Senhora daAssunção, Pastrana (Guadalajara, Espanha).

 3Fonte:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Landing_at_Asilah.jpg>.Attribution:
Pasquier Grenier (attributed), Public domain, via Wikimedia Commons. <https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/6a/O_Cerco_de_Arzila_%28Tape%C3%A7aria_de_Pastrana%29.jpg>. Attribution:
Pasquier Grenier (attributed), Public domain, via Wikimedia Commons. <https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/d/de/Assault_on_Asilah.jpg>.Attribution:PasquierGrenier(attributed),Publicdomain,
via Wikimedia Commons. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Fall_of_Tangier.jpg>.
Attribution: Pasquier Grenier (attributed), Public domain, via Wikimedia Commons. Reprodução das 
imagens comfimmeramente académico/científico enão comercial.
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As “Tapeçarias de Pastrana”, segundo desenho do pintor Nuno Gonçalves, 
celebramaconquistadaspraçasmarroquinasdeArzilaedeTânger,pelasforçasdo
reiAfonsoV,o Africano, ilustrando, de forma épica, os acontecimentos históricos, 
como se fosse “um jornal em tecido”, iniciando aquilo a que se designa “a  invenção 
daGlória”, naCampanhaExpansionista Portuguesa (BARGHAHN: 2016, 14).

Mais do que a glorificação dos feitos, há também, pela primeira vez, uma
consciente utilização, por parte da instituição régia, da tapeçaria como veículo de 
propaganda destinada a “(…) criar uma imagem para a História: de inventar-se
um registo de glória, ao Rei-guerreiro, que nelas faz prova (…) de uma aguda 
e moderna ciência da importância operativa dos meios cénicos e visuais (…)”
(PIMENTEL:2010,9).Aoperacionalidadedessesmesmos“meioscénicosevisuais”
está presente por as mesmas “(…) referirem – e acima de tudo representarem – um 
exército ideal e quase perfeito (…)” (DIAS: 2015, 16).

Importa, igualmente, referir que o superlativo interesse destas tapeçarias 
tambémse justificaporque, talvez, terãosidoasprimeirasa registaros feitosdos
portugueses, além-mar (DIAS: 2007, 8).

B) As tapeçarias “à maneira de Portugal e da Índia”

Fig. 2.Tapeçaria àmaneira de Portugal e da Índia,Cortejo de dromedários enfurecidos4.
©Museu doCaramulo.

 4 Fonte: (DIAS: 2007, 12-13). Reprodução da imagem com fimmeramente académico/científico e
não comercial.
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As tapeçarias “àmaneira de Portugal e da Índia” dizem respeito a um tipo
que“representamaviagemdeVascodaGamaàÍndiaeoseuencontrocomterras
e povos não europeus, pretensamente indianos, e também de capitães, governadores 
evice-reisquelhesucederam,equeincluemabundanteselementosexóticos(…)”
(DIAS: 2007, 5).

Do conjunto destas tapeçarias5, gostaríamos de destacar a tapeçaria, supra, 
à guarda doMuseudoCaramulo (havendouma réplica emGlasgow): trata-se de
uma das várias tapeçarias que “(…) representa um cortejo triunfal com dromedários 
e macacos da Etiópia, um oriental entrega um macaco ao rei, que para ser bem 
identificadoteminscritoumMnoseuchapéu;éobviamenteD.Manuelareceber
asmaravilhas doOriente. (…)” (DIAS: 2007, 21).

O facto de o ‘oriental’ entregar um macaco ao soberano, em atitude de 
preito, é significativo, porque configura o monarca (e a consequente legitimação
da presença portuguesa), como um senhor de ‘Novos Mundos’ (Dominus Mundi), o 
que,novamente,reforçaa‘tapeçaria’comoinstrumentodepropaganda:D.Manuel
I “(…) assumiu-se como o César da ÉpocaModerna, com amissão de expandir
o território pátrio, e sobretudo aquela que considerava ser a Fé verdadeira. (…)”
(DIAS: 2007, 23).

Fig. 3.Tapeçaria àmaneira de Portugal e da Índia,Cortejo de dromedários enfurecidos6 (pormenor).
©Museu doCaramulo.

