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APRESENTAÇÃO
O que eu vi, sempre, é que toda ação principia mesmo é por uma palavra
pensada. Palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo rumo.
Guimarães Rosa

Metamorfoses políticas e culturais nos séculos XX e
XXI é a temática que emoldura as reflexões críticas apresentadas
nos textos que compõem o corpus do segundo número da revista
Teia Literária. A eleição deste tema propõe mostrar como as
expressões literárias, seja por meio da prosa ou da poesia,
registram as múltiplas versões dos processos histórico-culturais,
possibilitando, assim, uma compreensão diversificada e qualitativa
acerca dos contextos sociais que envolvem as nações. Levando
em consideração as questões delineadas por Stuart Hall, quando
menciona, em A identidade cultural na pós-modernidade, que as
literaturas nacionais contam e recontam as narrativas da nação,
promovem-se, ao longo deste número, abordagens críticas sempre
articuladas entre a literatura e a história sobre as transformações
sociais que foram determinantes para a formulação ou reformulação
das sociedades brasileira, portuguesa, angolana, cabo-verdiana,
moçambicana e açoriana ao longo dos séculos XX e XXI.
Respeitando as diretrizes que a lançaram no cenário
acadêmico, em 2007, a revista Teia Literária 2 mantém as seções
da entrevista e da resenha, espaços textuais que têm o objetivo de
estender a divulgação dos conhecimentos da crítica literária, ao
expor, na seção da entrevista, o posicionamento teórico de críticos
quanto a questões pertinentes para os estudos culturais, enquanto,
no espaço dedicado à resenha, apresentam-se comentários a respeito
das publicações editadas nos últimos dois anos.
Antes de dar início a mais um ciclo que se apresenta na trajetória
da Teia Literária, declaro o mais sincero e grato agradecimento a
toda a equipe da revista, composta por pesquisadores, que integram
o conselho editorial e as comissões executiva, de pareceristas e
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de revisores, pelo apoio e dedicação total ao longo da produção
da publicação. Também agradeço aos ensaístas, que, com seus
artigos, tornaram possível a concretização deste segundo número –
sem esquecer, porém, de agradecer a todas as instituições de ensino
superior e à TVE-Jundiaí, que abriram, sem hesitar, seus espaços
para receber o trabalho divulgado pela revista Teia Literária,
proporcionando, desse modo, um ano de intensa produtividade
e interatividade acadêmicas. Destaco os agradecimentos às
Faculdades de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
da Universidade Federal de Goiás, da Universidade de São Paulo,
da Universidade Católica de Petrópolis e da Universidade Paulista,
e, ainda, ao programa TVE PELA EDUCAÇÃO (Jundiaí).
Prosseguindo, portanto, com o tear de cada fio deste tecido
literário, lançam-se no universo da crítica literária novas palavras
que pretendem ser “pegantes” e “guardadas” para que novos rumos
sejam rompidos com êxito.
Jundiaí, primavera de 2008.
Raquel Cristina dos Santos Pereira
Editora
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ARTIGOS

Vidas reais foram “representadas” nestas poucas frases;
não quero com isto dizer que elas aí foram retratadas,
mas que, de facto, a sua liberdade, a sua desgraça, por
vezes a sua morte, em todo o caso o seu destino aí foram,
pelo menos em parte decididos.
Estes discursos realmente atravessaram vidas; tais
existências foram efectivamente postas em risco e
deitadas a perder nestas palavras.
MichelFoucault
Foucault
Michel

LOBO ANTUNES, UM AUTO-FALANTE EMITINDO
SONS ENIGMÁTICOS: ARTIGO EM DOIS ATOS
Adriano Pereira Bastos*
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Um artista está sempre sozinho – se é artista. Não, o que o artista precisa
é de solidão.
Henry Miller

1° Ato: O som da solidão
Embora velha conhecida, a solidão é um fenômeno crescente
nesses tempos modernos em que vivemos. Tempos que, após a
fantástica análise crítica realizada no filme que recebeu o mesmo
título, merecem a alcunha de chaplinianos. A solidão como
sintoma pode ser vista, cada vez mais, como aquilo que os sistemas
reguladores da pós-modernidade causam no Homo sapiens sapiens;
o frágil homem que cruza as cidades de ponta a ponta em sua
correria cotidiana. O homem que é engolido pelas engrenagens do
trabalho, o indivíduo que desaparece, tragado por algo gigantesco
e bem mais forte do que supõe seu vão ego, e sai, após passar por
um túnel escuro, do outro lado da esteira, como algo novo, como
outra coisa, com marcas outras que não as de nascença.
Parece risível falarmos em solidão quando temos diante de
nós ruas abarrotadas de carros, de calçadas que lembram esteiras
rolantes de fábrica, esteiras cheias de produtos bípedes e vivos,
caminhando em ambos os sentidos numa peregrinação que parece
desprovida de sentido, ruas escoltadas por edifícios enormes que
abrigam centenas de pessoas, shopping-centers e demais variações
arquitetônicas (sobre um mesmo tema?), mas não é. Não se trata
de um exercício imaginativo de execução tão complexa; muito
* Mestrando em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). O presente
trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNPq- Brasil.
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pelo contrário. Já se encontra no rol dos clichês uma frase do tipo
“Nascemos sós, morremos sós” e não há - ao menos a meu juízo problema algum com os clichês: um clichê não é intrinsecamente
ruim, ruim é a sua aplicação. Portanto, embora o homem moderno
esteja cercado de outros homens, animais, árvores - quanto a esse
quesito, menos do que lhe seria saudável - e de uma miríade de outras
coisas, encontra-se muito só. O indivíduo desaparece na multidão
de pessoas e de coisas, torna-se mero ponto que compõe o todo,
como o da tela de uma pintura impressionista vista de perto; esse
homem da pós-modernidade fica alienado de seus instrumentos de
sociabilidade. Ridley Scott teria dito que, no futuro, a sociabilidade
reduzir-se-ia à compra de hambúrgueres. Parece que tal futuro tem
duplo caráter: faz-se presente porque ocorre com freqüência e, por
outro lado, já é passado, porque não é de hoje que tal caricatura
de sociabilidade é vista. A música Sinal Fechado, de Paulinho da
Viola, também foi profética nesse sentido.
O encontro consigo mesmo, ritual obrigatório em muitos
momentos para milhares de indivíduos, pode constituir algo
desagradável, algo que se tenta evitar ao máximo, principalmente
para aqueles de índole mais gregária e que temem a solidão, e o
aspecto terrificante disso é a inevitabilidade do evento. Em algum
momento do dia, estaremos sós, mesmo que seja por alguns minutos.
Ainda que pequena, essa fração de tempo pode ser suficiente para
que a mente seja assaltada por uma quantidade consideravelmente
grande de pensamentos. Esse fluxo é capaz de causar uma impressão
de elasticidade temporal: a sensação de que gastamos com o ato de
pensar uma quantidade bem maior de tempo do que a registrada
pelo relógio1 . Apesar de vivermos num mundo que encolheu graças
à evolução dos transportes e das comunicações, notadamente a
Internet, as distâncias entre os indivíduos parecem ter aumentado
- estranho paradoxo. Enquanto o mundo exterior diminuiu e vem
progressivamente diminuindo de tamanho, o mundo interior alargou
suas fronteiras; trata-se de uma geopolítica mental, o inconsciente
1 É uma idéia de Julio Cortázar: “Entrei [...], o metrô começou a andar e eu comecei a pensar, continuei
pensando, dando voltas ao assunto e surgiram vários episódios do passado, uma série de imagens.
Veja que o simples fato de estar contando o que aconteceu já consumiu vários segundos. Eu não
tinha nenhum controle de tipo temporal, estava simplesmente perdido numa meditação. E num determinado momento senti o golpe dos freios, o trem estava parando. Olhei a estação, supondo que já
devia estar muito perto da gare de l’Est. Mas eu só tinha andado uma estação.” (CORTÁZAR, 1983,
p. 58)
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num movimento de irredentismo, o plano mental clamando por um
totalitarismo atávico - levando em consideração que, durante a fase
inicial da vida, somos menos atores que espectadores, por conta
da precariedade expressiva que nos é natural nessa faixa etária.
Natural e necessária, porque nos encontramos num processo de
aprendizagem dos controles gestual e fonético: é nessa fase que
absorvemos muito do que nos será fundamental para um to act
social pleno. A famosa escultura de Rodin, o Pensador, creio eu,
seria um ícone perfeito, uma excelente representação do homem
moderno.
São diversos os fatores que têm levado o homem a apoiar
o punho cerrado no queixo para filosofar com seus botões, de pé,
não sentado como a figura representada na escultura, porque não
há muito tempo para a divagação em assentos. Eis aqui uma das
razões: a falta de tempo. Com o trabalho e o tempo que se gasta
na locomoção casa/trabalho, grande parcela de horas reservadas a
eventos sociais - encontros com amigos, principalmente - se perde.
A economia também lança seus tentáculos sobre a questão: o sair de
casa ou o desviar-se do caminho de casa pode pesar no orçamento.
Ainda com relação ao tempo, temos a questão dos horários, dos
desencontros gerados pelo relógio: cada pessoa tem sua carga
horária de trabalho e, não raro, torna-se complicada a chegada a um
consenso. Têm sido mais fáceis os encontros virtuais, via internet,
celular ou telefone fixo; mesmo assim, são “encontros” fugazes.
Outro fator relevante é a violência dos grandes centros
urbanos - que já atinge há tempos os afastados, pequenos e
bucólicos espaços do interior. Desconfiado e amedrontado, o
indivíduo se fecha, evitando o contato, na medida do possível,
com as ruas, com o outro, na esperança de manter a qualquer custo
aquilo que se chama segurança ontológica, ou a crença de que
tudo continuará perfeitamente normal, como dantes - a vitória da
rotina. Ao perceber, interagindo com seus semelhantes no dia-adia, que sua experiência já não é mais passível de aplicação ou,
no mínimo, que já não é capaz de abarcar a totalidade dos eventos
que se descortinam à sua frente tal como ele supunha, o homem
pós-moderno encerra-se em mutismos e solilóquios. O arcabouço
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empírico ou a herança que recebeu de seus antepassados tornouse obsoleta, perdeu o valor, num mundo em que os valores são
extremamente voláteis - tão voláteis e mutantes que, por vezes,
parece que o que um homem tem a transmitir e compartilhar com
um outro faz parte de um idioma morto e, por isso, improvável de
ser compreendido por esse outro. O homem pós-moderno emudece
diante da dissonância cognitiva. Seu império, misto do que ergueu
por si mesmo com o que lhe foi legado, outrora de rocha, convertese em papelão, frágil e inflamável. Esse homem encontra-se sem
norte, portando uma bússola defeituosa e um mapa arcaico entre as
mãos. Sobre isso, escreveu Walter Benjamin:
Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas
devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis
que
possam
ser ainda
transmitidas
um anel,contar
de geração
emcomo
geração?
Quem
encontra
pessoascomo
que saibam
histórias
elas
Quem
é
ajudado,
hoje,
por
um
provérbio
oportuno?
Quem
tentará
sequer,
devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis
lidar
com a ser
juventude
invocando
suaanel,
experiência?
(BENJAMIN,
1986,
que possam
transmitidas
como um
de geração
em geração? Quem
p. 114)
é ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem tentará sequer, lidar
com a juventude invocando sua experiência? (BENJAMIN, 1986, p. 114)