 5Cf. (DIAS:2007,11-20)paraumadescrição aturadadas tapeçarias.
 6 Fonte: (DIAS: 2007, 12-13). Reprodução da imagem com fimmeramente académico/científico e
não comercial.
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Comodissemos, anteriormente, esta tapeçaria justifica a inclusão domotivo
do‘exótico’,comacitadaoferenda,emcortejotriunfaldedromedários,pois“(…)
representavamasnovidades insuspeitadasdosMundosNovos(…)”(DIAS:2007,
32) e porque, como sabemos, o “(…) gosto pelo exótico foi uma constante das
cortes europeias do fim do século XV e sobretudo do século XVI e da primeira
metade do séculoXVII (…)” (DIAS: 2007, 31).

C) A tapeçaria “Terra protegida por Júpiter e Juno” (da série da 
Tapeçaria das Esferas)

Fig. 4.Terra Protegida por Júpiter e Juno.Do conjunto das Tapeçarias das Esferas7.
PalácioReal,Madrid. Foto:©PatrimónioNacional, Espanha.

 7Fonte: (JORDAN:2012,96-97).Reproduçãoda imagemcomfimmeramente académico/científico
enão comercial.
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“Terra protegida por Júpiter e Juno” apresenta os soberanos D. João III, o
Piedoso, eD.CatarinadeÁustria equiparadosa estasdivindades, “separadospor
umgloboterrestre,símbolodoseudomíniouniversalsobreoMundo”(JORDAN:
2012, 175).

SegundoAnnemarie Jordan,
(…) O globo mostra a África Ocidental, o cabo da Boa Esperança, o mar 
Vermelho, o golfo Pérsico, Calcutá, no Sul da Índia, e as extremidades mais
orientaisdoimpérioportuguês.(…)Acimadetudo,estepaineldeixabemclara
a reivindicação imperial de D. João III e, por extensão, da rainha consorte, 
D. Catarina de Áustria, dos territórios geograficamente distantes sob o seu
domínio. (…) (JORDAN: 2012, 176).

Em suma, como pudemos constatar, as tapeçarias, na época da Expansão
Portuguesa, têm,comofito,umprogramaiconográfico,parapublicitaroseuesta-
tuto imperial.

III. MEMÓRIA DE ELEFANTE E A “TAPEÇARIA DOS TIGRES”

Referimos, no início deste trabalho, que esta obra conta a história de um “dia” 
da vida de um psiquiatra que está a passar por uma enorme solidão, por uma crise, 

(…) Quando é que eu me fodi? perguntou-se o psiquiatra enquanto a Charlotte 
Brontë prosseguia impassível o seu discurso de Lewis Carrol grandioso (…) 
(ANTUNES: 2004, 26),

provocada por trêsmotivos—desde logo, pela separação damulher:
(…)Abriu a boca e disse:
 —Tenho saudades daminhamulher (…) (ANTUNES: 2004, 116),

pelo desajuste, no seu trabalho, cuja orgânica e funcionalidade rejeita,
(…) o que me faz pertencer a este clube sinistro, meditou, e sofrer quotidiana-
mente remorsos pela debilidade dos meus protestos e pelo meu inconformismo 
conformado, e até que ponto a certeza de que a revolução se faz do interior não 
funciona em mim como desculpa, auto-viá tico para prosseguir cedendo? (…)
(…) E aqui estou eu, disse-se o médico, a colaborar não colaborando com 
a continuação disto, com a pavorosa máquina doente da Saúde Mental (…)
(ANTUNES: 2004, 42-43).
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e por incapacidade de readaptação no regresso da guerra:
(…) como quando cheguei de África e não sabia o que fazer, e me achava em 
corredormuito comprido e semnenhuma porta (…) (ANTUNES: 2004, 120).

Esse estado de ‘desorientação’ e de ‘imobilismo’ podem ser, metonimicamente, 
expandidos para o Portugal de então, cujo carácter também se encontra ‘incapa-
citado/anestesiado’, em boa parte, pela herança de invisibilidade e de inacção, 
contrastando com a vis imperii de outrora:

(…)oSalazar estoiroumasdabarrigadele surgiramcentenasdeSalazarzinhos
dispostos a prolongarem-lhe a obra com o zelo sem imaginação dos discípulos 
estúpidos,centenasdeSalazarzinhosigualmentecastradoseperversos,dirigindo
jornais, organizando comícios, conspirando nos entrefolhos das Donas Marias
deles, berrando noBrasil o elogio do corporativismo.E isto numpaís onde há
tardes assim, perfeitas de cor e luz, como um quadro de Matisse, belas da rigo-
rosa beleza do Mosteiro de Alcobaça, num país de tomates pretos que o Estado 
Novo quis esconder debaixo de saias de batina (…) (ANTUNES: 2004, 103).

Assim, a cidade de Lisboa (sinédoque de ‘Portugal’) parece acompanhar o 
reflexo de inadaptação e de identidade do psiquiatra, depois de perder o estatuto
de ‘metrópole’, depois da queda do império, permanecendo como “fechada sobre 
si própria”:

(…)Murosconcêntricos,repetiuele,labirintodecasasederuas,descidaíngreme
e atrapalhada de mulher de saltos altos para a amplidão hori zontal da barra, 
murostãoconcêntricosquenuncasepartedefacto(…)(ANTUNES:2004,44).

Sustentámos, anteriormente, que a referida “tapeçaria do Senhor Ferreira”
surge descrita no contexto da narração do regresso do psiquiatra, à noite, ao seu
apartamento doMonteEstoril:

(…)Todasasnoites,aproximadamenteàquelahora,opsiquiatrafaziaopercurso
da auto-estrada e da Marginal para voltar ao pequeno apartamento desmobilado 
ondeninguémoesperava,empoleiradonoMonteEstorilnumprédioexcessiva-
mente luxuoso para a sua timidez (…) (ANTUNES: 2004, 131).

O senhor Ferreira é, depois, inserido na diegese, pois tomamos conhecimento 
de que é o zelador do prédio, cuja sala, onde está o artefacto têxtil, se descreve,
sobpretextodeumatrivialinformação—omédicoconheciaestecompartimento,
em virtude de utilizar o telefone domesmo, para chamadas urgentes:
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(…) Não menos notável, aliás, era a sala de estar do senhor Ferreira, de que o 
médico se servia às vezes para chamadas telefónicas urgentes, e onde figurava
, entre maravilhas de menor monta (um estudante de Coimbra de loiça a tocar 
guitarra,umbustodopapaPioXIIdeolhosmaquilhados,umburrodebaquelite
com flores de plástico nos alforges) uma grande tapeçaria de parede represen-
tandoumcasaldetigrescomarbonacheirãodasvacasdostriângulosdequeijo,
a almoçarem numa repugnância de vegetarianos uma gazela semelhante a um
coelhomagrinho, fitando um horizonte de azinheiras na esperança lânguida de
um milagre. (…) (ANTUNES: 2004, 131-132) (sublinhados nossos).

Numaanáliseempírica,advertidosqueestamosparaasignificaçãodastapeçarias,
no tempodasDescobertas, notamosqueháumaclara intenção parodística, desde 
logopela inserçãodomotivodo“exótico”,os“tigres” (conformeconstatamosno
painel “Cortejo de dromedários enfurecidos”, pela inserção dos “camelídeos” e da 
oferendado“macaco”),motivoprimário,masquetemasuajustezaporcontraste.

No entanto, para proceder a uma cabal análise da tapeçaria, será necessário 
esclarecer a noção de ‘Paródia’, enquanto conceito teórico.

LindaHutcheon define paródia comouma repetição de umdado texto, com
umadistânciacríticaentreo texto seminal eo textoparodiado, comrecurso (não
é imperativo) à ironia, tendo esta uma função bem-humorada ou depreciativa, 
produzindo uma síntese bitextual, reforçando o seu carácter de diferença, não 
seme lhança.

Em suma, é uma repetição que inclui distância crítica (HUTCHEON:1989,
47-54).

Segundoamesmaautora,odiscursoparódicoenvolve,também,doisconceitos
distintos: aautoridade e a transgressão. Se remontarmos àAntiguidadeClássica,
isso já está presente “quando, na recitação de poemas homéricos, (…) os rapsodos 
começaram a introduzir melodias discordantes, diz-se que eles cantam para ten 
oden, contra o canto (ou ao lado do canto)” (AGAMBEN: 2007, 34).

Porseuturno,Bakhtincontextualizaraaemergênciadaparódia,noesmoreci-
mentodaIdadeMédiaecomosurgimentodaIdadeModerna,comoCarnaval.A
paródianasceu,assim,porcontrapontoaumaculturaoficial(religiosa)(DENITH:
2000, 22-33).