A idéia básica da ópera rock The Wall, de Roger Waters,
ex-membro da banda inglesa Pink Floyd, é a de que os indivíduos
vão erguendo ao seu redor, ao longo de suas existências, muros
fortificados com tijolos que os protegem de eventuais repetições
de contatos traumáticos com o outro. E no interior dessa torre de
tijolos imaginários, nesse scriptorium de tom monástico, encerra-se
o sujeito. Isola-se, de certa forma, do mundo exterior, mergulhando
no interior. Metamorfoseia-se num inseto anti-social, e minúsculo,
não tão visível como o inseto que outrora foi Gregor Samsa. No
entanto, esse mundo interior não se encontra despovoado, não
é um mundo deserto, estéril: longe disso, é um terreno povoado
e fecundo, cheio de vozes e de presenças informes, atemporais,
presentes, passadas e futuras. Um mundo onde essas vozes não
se calam e onde sempre têm vez. A solidão tem, portanto, um
som, sonoro e silencioso ao mesmo tempo. Como ouvir esse som?
Através de um auto-falante.
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2 ° Ato: O auto-falante, emissor do som da solidão
Não deveria a abordagem ser musical, já que falamos de vozes
e de som? Ora, a Literatura tem seus “milagres infernais”, como
diria Arthur Machen. Há um escritor moderno que consegue captar
e propagar os sons desse mundo interior como ninguém, captar e
propagar essas vozes tão solitárias e em sintonia com o nosso tempo.
Ele as decodifica e as dispõe numa estranha mancha tipográfica,
mutante, incômoda, repetitiva como uma ladainha: António Lobo
Antunes, taumaturgo que converte esse som inaudível em escrita.
Para ele, em verdade, trata-se de uma única voz, sempre a mesma,
em todos os livros, a narrar algo que ele mesmo não consegue
definir bem o que é, já que costuma dizer que não há diegese, que
não há nada: seus livros poderiam ser lidos no escuro. O escuro,
segundo o autor, seria o local apropriado para se apreender aquilo
que move as personagens. Em entrevista concedida à BBC, Lobo
Antunes declarou que gostaria que os leitores entrassem em seus
romances através do negrume da existência humana, que eles
não fossem lidos sob o viés da antropologia, da sociologia ou da
psicanálise. Talvez por isso tenha dito que exerce um ofício quase
de trevas.
O ofício de escritor é algo, de modo geral, bastante solitário.
Lobo Antunes, como tantos outros, isola-se para produzir. É
econômico em seus relacionamentos, mesmo com familiares e
amigos - com José Cardoso Pires, outro escritor, que foi seu grande
amigo, é que conversava muito. Não gosta de entrevistas, acha-as
artificiais: para ele, o livro fala melhor por si; apresenta o livro
que termina de escrever em eventos literários por puros ossos do
ofício.
Num primeiro momento, poder-se-ia pensar que a escrita de
Lobo Antunes assemelha-se à automática dos surrealistas, mas não
é o caso. Embora os parágrafos sejam recheados por uma sucessão de imagens ditadas por essas vozes que constituem uma só,
percebe-se que o discurso foi racionalizado de alguma forma, o
que contraria a metodologia de André Breton. As imagens evocadas, absurdas em muitas ocasiões, têm íntima ligação com a diege-
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se, não são diálogos desconexos como alguns típicos das peças de
Beckett e Ionesco ou dos contos e romances de Julio Cortázar. A
escrita de Lobo Antunes encontra-se mais próxima da linguagem
de videoclipe. a narração lembra igualmente relatos de indivíduos
que passaram por experiências lisérgicas - sons, cheiros e cores que
se amplificam, objetos que adquirem quase que uma vida própria -,
especialmente em Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo (2003) e no
capítulo 6 de Exortação aos Crocodilos (1999). Razão e ordem são
perceptíveis, embora muitas vezes sutis. Igualmente, não é possível classificar a narração de monólogo interior, pois há uma pontuação - e “obediência à normalidade gramatical” (MOISÉS, 1974, p.
145) - e certa intervenção do escritor, ainda que sutil. Nesse sentido,
creio que a grande inovação de Lobo Antunes esteja no fato dele
ter criado algo sui generis, híbrido entre o diálogo e o monólogo
- híbrido, porque não se trata de monólogo convencional, muito
menos de monólogo interior e nem de diálogo convencional. As
respostas e as intervenções dadas por outras personagens aparecem
como reminiscências, o interlocutor nunca está presente.
Assim sendo, a quem pertence essa tal voz una que nos parece
múltipla? Isso constitui um enigma na escrita de Lobo Antunes.
Como pode ser apenas uma voz? É bastante perceptível a diferença
de pontos de vista na narração, embora o linguajar das personagens
seja muito semelhante. Após um estranhamento inicial, comum
a qualquer ingresso numa diegese, o leitor vai se familiarizando
aos poucos com as personagens e os cenários pelos quais elas
circulam, tal como ocorre no nosso cotidiano, na vida alémbrochura. O leitor passa a reconhecer com certa facilidade quem
fala e de quem se fala. Com certa facilidade, não tanta, porque a
escrita de Lobo Antunes é complexa. Os recursos de que se utiliza
- como, por exemplo, o da fragmentação e o da ausência de um
tempo linear - podem causar espanto ou confundir o leitor em seus
primeiros contatos com a obra. Além disso, os assuntos abordados
pelo autor - guerra, morte, perda, separação, ausência, solidão são densos, embora seja possível encontrar senso de humor no
meio das tragédias descritas. É possível rir, em muitos momentos,
ainda que um riso nervoso, porque Lobo Antunes, ao descrever
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certos eventos traumáticos de modo hiperbólico e caricaturesco,
consegue estreitar as fronteiras entre o trágico e o patético, como,
por exemplo, a imagem evocada diversas vezes, durante um relato,
de um tio de uma das personagens, retirado morto do fundo de
um poço, com seu “sorriso azul”, em O Manual dos Inquisidores
(1996).
Talvez, ao declarar que apenas uma voz se pronuncia, Lobo
Antunes queira dizer que vozes múltiplas somam-se para construir
uma única voz que seria representante de um tipo de indivíduo
da pós-modernidade. Esse indivíduo, esse “porta-voz”, essa
consciência-Leviatã tem um lugar, uma identidade: é o português
que vive a pós-modernidade, o português que nasce ou renasce de
um longo período de ditadura, marcado pelos traumas da censura,
do patrulhamento ideológico, da lavagem cerebral, dos horrores
das guerras coloniais em África. O espírito apático forjado por esse
longo período de repressão. O português em desencanto com os
novos rumos tomados após o 25 de Abril, saudoso de um passado de
glória - a idéia de Império -, e atônito diante de uma posição periférica
na Nova Europa que lhe é incômoda: “A Europa fora de nós e nós
dela.” (LOURENÇO, 1992, p. 141). As personagens dos livros de Lobo
Antunes são solitárias. Seus encontros e interações com as outras
personagens nunca são plenos. A presença do outro é acessória, é
um ponto a partir do qual se constrói uma reminiscência, sempre
centrada no eu de quem fala. As personagens são outsiders, sem
lugar ou à margem de um locus que consideravam seu, indivíduos
in between, pessoas que voltaram das guerras coloniais - o autor
tem essa experiência pessoal - e de períodos de residência nas
colônias africanas ou em países vizinhos do continente europeu.
Retomo, para terminar, à afirmação de Lobo Antunes,
dada numa entrevista: “Não há uma história, não há um fio, não
há nada.” (ANTUNES, 2006, p.139). O próprio autor quebra, a la
Brecht, o famoso recurso do jogo da Literatura, o da suspensão
voluntária da descrença. Pode ser que não haja nada: nem voz,
nem representação, nem tipo ideal de um povo. Talvez a resposta
ao enigma resida na fala de uma de suas personagens de Exortação
aos Crocodilos: “[...] e todavia se calhar não era verdade, tratava-
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se de um desses sonhos que ampliam a vida e a deformam, [...].”
(ANTUNES, 1999, p.172).
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São os nômades do pensamento, os homens perigosos e assustadores
que subvertem a ordem das coisas, fazendo emergir o fundo e fazendo
emergir do fundo as singularidades impessoais que destronam a antiga
crença dos sujeitos a priori.
Regina Schöpke