Ouseja,verificamosqueoreconhecimentodeumaculturaoficial(ereligiosa)
instaura a norma, dito de outra forma, a autoridade e o contraponto formatam a 
transgressão.
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Conforme esquema representado, infra, podemos sintetizar a tapeçaria da 
seguinte forma:

Sujeito Acção 1 Objecto Acção 2

“(…) Tigres com ar 
bonacheirão (…)”

“ (…) a almoçarem, 
numarepugnânciade
vegetarianos (…)”

“ (…) uma gazela 
semelhante a um 
coelho magrinho 
(…)”

“(…)fitando
um horizonte de 
azinheiras, na 
esperançalânguida
de um milagre (…)”

Podemos constatar como está presente a noção de paródia, como uma repeti-
ção, com intenção crítica, subjacente à mensagem/programa veiculados pelas suas 
congéneres dosDescobrimentos.

Desde logo, o motivo do ‘exótico’(como vimos na tapeçaria “À maneira
de Portugal e da Índia”), metonimicamente representado pelos “tigres”, surge
acompanhado pela ironia “a almoçarem numa repugnância de vegetarianos”, o
que acentua uma distância crítica à ideologia propalada pela gesta imperial: a
“substância épica” parece mitigada, em primeiro lugar, porque a própria simbo-
logiadofelinopreconizaferocidade(CHEVALIER&GHEERBANT:1969,298);
alémdisso,o segmento frásico“comarbonacheirãodosdasvacasdos triângulos
de queijo” parece, também, concorrer nesse sentido, ao subtrair essa energia vital 
associada a “estes grandes gatos” (CHEVALIER & GHEERBANT: 1969, 298),
conforme se mostra, infra:

Fig. 5.Anúncio publicitário alusivo àmarca de queijosLa Vache qui rit8.
©https://www.lavachequirit.be/

 8 Fonte: <https://www.lavachequirit.be/sites/all/themes/lvqr/design/lvqr-logo.png>. Reprodução da
imagemcomfimmeramente académico/científico enão comercial.
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Alémdisso, a ironia subjacente a “almoçaremnuma repugnânciadevegeta-
rianos”corporiza,sobretudo,comosemade‘incompatibilidade’,em“repugnância”,
uma relutância a todo esse espírito de conquista e ao pendor encomiástico que
preside ao modus agendi imperii (bastaverificarmosasuaantítese,nas“Tapeçarias
de Pastrana”, onde a ‘encenação guerreira’ está representada ad nauseam, criando 
a ideia de “(…) um exército ideal e quase perfeito, pelo que, enquanto elemento
depropagandarégia,devemserfortementequestionadas.(…)”)(DIAS:2015,16).

Em acréscimo, podemos dizer que esta “sanção” se encontra, também, no 
romance, manifestada por uma isotopia de ‘penalização’, contra a construção “impe-
rial/colonial”equesepodeverificar,nacélebre resposta/digressão,emmonólogo
interior, à diatribe de um colega ultramontano, quando este o acusa de “pactuar com 
oLeste”, aprovando “a entrega doUltramar aos pretos” (ANTUNES: 2004, 38):

(…) que sabe este cretino dos administradores de posto que enterravam cubos 
de gelo no ânus dos negros que lhes desagradavam, que sabe este parvo da
angústia de ter de escolher entre o exílio despaisado e a absurda estupidez dos
tiros sem razão, que sabe este animal das bombas de napalm, das raparigas 
grávidasespancadaspelaPide,dasminasafloriremsobasrodasdascamionetas
em cogumelos de fogo, da  saudade, do medo, da raiva, da solidão, do desespero? 
(…) (ANTUNES: 2004, 38-39).

Imbricada, também,nesta reflexão, surge, igualmente, uma reacção contra o
aparelho ideológico que sustentava a manutenção do status quo colonial, mormente, 
o regime Salazarista, o que também permite que a tapeçaria, parodiada, seja um
reflexo contra amanutenção desajustada de um império:

(…) Que sabe este palerma de África, interrogou-se o psiquiatra, para além 
dos cínicos e imbecis argumentos obstinados da Acção Nacional Popular e dos 
discursosdesemináriodasbotasmentaisdoSalazar,virgemsemúteromascarada
de homem, filho de dois cónegos (…) (ANTUNES: 2004, 39).

Constatamos, assim, que a noção de paródia, entendida como ‘transgressão’ 
à autoridade contra um ‘modelo prévio’, se mostra operativa para a análise desta 
tapeçaria no contexto da obra.