Para Deleuze, a escrita é transgressão quando ultrapassa os
limites sedentários da linguagem, quando opta pelos caminhos
nômades do discurso que procura, a todo instante, brincar com as
palavras, descobrindo sentidos novos para estas.
Não só a escrita, mas também a leitura pode assumir um viés
transgressor, fazendo emergir interpretações múltiplas e mutantes.
É com esse olhar nômade que buscamos ler o livro Os olhos do
homem que chorava no rio (2005), texto prosapoético de Manuel
Jorge Marmelo e Paula Tavares, cujo fluir acompanha a opacidade
de metáforas porosas que, em profusão, rumorejam, trazendo à
tona, com Barthes, “o prazer da língua fora do poder”.
Seguindo o descontínuo curso do livro, acompanhando o
rolar de suas águas ora mansas, ora rebeldes, respiramos séculos
e odores diversos. Sentimos o cheiro acre do tempo medieval
misturado ao “nome da rosa”, que, entretanto, não é uma rosa, mas,
sim, um nenúfar branco, ninho aquático da rapariga incorpórea que
gosta de admirar as palavras a descerem pelos rios. Pode ser o
Douro, cujo fluir percorre toda a narrativa, como podem ser todos
os outros rios do mundo: Nilo, Danúbio, Amazonas, Tejo, Zambeze,
Kwanza. Essa menina alada é, em sua leveza aquosa, uma alegoria
da imaterialidade da palavra poética. Encarna a idéia da arte como
coisa mental, pensamento puro e irradiador; a poesia, como tempo
de mudanças, fluxo de um vir-a-ser constante. A atração da rapariga
pelas águas arrasta também na correnteza da leitura outros legentes
que mergulham com ela nas profundezas e meandros do discurso,
valorizando margens e curvas, sinuosidades e reentrâncias.
* Doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Consultora ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico.
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Os rios têm seus senhores, suas memórias, suas
representatividades, suas margens míticas. O tempo é uma delas,
por onde transitam vultos misteriosos, em certos momentos, com
“sapatos náuticos”, “escreventes”; em outros, este tempo se fantasia
de mãe d’água e revolve lembranças antigas da infância.
A simbologia dos rios encontra-se geralmente associada a
idéias de fertilidade, renovação, efemeridade e morte. Segundo
Jean Chevalier em seu Dicionário de símbolos, “o remontar
das águas significa o retorno à Nascente Divina, ao Princípio
Criador”. A imagem do rio, no livro de Manuel Jorge Marmelo e
Paula Tavares, representa alegoricamente a busca da plenitude da
criação poética, com a consciência, entretanto, de que, atualmente,
os domínios da arte não mais se restringem ao espaço mítico do
sagrado primordial. As narrativas de hoje correm tanto para a foz,
como para a nascente, quebrando, com sobressaltos e arrepios, a
antiga e plácida continuidade das águas sedentárias. A fenda da
linguagem, marca do ingresso do homem na esfera do simbólico,
está cindida, o espelho do rio se estilhaça em reflexos e reverberações
descontínuas, as luzes da escrita se alternam com intensas sombras
turvas e fundas. “Mudam-se os tempos, mudam-se as formas de
pensamento e de escrita”.
No mundo contemporâneo, os primeiros sólidos a derreter,
os primeiros locais sacros a profanar são as lealdades tradicionais,
os costumeiros direitos, as obrigações familiares, institucionais.
Zigmunt Bauman, em um de seus livros, estuda a modernidade
líquida, demonstrando que nesta
os padrões e configurações não são mais dados e menos ainda autoevidentes; eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se em
seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram
desprovidos de boa parte de seus poderes; o derretimento dos sólidos
adquire um novo sentido nômade, fugaz, transitório, fluido. (BAUMAN,
2001, p. 14)
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Não estamos afirmando que Os olhos do homem que chorava
no rio seja um exemplo de modernidade líquida. Porém, percebemos
a inquietação e o tormento das vozes que o narram e das personagens
que o habitam, afetadas todas elas pela fugacidade dos tempos e dos
modos de narrar contemporâneos. A liquidez encontrada nas águas
fluviais desse livro é, contudo, a do desejo que sempre persiste
na escrita humana. É a liquidez que, para Gaston Bachelard, “é
o próprio desejo da linguagem” (BACHELARD, 1989, p. 194). E este
não seca nunca, mesmo que seja obrigado a se metamorfosear em
outros modos de fantasia.
Os olhos do homem que chorava no rio é, conforme declara
Paulinho Assunção no pórtico da obra, a confirmação de que “os
livros imaginados existem de fato em algum lugar, em alguma
dimensão outra do mundo das palavras e da linguagem”. Construído
com instigantes “seres de papel”, alguns dos quais retirados de
obras de Paulinho Assunção - Lucas Baldus, Cida La Lampe, entre
outros -, o livro de Jorge Marmelo e Paula Tavares cria e recria
anjos de palavras, inserindo-os em dimensões que engrossam e
enriquecem as “correntes de escrita”.
A primeira parte do livro intitulada “A Menina e o Vulto” e
as demais não podem ser consideradas como capítulos conforme
estes são tradicionalmente entendidos, pois, aqui, cada parte se
mistura ao todo do texto, sem delimitações lineares. O “narrador”
discorre sobre
a narração líquida que continuará no dia seguinte à hora do crepúsculo,
quando o sol, mergulhando no mar, vier rasando as águas para fazer brilhar
os vocábulos de água, para destacá-los, para transformá-los em arabescos
dourados vagando ao sabor da correnteza. (TAVARES E MARMELO, 2005)