Contudo, como referimos, anteriormente, a paródia também pode ter uma 
“pulsão” normativa/conservadora, permanecendo ‘ao lado do canto’, como supra-
citado…E que consequências acarreta para a análise da “tapeçaria antuniana”?

Recuperando, novamente, a simbologia do tigre, também o podemos inserir 
numa das suas valências como uma representação da “casta guerreira” (CHEVA-
LIER&GHEERBANT: 1969, 298).



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2021, volume 61 | 99

O Tigre não Precisa de Mostrar a sua Tigritude (?)

Ora, os mesmos, “com ar bonacheirão” (perda de ‘virilidade’), “vegetarianos” 
(ausência do seu carácter ‘carnívoro/predatório’), remetem para uma isotopia de
‘castração’,de‘artificialidade’,aliás,estaúltimasubtilmentesugeridaepotenciada
pelo kitsch, quando se procede à descrição dos outros objectos que estão na sala de 
estardoSenhorFerreira—“umestudantedeCoimbrade loiça a tocarguitarra”,
“um busto do papa PioXII de olhosmaquilhados”, “um burro de baquelite com
flores de plástico nos alforges”.

Assim sendo, neste caso, a paródia instaura o “luto”, decorrente da perda do 
Império,mercêdaactualsituaçãodeapatia,dedesorientaçãodePortugal,que,tal
como os tigres, crê “na esperança lânguida de um milagre” (ainda que haja um
pequeníssimo apontamento irónico aos milagres de Fátima, pois os tigres  aguardam, 
continuamente, a taumaturgia num “horizonte de azinheiras”— obviamente, um
indício correlacionado com a própria dinâmica do cultoMariano).

Como diz Agamben,
(…) Se a ontologia é a relação—mais ou menos feliz— entre linguagem e
mundo,aparódia,comopara-ontologia,expressaaimpossibilidadedalínguade
alcançar a coisa, e da coisa de encontrar seu nome. Seu espaço— a literatura
— é, portanto, necessária e teologicamente marcado pelo luto e pelo gesto de
escárnio(comoodalógicaémarcadopelosilêncio)(…)(AGAMBEN:2007,42).

Mais uma vez, esta ocorrência também pode ser verificada com a leitura
“vertical” ou paradigmática, onde surge a referida isotopia de ‘castração’ e ‘domes-
ticidade’, visível, por exemplo, em certas descrições da cidade de Lisboa, por
parte do narrador:

(…)Todasasestátuasapontavamodedonadireçãodomar,convidandoàÍndia
ouaumsuicídiodiscreto,consoanteoestadodealma(…)(ANTUNES:2004,81).
(…) O edifício maciço do Arsenal enverdecia de musgos, saudoso de impossíveis 
naufrágios (…) (ANTUNES: 2004, 86).

A ‘domesticidade comportamental’ dos Portugueses pode ser vista, quando 
o psiquiatra vai almoçar comum amigo ao restaurante e vê umporteiro, a quem
compara a um

(…) almirante melancólico que arrastava a reforma agaloada junto à tabacaria 
do restaurante sonhando Índias trémulas ao longe (…).
(…) O que levava os porteiros-almirantes, pensou o médico, a trocar o mar por 
restaurantes e hotéis, de pontes de comando reduzidas às propor ções de capachos 
gastos, e estendendo a mão curva na direcção das gorjetas como o elefante do 
Jardim estica a tromba para os molhos de cenouras do tratador? Georges anda 
ver o meu país de marinheiros a navegar nas águas insonsas da subserviência
resignada (…) (ANTUNES: 2004, 56-57).
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Em última análise, este ‘luto’, consequência da paródia, está intimamente
ligado ao narrador, porque também ele está aprisionado, castrado, tal como os 
tigres,mercêda sua solidão,do seumalogroexistencial, peranteumpassadoque
ainda não abandonou, perante um presente disfórico e perante um futuro incógnito, 
mas que se antevê gorado.