Rios de escrita se cruzam. Rios da língua também: pelo Douro
navegam palavras vindas do Norte onde nasceu nosso idioma. O
vocábulo adufe marca a presença árabe inscrita na história da língua
portuguesa. As origens romanas desta estão referidas por repetida
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frase em latim. Rios labirínticos da História e da imaginação se
entrelaçam num jogo de contas de vidro, refletindo-se e espelhandose. Assim também o fazem o narrador e as personagens de Os
olhos do homem que chorava no rio, seres ficcionais cujas faces
desenham-se no rio-tempo de uma casa também labiríntica que os
guarda: a casa da escrita, a casa da ficção. Casa mutante, hoje,
nômade e fugaz, que se confunde, muitas vezes, com as ruas da
cidade, com os leitos de riachos baldios, de rios contaminados e
saturados de produtos químicos. Para vencer a doença destes, o
mistério do narrar, atualmente, se aguça mais, perseguindo novas
formas. É o que observamos, em Os olhos do homem que chorava
no rio, através do diálogo tecido entre a rapariga do nenúfar branco
– símbolo das forças cetônicas da linguagem e da poesia – e o
homem que se esconde atrás da gola da capa de gabardine. Há
entre o tipógrafo e a menina do nenúfar branco a suplementaridade
existente entre a escrita e a leitura. Ambos continuam a procurar
o mistério e a beleza dos pergaminhos, das letras talhadas em alto
relevo, dos marcadores de caracteres cirílicos, do livro de capa de
veludo azul e fecho de prata, do livro em branco onde os nomes,
mesmo líquidos, ainda podem ser construídos, e, mesmo fadados
a se dissolverem, inventam maneiras fugazes e precárias de
permanência. Ler é tentar “encaixar as páginas uma na outra”. “Ler
é tudo isso, afinal, e ainda gostar e continuar lendo, mesmo depois
das lágrimas e dos sustos, das angústias e do medo” (TAVARES E
MARMELO, 2005). Vozes, vultos atravessam as margens e o dorso
das águas. Anjos de escrita – a menina e a velha, também símbolos
do novo e da tradição, além de muitos outros vultos e sombras –
sobrevoam ou perpassam esse rio narrativo, cujas curvas labirínticas
acompanham as esgarçadas trilhas oníricas da memória e da fantasia
poética, demonstrando que, cada vez mais, nos tempos presentes,
não há espaço para tipógrafos tradicionais, nem para iluminuras
medievais.
O labirinto como alegoria da condição humana e expressão
da poesia nômade é uma das mensagens transmitidas pelo livro
de Paula Tavares e Manuel Jorge Marmelo. É a representação da
sinuosidade e da vertigem de fios emaranhados que rompem com
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a lógica da ordem, da clareza, da perenidade e da solidez. Ler,
hoje, é buscar entender “a verdade que a babel de sinais esconde”.
Se a memória do passado e a confiança no futuro foram os pilares
sustentadores das forças culturais e morais estáveis e sedentárias
de antes, no mundo contemporâneo, o nomadismo das artes e do
pensamento domina a criatividade e a invenção. Estas cumprem,
então, o papel transformador de quebrar rotinas, normas, regras,
incitando a um mergulho em águas difusas para fazer emergir do
fundo dos tempos a construção de uma língua e de uma história que
sejam metáforas de encruzilhadas, de exílios internos e externos.
Os narradores e leitores atuais comportam-se como méteques
à deriva e, ao mesmo tempo, procuram ter Biblos à disposição,
viajando como antigos fenícios, só que em águas de babel.
História-Tempo, Estórias-Imaginação – o livro Os olhos do
homem que chorava no rio opera com uma “escrita imunológica”,
deixando o narrador, as personagens e os leitores soltos, livres,
leves, como alquimistas em mágicas transmutações que alteram
sólidos em líquidos, água potável em lama, seixos e cascalhos em
xistos, cuja ação maléfica vai denegrindo a força vital emanada das
águas dos rios. Preso ao hábito de “ordenar os mistérios das palavras, de encontrar o sítio exacto de cada vocábulo no quebra-cabeças de papel”, o tipógrafo “chora palavras, verbos, frases inteiras
em muitas línguas”. Suas lágrimas são felizes, lágrimas de emoção
diante da magia criadora, lágrimas de babel que se entrecruzam a
palavras de muitos mundos. Mas, aos poucos, o grande mistério da
narrativa vai sendo elucidado pela alegoria dos xistos. O tipógrafo
percebe como a maneira atual de os homens tratarem os rios vai
fazendo com que estes morram “um pouco todos os dias na garganta do mar”. Perde todas as certezas e tudo se torna movediço:
o rio, os livros, os vultos nas margens das estórias. Estas adentram
as águas e se atropelam, afogando-se convulsas. “Frases desconexas, pedaços perdidos de histórias diversas, nacos sem doçura nem
seda, sem o veludo das penas e o sossego dos silêncios.” A menina
passa a ter grandes dificuldades para decifrar o que lê; perde a cor
e, à beira do rio, pressente, então, as mutações: “perde a crença nos
sujeitos a priori”, compreende que as estórias mudaram e que é
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diferente, agora, o modo de as águas narrarem.” Descobre o mistério: “Xisto era a palavra. Xisto era o segredo do rio e a causa da sua
morte diária na boca do Atlântico.” Quando, entretanto, lhe restam
muito poucas esperanças e se tornam de chumbo as águas do rio,
a menina do nenúfar reencontra o tipógrafo e, ambos, abraçados,
recebem da mão de um dos vultos, Lucas Baldus, o livro imaginado, o livro dos sonhos, o Livro dos livros – livro da imaterialidade
da própria poesia.
Compreendemos, ao final, que a figura do tipógrafo pode não
ter mais um lugar nobre no mundo de hoje, mas, atrelada à imagem
da rapariga do nenúfar branco, nunca irá desaparecer completamente, pois esta, sendo uma representação do caráter incorpóreo
do poético, ganha uma dimensão universal e nômade capaz de
fazê-la alçar vôos perigosos, através dos quais diferenças e descontinuidades passam a navegar pari passu a tradições, a formas
antepassadas de estar no mundo. Da leitura, fica-nos o “rumor da
língua”, a musicalidade das palavras, as águas de babel, o fluir descontínuo do silêncio e da poesia. Terminamos concordando com
Paulinho Assunção, quando, no prefácio, afirma que Os olhos do
homem que chorava no rio é “um livro-música-de-câmara”, “algo
para se ler em voz alta na beira de todos os rios.”
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QUANDO UMA ILHA TEM CONSCIÊNCIA DE SI
PRÓPRIA: AUTO-IMAGINAÇÃO EM A ILHA DÉCIMA
DE MARIA LUÍSA SOARES
Carmen Ramos Villar*
University of Sheffield