Três tristes tigres: só assim se explica que a personagem principal, no fim
da obra e na madrugada seguinte ao narrado, depois de ter passado a noite com 
a prostitutaDóri,

(…)São cinco horas damanhã e juro que não sinto a tua falta.ADóri está lá
dentro a dormir de barriga para cima, de braços abertos crucificadosno lençol,
e a dentadura postiça descolada do céu da boca, avança e recua ao ritmo da 
respiração num ruído húmido de ventosa. (…) (ANTUNES: 2004, 155),

num esquema de sedução, no mínimo, inenarrável, os convoque (ao casal de felinos 
da tapeçaria), para conjecturar um projecto de vida que terá, forçosamente, de ser 
entendido antiteticamente (SEIXO: 2002, 20-21):

(…) Amanhã recomeçarei a vida pelo princípio, serei o adulto sério e responsável 
que a minha mãe deseja e a família aguarda, chegarei a tempo à enfermaria, 
pontual e grave, pentearei o cabelo para tranquilizar os pacientes, mondarei o 
meu vocabulário de obscenidades pontiagudas. Talvez mesmo, meu amor, que
compreuma tapeçariade tigres comoadoSenhorFerreira: podes achar idiota,
masprecisodequalquercoisaquemeajudeaexistir.(ANTUNES:2004,155-156)

Em conclusão, através da paródia e da carnavalização das tapeçarias Renascen-
tistas,nesteromance,AntónioLoboAntunespropõe-nosumareflexãodoPresente
de Portugal, pós-imperial, cujo ‘embrião’ do ‘binómio’ da paródia está presente, 
nesta obra inaugural, e cujas disseminações da vertente ‘contra’ (da paródia) podem 
ser, exemplarmente, encontradas (diríamos, quase exclusivamente), em As Naus 
(1988)— “dessas caravelas (…) e do seu movimento de torna-viagem (…), da
paródiaorganizadaemformasimultaneamentedehomenagemedesátira”(SEIXO:
2002, 168)— e cujo lado de ‘luto’ está presente, nomesmo romance, e em, por
exemplo,naquelesqueabordamaquestãodavivênciados“retornados”,comoem
O Esplendor de Portugal (1999).



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2021, volume 61 | 101

O Tigre não Precisa de Mostrar a sua Tigritude (?)

BIBLIOGRAFIA ATIVA

ANTUNES,AntónioLobo (1979) 2004,Memória de Elefante, Lisboa:D.Quixote.

BIBLIOGRAFIA PASSIVA

AGAMBEN, Giorgio (2007), Profanações, São Paulo:Boitempo editorial.

BARGHAHN, Barbara Von, (2016), “BlendingMyth and Reality: Maritime Portugal and
Renaissance Portraits of the Royal Court”, Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, 
Perspective,vol.11,n.º1,article7.Disponívelem<https://digitalcommons.kennesaw.edu/
jgi/vol11/iss1/7>.

CALABRESE,Omar (1987),A linguagem da Arte,Rio de Janeiro:Globo.

CARDOSO,NorbertodoVale(2011),A Mão-de-Judas: Representações da Guerra Colonial 
em António Lobo Antunes, Lisboa:Texto editores.

CHEVALIER, Jean&GHEERBANT,Alain (1969), Dictionnaire des Symboles (Pie à Z), 
Paris: Seghers.

DENITH, Simon (2000),Parody, London:Routledge.

DIAS, Pedro (2007),À Maneira de Portugal e da Índia — Uma tapeçaria inédita, Porto:
PedroAguiarBranco /V.O.C.Antiguidades, Lda.

DIAS, Paulo (2015),A conquista de Arzila pelos Portugueses – 1471, Lisboa: Faculdade
deCiências Socais eHumanas,UniversidadeNova deLisboa.

HUTCHEON,Linda (1989),Uma Teoria da Paródia, Lisboa:Edições 70.

JORDAN, Annemarie (2012), A rainha colecionadora — Catarina de Áustria, Lisboa:
Círculo deLeitores.

PIMENTEL,António Felipe (2010), “D.AfonsoV e a Invenção daGlória.AsTapeçarias
de Pastrana no Museu Nacional de Arte Antiga”, in A Invenção da Glória: D. Afonso V e 
as tapeçarias de Pastrana, Lisboa:MuseuNacional deArteAntiga, pp. 9-11.

SEIXO,MariaAlzira (2002),Os Romances de António Lobo Antunes,Lisboa:D.Quixote.

SEIXO, Maria Alzira; ABREU, Graça; CABRAL, Eunice; AFONSO, Maria Fernanda;
SOUSA, Sérgio Guimarães de & VIEIRA,Agripina Carriço (2008),Dicionário da Obra 
de António Lobo Antunes (I e II), (dir.)SEIXO,MariaAlzira,Lisboa: ImprensaNacional-
-Casa daMoeda.