A consciência de ser ilhéu e de estar numa ilha manifesta-se
de várias formas. Nos Açores, um arquipélago de nove ilhas a meio
caminho entre Europa e América, a manifestação mais famosa desta
auto-consciência chama-se “Açorianidade”. Esse foi o termo que
Vitorino Nemésio criou, e que tem sido utilizado de forma similar
à “Cabovernianidade” em Cabo Verde, ou à “Hispanidad”, o termo
homólogo no mundo espanhol. “Açorianidade” foi o termo usado
por Nemésio dos anos 30 para adiante, descrevendo uma diferença
cultural açoriana perante o resto de Portugal, explicada como fruto
de condições históricas específicas que tiveram a ver com a forma
como as ilhas se povoaram e também com a sua posição geopolítica
para com Portugal e o mundo.
Se calhar é pertinente dar alguma informação sobre a
história açoriana aqui; o arquipélago açoriano foi descoberto
muito cedo na era dos descobrimentos portugueses. As datas nas
quais os portugueses chegaram aos Açores são muito debatidas
pelos historiadores, compreendendo entre 1432 (suposta data da
descoberta de Santa Maria) até 1452 (suposta data da descoberta
1
de Flores e Corvo) . A primeira referência documentada dos
Açores foi uma carta datada de 1439 e escrita pelo rei D. Afonso
de Portugal a seu filho, o infante D. Henrique, que dava permissão
para povoar sete ilhas. O povoamento das ilhas foi feito com
pessoas das áreas mais pobres de Portugal e, como foi o caso da
ilha de Faial, com pessoas que provinham de Flandres que juraram
aderir à coroa portuguesa. O potencial das ilhas como bases no
oceano para as naus virem abastecer-se com alimentos, consertar
ou substituir partes avariadas antes de seguirem as suas viagens
transoceânicas foi explorado desde o século XVI. Isto fez com
que as Açores fossem muito importantes e estratégicas dentro da
rede comercial entre Europa, África e o Novo Mundo. Devido a
* Doutora em Letras pela Universidade de Bristol (Reino Unido). Coordenadora de Estudos Portugueses e Professora de Estudos Hispânicos na Universidade de Sheffield.
1 Para mais informação ver MENDONÇA (2000, p.11) e BRADFORD (1961, p. 98-9), que asseguram
que a primeira ilha foi descoberta em 1432. Caetano Valadão Serpa (1978, p.38) comenta que a
data da descoberta das últimas ilhas no arquipélago, Corvo e Flores, foi em 1452, mas outros historiadores, tais como LIVERMORE (1973) e ANDERSON (2000) datam este descobrimento a 1437, e
BRADFORD (1961) em 1457.
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esta importância, os Açores também se aproveitaram do contacto
com outras culturas além da portuguesa, criando um ambiente
cosmopolita nos portos onde os barcos estrangeiros atracavam.
A posição geopolítica do arquipélago também foi
historicamente importante; as ilhas ajudaram a Portugal em várias
ocasiões. Podemos citar como exemplo a ajuda que o arquipélago,
juntamente com a ajuda da coroa inglesa, deu a António, Prior de
2
Crato na sua malfadada candidatura à coroa portuguesa em 1580 ;
na década de 1830, os Açores ajudaram aos liberais portugueses,
sob o comando de Dom Pedro, a se oporem aos absolutistas sob
Dom Miguel; e, no século XX, algumas das ilhas foram utilizadas
como bases para o exército americano durante e após a Segunda
Guerra Mundial3. Mais recentemente, os Açores foram o lugar
onde se fez o encontro dos líderes dos EUA, Espanha e GrãBretanha para falar sobre a situação em Iraque.
Voltando à “Açorianidade” de Nemésio, Nemésio defendeu
a ideia de que a posição geográfica e histórica das ilhas como eixos
de ligação entre o Velho e Novo Mundo, e a significativa actividade
sísmica nas ilhas, condicionaram um comportamento característico
ilhéu ao longo dos tempos (NEMÉSIO, 1929). Nemésio arguiu que,
devido aos factores climáticos e geográficos, os açorianos tinham
características culturais específicas que os diferenciavam do resto
dos portugueses. Estas características tinham sido acentuadas pelo
quase abandono administrativo e social que as ilhas sofreram em
relação ao resto de Portugal. Numa citação, que se tem voltado
clássica para os estudiosos da “Açorianidade”, Nemésio afirma:
Uma espécie de embriaguez do isolamento impregna a alma e os actos
de todo o ilhéu, estrutura-lhe o espírito e procura uma fórmula quási
religiosa de convívio com quem não teve a fortuna de nascer, como o
2 Este episódio histórico resultou na união da coroa portuguesa com a espanhola. A ajuda citada que
a coroa inglesa prestou a António, Prior de Crato provém da invocação de uma aliança diplomática
antiga entre Portugal e Inglaterra que data de 1294, e que se confirma em 1389 com o Tratado de
Windsor. Historicamente, esta aliança ajudou à coroa Portuguesa, e mais tarde à república portuguesa, a se manter independente em vários momentos nos quais a sua soberania como estado ficou em
perigo. Para mais informação ver LIVERMORE (1973, p.67).
3 Esta última ocasião histórica fez com que, politicamente, as ilhas ajudassem a que Salazar conseguisse desviar a atenção internacional do Estado Novo. Inglaterra também invocou o Tratado de
Windsor para obter a ajuda e o apoio de Portugal para os Aliados na Segunda Guerra Mundial (LIVERMORE, 1973, p.191).
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logos, na água. […] Como homens, estamos soldados historicamente ao
povo de onde viemos e enraizados pelo habitat a uns montes de lava que
soltam da própria entranha uma substância que nos penetra. A geografia,
para nós, vale outro tanto como a história, e não é debalde que as nossas
recordações escritas inserem uns cinquenta por cento de relatos de sismos
e enchentes.
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os Açores de Portugal continental . Em termos de literatura, o
legado da “Açorianidade” proposto por Nemésio se traduz em que
os escritores açorianos descrevessem este sentimento de diferença
e o combinassem com o sentimento de se sentirem cercados pelo
meio da ilha, e também por um sentimento de seguirem um fado
predestinado. Para estes autores, o mar actua dualmente como
uma prisão e como uma ligação ao mundo pela qual a imaginação,
ao olhar para a imensidão da água que rodeia a ilha, pode criar
mitos do mundo além da realidade da ilha. O viver numa ilha
é apresentado por estes escritores como uma espécie de mito
formado pela experiência de viver, ou sobreviver, dentro de meio
ilhéu. A emigração é também um dos temas muito tratados por
estes escritores; esta pode ser vista positivamente, como uma meta
para conseguir a vida mítica imaginada fora da ilha, ou como um
5
mito romântico negativo que é preciso rectificar e desmistificar .
O romance que será analisado neste artigo, A Ilha Décima
(2001) escrito pela romancista açoriana Maria Luísa Soares,
examina alguns elementos da “Açorianidade” para desconstruir
4 Para uma examinação mais detalhada sobre a literatura açoriana e suas temáticas veja-se Almeida
(1983, 1986 e 1989), e Kinsella ; Ramos Villar (2007).
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a forma como os Açores são vistos, tanto pelos açorianos como
pelos não açorianos. Este romance é interessante também porque
não trata a emigração directamente, já que o que encontramos nas
suas páginas é um tema que poucos escritores açorianos tratam;
nomeadamente uma emigração mais diferente – a emigração
interna, entre ilhas açorianas.
A Ilha Décima é um romance que segue as experiências de uma
família que se muda de São Jorge para Terceira, duas ilhas no grupo
central açoriano. O romance, portanto, segue o percurso vivencial
da família e, ao fazer isto, a forma na qual eles têm trabalhado dentro
ou contra a sociedade ilhoa e têm interiorizado o efeito da ilha
como um factor condicionante no seu comportamento. Para além
disso, a autora inclui e comenta momentos históricos específicos
que têm afectado as ilhas, tais como a base militar americana na
Terceira; a presença de americanos e portugueses do continente a
seguir o sismo devastador em 1980; a queda do avião da SATA em
Dezembro de 1999; e a erupção vulcânica submarina na Terceira
entre 1999 e 2000, com a subsequente atenção internacional que
recebeu.
Neste romance, portanto, encontramo-nos com as
experiências de uma família apresentadas com o pano de fundo dos
eventos históricos acima referidos. No romance acompanhamos,
principalmente, as histórias dos filhos desta família; Alberto,
Francisco, Luzia, e Sebastiana. Em termos muitos gerais, a história
do romance é a seguinte: Alberto, o irmão mais velho, muda-se de
Terceira para Lisboa, deixando atrás sua vida de recém casado com
uma mulher açoriana. Francisco, o irmão mais novo, decide deixar
o seminário, e portanto a vocação de padre, para instalar uma
escola de mergulho e poder viver com uma mulher. Luzia, a irmã
mais velha, é ajudada pelos pais na sua ambição de ter um negócio
de roupa seguindo o sismo em Terceira, e acaba por casar com um
antigo namorado de Sebastiana. Por último, Sebastiana, a filha mais
5 Para uma análise mais detalhada sobre o tratamento da emigração na literatura açoriana veja-se
Ramos Villar (2006).
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nova, sai da Terceira para se formar como professora de escola em
Coimbra e depois voltar a viver noutra ilha açoriana, São Miguel.
Em São Miguel, Sebastiana tem um relacionamento afectivo com
um dos professores da escola, o qual acabará por morrer na queda
do avião da SATA em 1999 acima referido. Sebastiana acabará por
ficar com uma depressão, e também será toxicodependente, o que
fará com que ela volte à casa dos pais no final do romance.
A família deste romance pode ser vista dualmente como
representativa de um fragmento da sociedade açoriana, mediante os
passos que dão para se assegurarem da sua sobrevivência, e como
única e diferente dentro desta sociedade, pelo facto de se terem
mudado de ilha. Os ajustes necessários feitos devido à mudança
entre ilhas fazem com que cada um dos componentes desta
família se reconcilie na sua nova situação. De facto, cada pessoa
nesta família pode ser vista como um ser dual que não pertence
completamente a uma ou outra sociedade ilhoa. Esta dualidade
joga e reinterpreta a dualidade normalmente dada ao açoriano pela
“Açorianidade”, nomeadamente a dualidade ilhoa de identificação
entre mar/terra, ou do desejo de partir/ficar.
Aliás, e voltando à dualidade apresentada neste romance, a
ilha, como presença cognitiva e física, entra na narrativa e ajuda
a que eles se adaptem ao novo meio social, e ao eventual sucesso
em se adaptarem e combinarem sua posição como seres duais. A
situação que cataliza tudo isto é a dos acontecimentos que seguem
o sismo de 1980, que faz com que se comece um programa de
reconstrução estrutural das vivendas afectadas na Terceira. Tudo
isto é visto como um acontecimento positivo que tem o potencial
de trazer um novo começo de vida, e não como um acontecimento
negativo que destrói a vida, como podemos ver na seguinte
citação:
Aquele era, de facto, e nunca é de mais dizê-lo, um tempo ideal de parir
os sonhos dissimuladamente gestados no interior de cada um e agora a
sofrer o abanão decisivo por via daquele sismo espalhatoso. (SOARES,
2001, p.30)
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Nesta citação, e no episódio que a segue no romance,
podemos ver um eco do carácter estóico do ilhéu proposto pela
“Açorianidade” nemésiana; a família no romance consegue virar
o seu fado e tornar o desastre na sua vantagem. Mas isto traz
consigo que a família tenha de lutar pela sobrevivência mediante
a competição pelos recursos com outras pessoas, que no romance
são criticados por quererem profitar do desastre. No romance, o pai
da família questiona a presença das pessoas chegadas de Portugal
continental para ajudar aos ilhéus a reconstruir as suas vidas. Este
questionamento é feito como se os recém chegados estivessem a
invadir a ilha, e como se estivessem a se aproveitar do que a ilha
dá aos ilhéus, tirando esta ajuda dada pela ilha aos ilhéus, como
podemos ver na seguinte citação:
Mas assim bem falantes e bem vestidos têm vindo a impressionar muita
gente, é só ver a facilidade com que estão a roubar aos naturais da ilha
os empregos que eles cobiçavam mas lhes eram negados até ali. Pudera,
põem-se a alardear conhecimentos que não têm com a desenvoltura de
quem sabe que em terra de cegos quem tem um olho é rei. Se até na base
das Lajes conseguem infiltrar-se. Mas não se pode dizer nada que nos
calam a boca: Somos todos portugueses, daí que é melhor ouvir e calar,
ou melhor é aturar e calar. E isso aplica-se também aos americanos a
quem se é obrigado a sofrer em silêncio um sem número de atropelos e
de perigos até não se sendo particularmente beneficiado com a presença
deles cá na ilha. (SOARES, 2001, p.63-64)

Embora não tenha confiança nos que chegaram de fora, a
família consegue seguir o seu exemplo e sobreviver o desastre
mediante o investimento cuidadoso do fundo para a reconstrução
que recebem a seguir o sismo. As suas experiências e o contacto
com dois meios ilhéus, com duas realidades de viver em duas ilhas
diferentes, ajuda-os na sua nova integração seguindo o desastre,
deixando para trás um negócio de moinho falido no qual tinham
investido ao chegarem a Terceira e, no seu lugar, começando um
negócio de venta de queijo de São Jorge na Terceira. Ao assim
fazerem, a família renova o elo profundo com as ilhas, neste caso
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com as duas ilhas; eles trazem os seus conhecimentos para outra
ilha e, assim, fomentam uma ligação mais próxima entre as duas
ilhas. O sismo significa que a família trabalha com o elo inter-ilhas
e que não tenta sobreviver contra um meio pouco conhecido, e
com um negócio pouco conhecido, para eles. O êxito dos pais da
família também significa que o lucro se vai distribuir com os filhos,
já que os pais podem ajudar àqueles filhos que ficaram na Terceira a
concretizarem as suas ambições no mundo dos negócios, tal como
a ajuda financeira dada a Luzia para montar sua loja de roupa.
Porém, como podemos ver nas experiências de Alberto e
Sebastiana, os dois dos filhos desta família que se vão embora da
ilha Terceira, o sucesso e adaptação nas suas vidas são limitados
pelo facto de eles terem deixado o meio ilhéu original e, portanto,
terem parado a mudança de fado que a ilha proporciona ao resto da
família neste romance. Longe da influência da ilha, as suas vidas
viram para pior; para Alberto, isto significa que seu casamento
com uma mulher ilhoa falha, e também que a sua ligação com a
família sofre. Para Sebastiana, isto significa que ela nunca mais
poderá fazer que uma relação tenha sucesso, tanto a nível pessoal
como a nível da sua relação com a ilha. De facto, o relacionamento
sentimental que ela consegue termina em desastre quando seu
namorado morre no acidente que um dos aviões da SATA teve em
6
1999 . Para Sebastiana, isto desencadeia numa série de depressões
que resultam, no fim do romance, em ela ser hospitalizada na
Terceira por abuso de drogas. Só quando ela volta a Terceira no
fim do romance é que a sua vida toma um ritmo mais sossegado
que faz com que ela consiga vencer a depressão, e que pare a sua
resistência à influência que a ilha tenta dar-lhe na sua vida. Ao
assim fazer, Sebastiana consegue ajustar-se emocionalmente e
socialmente ao meio ilhéu.
Ao mesmo tempo que os leitores presenciam a adaptação
da família ao seu novo meio, também encontram que os membros
6 A queda do avião da SATA previamente mencionada é uma das formas como o romance liga o mundo
real com o mundo ficcionado.
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da família se reconciliam. Esta reconciliação é feita a nível da
dinâmica de família e também a nível do relacionamento que cada
um deles tem com a ilha, assim abrindo-se para, e aceitando, o que
a ilha lhes proporciona. A nível de família, à medida que os filhos
crescem, fazem-se os ajustes necessários nas relações entre filhos
e pais, citando como exemplo a forma como a família aceita o
divórcio de Alberto, que sai dos padrões de conduta social ilhéus.
O ajuste é talvez mais significativo e perceptível com o filho mais
novo, Francisco, que decide deixar a vocação de ser padre, aceitada
e respeitada pela sociedade ilhoa, para poder viver com uma mulher
que é apresentada como marginal em relação à sociedade ilhoa,
mas que vemos como a outra metade e parte complementar da
forma de ser de Alberto. A conformidade e aceitação pela família
desta decisão está relacionada directamente com uma abertura de
mentalidade pela família resultante de eles terem vivido uma outra
realidade, numa outra ilha, que os permite a aceitarem os desejos
do indivíduo acima do que é socialmente imposto e aceitável, não
negando assim o poder do indivíduo de mudar o curso da sua vida
na sua procura pela felicidade. Mais uma vez a ilha entra nas vidas
das personagens para proteger os interesses do ilhéu já que, no fim
do romance, Francisco consegue êxito com o seu negócio de escola
de mergulho, oferecendo excursões a turistas para eles observarem
as mudanças oceânicas a redor da ilha – sendo estas a aparição
ficcional da nova ilha que, de forma coincidente, referencia a
erupção submarina que aconteceu na Terceira durante 1999 e 2000
anteriormente mencionada. A decisão de Francisco, aliás, é não
só aceitada, mas também louvada tanto para a ilha como para a
família, já que ela significa que Francisco volta a uma comunhão
e comunicação mais pura com a Natureza esperada do açoriano, e
que não é vista como uma rejeição do socialmente aceitável já que
segue fiel às origens ilhoas.
Até agora temos examinado o efeito que a ilha tem na
mudança de fado e fortuna dos seus habitantes. Talvez seja
pertinente mudar agora para ver a função da ilha neste romance,
começando pela sua função como narrador cognitivo e autoconsciente. A mudança na família pode ser equiparada em muitas
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maneiras ao desenvolvimento ficcionado da ilha numa presença
física, nomeadamente a sua aparição no romance como a décima
ilha num arquipélago de nove ilhas. Enquanto seguimos o percurso
de desenvolvimento das pessoas da família, e aos ajustes feitos por
eles no seu novo meio, a ilha emerge de um narrador imaginário e
intermitente a uma presença física e geográfica no romance. Como
narradora, a ilha junta-se à autora do romance e torna-se um guia
que acompanha ao leitor num jogo no qual tanto a ilha como a autora
se corrigem e antecipam os acontecimentos no romance. Isto faz
com que o romance tenha um perfil auto-reflexivo na forma como
ele é construído, e no qual o leitor tem a sensação de participar e
acompanhar à autora no desenvolvimento de ambos a trama e das
personagens no romance, como podemos ver na seguinte citação:
Com uma recém-formada Ilha que não se coíbe de alardear que o é, além
de se autoproclamar parte íntegra desta estória, vê-se a Autora enredada
no que poderá ser a melhor maneira de dar corpo e voz às personagens
que ainda não se autoproclamaram, mas que dela fazem igualmente
parte.
Assim sendo, e porque de algum modo já está indiciada a sua presença
logo no começo, temos de iniciar a estória poderá ser a melhor escolha,
rumando Autora e Leitores até aquele dia em que Sebastiana, ainda
habitante de um arquipélago só de nove ilhas, está, estarão os outros
ilhéus todos, vidrados na glória e no pasmo desses dias de há muito.
(SOARES, 2001, p. 13)

Desde esta primeira aparição no romance, a ilha vai aparecer
intermitentemente na estória, interrompendo a fluidez da trama para
nos dar observações e apartes não só das personagens, mas também
no seu desenvolvimento como uma entidade auto-consciente e
cognitiva, como podemos ver na seguinte citação:
E pronto, lá estou eu a escorregar neste quero crer que, a seguir as pegadas
dos romancistas, a armar-me em Deus. Imperdoável numa Ilha que deve
cultivar autocrítica e suficiente distanciamento e assim fazer jus ao nome
que tem. É bom que se deixe a cada um o mérito de talhar o seu futuro.
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E com isto me despeço, que não sou Deus nem Romancista, não visto
peles dessas, e só quando for tempo disso, voltarei a dar notícias e sinal
de vida. (SOARES, 2001, p.38)

Tal como promete nesta citação, a ilha vai desaparecer
como narradora da estória até mais tarde no romance. Todavia, só
quando a ilha aparece mais tarde na estória é que apercebemos
a evolução cognitiva da ilha dentro do romance – a ilha se vai
tornar numa presença física que é mais uma personagem do
romance. Como personagem, a ilha também age e interactua com
as outras personagens do romance. Isto acontece quando a ilha se
está a formar numa presença física no romance e, enquanto isto
está a decorrer, os ilhéus percebem os eventos à sua volta como
manifestações de azar, não entendendo o nascimento da nova ilha
e o futuro vantajoso que a nova ilha traz para eles. Um tal evento
é o comportamento dos animais na ilha, sendo eles quem sentem a
mudança que está perto de acontecer. A presença de cobras, animais
que não são autóctones nos Açores, e a diferença na forma como os
gatos e outros animais se comportam, responde ao nascimento da
nova ilha. Tudo isto proporciona mais uma dualidade na narrativa
do romance. O leitor interpreta isto como uma manifestação de um
novo começo e mudança na ordem das coisas, mas o ilhéu vê tudo
isto como a rotina repetitiva antes de um desastre natural. O ilhéu
não consegue ver que a ilha está a tentar comunicar-se com eles,
resultando numa nova intervenção pela parte da ilha, que deita cinzas
na atmosfera e deixa os ilhéus literalmente mudos. Esta mudez faz
com que eles presenciem passivamente os acontecimentos à sua
volta (SOARES, 2001, p.130-131). A mudez também acentua o facto
dos ilhéus ficarem isolados por, e em, no seu meio; a perda de voz
faz com que possam auto-examinar-se, e permite que vejam que
a sua relação com a ilha não é o que tinha sido anteriormente. O
leitor se apercebe que, com a passagem de tempo, os ilhéus têm
deixado de se comunicar e de perceber a linguagem que a ilha fala
por meio dos eventos naturais. Isto faz com que a interpretação
supersticiosa inicial se torne numa mudança gradual na qual,
mediante a observação muda que não lhes permite comunicarem-se
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o terror que sentem devido ao que está a acontecer, eles se tornem
testemunhas. Devido a esta condição de testemunhas, os ilhéus dão
o primeiro passo na aceitação da mudança proposta pela nova ilha
que emerge, voltando assim à comunhão e entendimento com o
meio que tinham perdido gradualmente. Desta forma, o romance
apresenta todos estes fenómenos naturais como uma das formas
nas quais a ilha pede aos seus habitantes de presenciar e aceitar os
passos tomados por ela para evitar a perda de proximidade neste
relacionamento. Vemos assim que a Natureza age de forma para
ajudar mudanças, e posiciona os ilhéus num caminho para esta
mudança mediante a forma como eles se relacionam com o meio, e
a forma como eles agem e se posicionam dentro dele.
Para concluir a examinação do romance de Maria Luísa
Soares, este artigo analisará a forma como esta representação da
Natureza e do meio ilhéu se diferencia de como é normalmente
apresentada por outros escritores açorianos. A representação da
ilha neste romance não é como uma força da Natureza que aparece
para prevenir as personagens do romance de levar a cabo as viagens
que tencionam fazer (como poderíamos encontrar, por exemplo,
em Mau Tempo no Canal de Vitorino Nemésio). A ilha é, portanto,
uma representação pela qual a natureza observa e facilita o fado
dos ilhéus quando estes se têm perdido no percurso das suas vidas
e, assim, não podem concretizar o seu potencial. A relação do ilhéu
com o mar, como uma força que outorga e tira a vida, como um
caminho à liberdade e uma prisão que cerca o ilhéu à ilha (como
poderíamos encontrar na poesia de, por exemplo, Roberto de
Mesquita ou de Pedro da Silveira), também leva uma reinterpretação
neste romance; a nova ilha emerge do mar e força uma escolha
neste relacionamento com o ilhéu que vai além da aceitação cega
do fado por parte do ilhéu. Tudo isto faz com que a autora possa
estabelecer-se como contadora de estórias e como comentadora
social, podendo assim criticar o que pode ser interpretado como
uma romantização normalmente atribuída às ilhas, como podemos
ver no seguinte trecho do romance:
Mas alto lá. Já agora vou desabafar convosco. Tenham pena de mim,
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meus amigos.
É que uma Autora também sofre. E muito, podem ver. [...]
Coitada mas é da Autora que assim se vê apanhada no entretanto e no
emaranhar dos diversos fios de verdade ou suposta verdade com que esta
estória se tem vindo a construir.
Então e o papel da geografia a sobrepor-se todos os dias a tudo o mais na
vida dos açorianos? Então e o viver de ilha branco e limpo, incontagiado
de vícios, um paraíso purificado e purificador? Que é feito do tal refúgio
de utopias onde as pessoas são boas ou se tornam boas só pelo simples
contacto daquilo que é belo, bom e autêntico? Um sítio de recolhimento.
Um esconderijo de intocabilidades virgens. [...]
Se calhar, Ilha é mesmo lugar de contradição. Nem prisão nem santuário
de utopias. [...] À fava as braçadas de hortênsias e de solidões.
Há verdades tão insofismáveis como o peso de existir. (SOARES, 2001,
p.101)

Este desabafo feito pela autora nos fala não somente dos
caprichos da ilha emergente e dos seus silêncios no romance antes
de aparecer como uma entidade cognitiva, mas, ao aparecer quase
no fim do romance no ponto em que os não ilhéus estão presentes
para observarem a actividade sísmica, e onde se repete a ideia dos
Açores como paraíso, com tudo o que esta ideia traz por trás, este
desabafo, portanto, é também um ataque aos estereótipos atribuídos
à vivência numa ilha quando, na realidade, este é também um lugar
de sobrevivência precária. Além disso, é uma crítica à forma como
outros autores açorianos têm alimentado o estereótipo dos Açores
e do açoriano, e também da ideia da “Açorianidade”, que glorifica
a forma infinita como os ilhéus se adaptam e vencem a adversidade
e os desastres num meio hostil, e que resulta na formação dum
mito de tudo isto.
De forma contraditória, a autora também participa na
construção deste estereótipo ao nos apresentar com um meio que
se intromete e exerce controle no fado dos ilhéus. Se calhar, a
verdade que a autora quer que o leitor veja é que é preciso ter
uma afinidade mais próxima à realidade das ilhas, para assim ver
o que está verdadeiramente diante de nós, como ilhéus e como
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leitores. Ao assim fazer, a autora pede que não adicionemos mais
ao estereótipo que pedimos das ilhas, desmantelando assim o mito
criado delas.
No fim do romance, e a modo de conclusão final nesta
examinação do romance de Maria Luísa Soares, mediante a criação
ficcionada de uma ilha auto-consciente, e ao termos lido sobre os
eventos a redor desta evolução, ficamos com a ideia de que o que
está a ser pedido pela autora é uma nova forma de ver a realidade
da ilha, o que leva a desfazer a ideia de uma noção particular e
definitiva do destino e carácter açoriano proposto não só por outros
escritores açorianos, mas também por outras pessoas que falam
das Açores. A criação de uma ilha ficcionada auto-consciente é,
portanto, uma forma de chegar a uma nova forma de começar a
ver as coisas de uma maneira diferente. Isto assinala não só um
recomeço sugerido a partir da estória contada no romance, mas
também extra-textualmente para aqueles que lêem este romance e
se interessam pela realidade e literatura açoriana.
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MIA COUTO, POETA DE RAIZ DE ORVALHO:
CONFIGURAÇÕES POÉTICAS E LUGARES
PÓS-COLONIAIS

Elena Brugioni*
Universidade do Minho
CEHUM – Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho

[…] le dinamiche della scrittura e della testualità ci impongono di ripensare
le logiche della causalità che determinano il modo in cui riconosciamo
il “politico” come forma di calcolo e azione strategica che interviene
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specificatamente nella trasformazione sociale. […] La testualità non è
un’espressione ideologica di secondaria importanza o un sintomo verbale
di un soggetto politico “già dato”: anzi il soggetto politico – inteso come
soggetto della politica – é un chiaro evento discorsivo.
Homi Bhabha

1. Raiz de Orvalho, uma obra esquecida
Em termos de géneros literários, falar de Mia Couto
significa estabelecer uma correspondência, quase obrigatória,
com designações específicas tais como conto, estória ou romance,
deixando, deste modo, esquecida, ou melhor, marginalizada, a
obra de poesia que constitui o incipit literário desse autor. Refiro1
me a Raiz de Orvalho , uma colectânea de poemas editada em
Maputo, em 1983, que viria a ser publicada em Portugal apenas em
1999, após a indiscutível afirmação do autor no panorama literário
europeu, antes com a recolha de contos Vozes Anoitecidas (COUTO,
1987) e, logo, com o primeiro romance, Terra Sonâmbula (COUTO,
2
1992) .
Aliás, falando de fortuna, Raiz de Orvalho parece sofrer
de uma espécie de abandono; dir-se-ia, quase, um voluntário
esquecimento3 que, por sua vez, o mesmo autor parece explicitar
referindo certa hesitação perante esse “livro de versos” (COUTO,
1999, p.7). Em geral, é mais do que evidente um afastamento quer
literário, quer pessoal, suscitado, em particular, pela mudança
de género e de universos nos quais o autor, hoje, parece ver-se
inscrito. Por outro lado, pode-se salientar que esse estranhamento
não impede um recurso, sem dúvida, interessante, que diz respeito,
por exemplo, à definição de poeta; com efeito, no prefácio de Raiz
de Orvalho, na recente reedição, lê-se:
* Doutoranda em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e Estudos Pós-coloniais na Universidade
do Minho. Investigadora do CEHUM (Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho)
e lecciona Língua e Cultura Italiana no Instituto de Letras e Ciências Humanas da mesma Universidade.
1 Cf. COUTO, Mia. Raiz de Orvalho. Maputo: Cadernos Tempo. Colecção Gostar de Ler, n. 5, 1983.
2 A consideração desses aspectos não é apenas de ordem cronológica; ter em conta, também, essas
informações poderá facultar a observação de algumas dinâmicas interessantes que dizem respeito aos que se poderiam definir como processos de emergência das literaturas africanas de língua
portuguesa no contexto europeu os quais passam também por políticas específicas e estratégias
editoriais.
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Hesitei muito e muito tempo até aceitar republicar este livro de versos.
[...] Desde então, porém, a minha escrita derivou para outros universos
e hoje sou um poeta cuja prosa é muito distante daquilo que se pode
pressentir em Raiz de Orvalho. Eu próprio não me reconheço em muitos
desses versos.” (COUTO, 1999, p.7; grifo meu)

A palavra poeta surge de um modo, pelo menos, problemático,
e o que Mia Couto parece referir é uma subversão singular perante
qualquer tipo de designação, de ordem teórica e pragmática, assente
numa ideia de correspondência, mais ou menos directa, entre o
autor e a própria obra. Daí a recusa de uma noção, por assim dizer,
maniqueísta e, logo, formulada a partir de uma correspondência
biunívoca entre poesia, género literário, e poeta, produtor de
objectos designadamente poéticos. Agora, importa esclarecer que
tal recurso à noção de poeta – e, logo, de poético – salienta uma
perspectiva de indiscutível interesse em relação às actividades
críticas que se têm vindo a configurar perante a produção literária
desse autor4. Dito isto, o que pretendo desenvolver neste trabalho
é uma tentativa de análise e interpretação da obra Raiz de Orvalho
e Outros Poemas (COUTO, 1999), focalizando a atenção em alguns
lugares comuns5 que, a meu ver, representam configurações
recorrentes da escrita coutiana, cuja abordagem facultará uma
reflexão crítica perante conceituações problemáticas e de evidente
interesse dentro dos chamados estudos pós-coloniais.
2. Fisionomias líricas e pós-colonialidade
Focalizando a atenção nos poemas e detendo-se na primeira
parte da recolha, a qual representa Raiz de Orvalho propriamente
3 Com efeito, numa entrevista, lê-se: “[R]aiz de Orvalho é um livro em relação ao qual eu tenho uma certa distância. Às

vezes quando o leio, leio-o até com um misto de ternura por saber que isto foi qualquer coisa que eu fiz, mas por outro
lado com um certo distanciamento crítico, sabendo que eu hoje nunca mais escreveria dessa maneira sobre esses
mesmos temas.” (LABAN,1998, p. 1001)
4 Detendo-me, por exemplo, num dos aspectos mais distintivos do estilo coutiano, refiro-me ao chamado neologismo,
o conceito de poiein, tal como o autor parece entendê-lo neste breve texto, poderia fornecer uma perspectiva de
interpretação plausível e de indiscutível alcance operacional. Não tendo, aqui, a possibilidade de um esclarecimento
pormenorizado face das definições críticas suscitadas pelas versatilidades linguísticas coutianas, merece todavia
salientar que a designação de neologismo aplicada à produção literária deste autor parece remeter a um conjunto
de aproximações pragmáticas e teóricas que levam à consideração desse recurso crítico como uma ferramenta não
aceitável quer em termos críticos, quer epistemológicos.
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dita, detecta-se, ainda que só pelos títulos, o que, de um ponto de vista
geral, se poderia definir como uma fisionomia lírica significativa, o
que leva a associar esses versos a uma forma poética absolutamente
invulgar – tendo em conta o contexto da sua produção e também o
autor aqui tratado –, tal como a do cancioneiro. A esse propósito,
merece realçar um aspecto de alguma obviedade: a publicação de
um cancioneiro num momento histórico – em que o termo histórico
6
implica de imediato a noção de literário – frequentemente definido
dentro de uma perspectiva de “narração da nação” (BHABHA, 1991)
no seu alcance mais “performativo” (BHABHA, 1991) e, logo, como
uma das fases7 mais significativas dos processos de elaboração de
uma hegemonia cultural moçambicana, aponta para um desvio
substancial dentro do que tem vindo a configurar-se como “tradição
da poesia moçambicana” (SAÚTE, 2000). Neste sentido, lembre-se
que a altura e o contexto não favoreceram a recepção positiva por
parte da crítica e, com efeito, o lirismo da estreia poética coutiana
suscitou numerosas polémicas8.
Ora, tendo em conta os entendimentos que subjazem ao
“projecto” de Raiz de Orvalho (COUTO, 1999), a dimensão líricointimista que configura essa recolha parece desempenhar o que
se poderia definir como função ética e moral do literário. Aliás, o
espaço da poesia tornar-se-ia o lugar de enfoque do ethos entendido
sobretudo como uma prática individual que se manifesta, de modo
paradigmático, numa dimensão designadamente literária. Nesta
perspectiva, saliente-se:
[T]he moral agent, like novelist, is someone keenly alive in thought

5 O que se entende, aqui, com a definição de lugar comum é o surgir de um ponto de encontro, e não a
definição vulgarizada que aponta, habitualmente, para algo ordinário. (Cf. RONCHI, 1992)
6 Entenda-se aqui a relação entre história e literatura como um binómio que parece sugerido pelas
dinâmicas de emergência que caracterizaram a afirmação da literatura moçambicana em língua portuguesa.
7 O recurso a este termo permite considerar, brevemente, o aspecto – ainda problemático – de uma
periodização da literatura moçambicana em língua portuguesa. Vejam-se, neste sentido, duas perspectivas diferentes in Francisco Noa (2002) e Pires Laranjeira (2001).
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and feeling to every nuance of situation. […] [Indeed] the novel can
be a paradigm of moral activity [because, it is] the intense scrutiny of
particulars. (NUSSBAUM, 1990, p.143; 152)

Portanto, a poesia militante, ou melhor, engajada, tornase, aqui, poesia íntima dirigida a um “espaço do eu” (LABAN,
1998) encarado na dimensão de um pressuposto indispensável
para a construção do “nós” (LABAN, 1998). Deste modo, a feição
mais explicitamente política e/ou didáctica não pode ser definida
como totalmente ausente. O aspecto político – chamando a
atenção para o significado etimológico do termo – é tratado numa
dimensão individual e individualizada, rasurando qualquer valor e
entendimento declaradamente ideológicos que poderiam configurar
9
a formulação poética e, logo, literária . Neste sentido, importa
reconhecer que, além dos textos mais líricos que constituem a
recolha, estão presentes também poemas que remetem – muito mais
explicitamente – a questões centrais do contexto moçambicano
pós-independência. Por exemplo, a presença de alguns textos cujas
isotopias são encaráveis na dimensão discursiva do poder fornece
a medida de uma situação de complexa definição político-social.
Mais uma vez, a poesia não deixa de desempenhar o papel que
mais se admite ter sido significativo nos contextos pós-coloniais, tal
como o da edificação de uma nação pedagógica moçambicana10.
2.1 Em análise: (Escre)ver-me. Paradigmas temáticos nas
textualidades coutianas: entre poesia e narração
O poema em abordagem, (Escre)ver-me, (COUTO, 1999, p. 60),
8 Neste sentido, é o próprio Mia Couto a sublinhar as implicações que surgiram perante a publicação
da sua recolha de poemas: “[...] nessa altura, em 1982 – em 1983 foi quando apareceu o livro – ainda
a literatura de Moçambique estava muito marcada pela literatura militante, explicitamente política, ao
serviço da causa revolucionária, etc. Eu pretendi que o livro fosse um pouco certa reacção contra
esta única forma de escrever. [...] Pode-se falar de revolução sem falar de política no sentido explícito
do termo. Então o projecto do livro foi animado neste sentimento: era preciso animar o eu não contra
ao nós mas a favor dum colectivo mais verdadeiro. Este espaço do indivíduo era preciso colocá-lo no
seu lugar e eu quis um bocadinho contribuir para isso com o livro.” (LABAN, 1998, p. 1000)
9 Para a questão de uma configuração individualizada que não deixa de salientar uma perspectiva
de alcance político, veja-se, por exemplo, o poema Identidade: “Preciso de ser outro/ para ser eu
mesmo// Sou grão de rocha/ sou o vento que a desgasta// Sou pólen sem insecto// Sou areia sustentando/ o sexo das árvores// Existo onde me desconheço/ aguardando pelo meu passado/ ansiando
a esperança do futuro// No mundo que combato/ morro/ no mundo por que luto/ nasço” (COUTO,
1999, p.13).
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poderá ser considerado como um texto paradigmático em relação
a um conjunto de isotopias e de processos textuais que parecem
representar formulações significativas e, ao mesmo tempo,
emblemáticas da escrita coutiana, bem como do contexto em que
esta se inscreve.
nunca escrevi// sou/ apenas um tradutor de silêncios// a vida/ tatuou-me
nos olhos/ janelas/ em que me transcrevo e apago// sou/ um soldado/ que
se apaixona/ pelo inimigo que vai matar. (COUTO, 1999, p.60)

O incipit do poema é constituído apenas por duas palavras
que desempenham um primeiro paradoxo pragmático: “nunca
escrevi”. O leitor está perante um texto, evidentemente formado
por palavras escritas, que pretende negar a sua essência primária:
a gráfica. Com Magritte poder-se-ia dizer, “Ceci n’est pas une
pipe”; contudo, sabe-se bem que o metalogismo, pretendendo uma
negação da realidade que afirma, torna-se possível e, sobretudo,
significativo apenas se subentender o mesmo conceito do que
pretende negar; nesse caso específico, a ideia em negação é a
própria escrita. Todavia, o ponto central do texto não é apenas
de ordem estilística. Para além de uma contradição explícita,
pode-se notar imediatamente um primeiro tópico central, e não
só no poema: a escrita não é a escrita. Neste sentido é, a priori,
necessário pôr em dúvida – pelo menos de um ponto de vista lógico
– o significado dessa primeira afirmação, presumindo um sentido
outro da palavra escrever. Com efeito, o que mais se evidencia
é uma falta de ligação lógica do vocábulo com o seu referente
literal. Este aspecto parece tornar-se paradigmático se pensarmos
no título do poema: (Escre)ver-me. O artifício gráfico-linguístico
aponta logo para uma translação lógica e semântica do escre/ver:
o verbo compõe-se da desinência ver, de se entender como uma
unidade semântico-morfológica autónoma que representa a acção
10 Neste sentido, veja-se o poema Eles (Cf. COUTO, 1999, p. 32-33).
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cognitiva de ver e, logo, do ver-se a si mesmo. Nesta perspectiva,
a negação ontológica e paradoxal do que, de facto, ocorre no
texto toma função de uma primeira afirmação clarificadora, cujo
alcance assertivo remete, de imediato, para a fisionomia de uma
sentencia. Ora, considerando-a de um ponto de vista literal, mas
não apenas, a escrita parece pertencer a um horizonte de percepção
de si mesmo, tornando-se uma acção, não apenas cognitiva,
graças à qual o sujeito se manifesta; daí escre/ver-me é, em rigor,
aperceber-me. Agora, este género de entendimento parece sugerir
uma configuração interessante em relação à noção de língua dentro
11
do universo literário coutiano . Aliás, nas obras posteriores a Raiz
de Orvalho – ou seja, nos textos narrativos, tais como os contos,
as crónicas e os romances – as formulações e os entendimentos
que dizem respeito à língua – portuguesa e literária – detectáveis
na escrita parecem responder exactamente a essa dimensão
introspectiva e não mediadora. Trata-se, no meu entender, de um
primeiro tópico significativo, a considerar-se assimilante dentro da
produção literária coutiana tout court e, portanto, de incontestável
alcance perante a escrita quer narrativa, quer poética desse autor.
Por outras palavras, essa escrita poética, apesar de realçar uma
fisionomia linguística muito menos sui generis do que aquela que
caracteriza o estilo narrativo desse autor, parece conter in nuce as
i-dimensões12 da língua – portuguesa e literária – que se revelarão
características do universo narrativo de Mia Couto. Em suma, dirse-á que o conjunto de conceituações contidas no texto aponta para
uma dimensão auroral13 que parece constituir um entendimento
ontológico subjacente à escrita desse autor; porém, nessa
formulação poética, este aspecto parece explicitado no seu cariz
mais teórico, ou melhor, numa dimensão mais potencial, todavia não
plenamente alcançado num plano formal. Daí a convicção de que
o espaço da poesia não represente, no universo literário coutiano,

11 Uma configuração específica do idioma português e da língua literária parece representar um aspecto fundamental da escrita de Couto. Neste sentido, vejam-se alguns dos textos contidos na recolha
Pensatempos. (COUTO, 2005)
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o lugar da versatilidade linguística reservada à escrita das estórias
e dos contos. Contudo, as textualidades designadamente poéticas
deixam pressentir, de uma forma mais implícita, as concepções
e os pressupostos que parecem fundamentar e constituir os usos
da língua na produção literária desse autor. Além disso, tendo em
conta a dimensão semântica em que é possível encarar a acção
de escrever, poder-se-ia salientar uma perspectiva ulterior que o
poema, em rigor, parece realçar: nunca escrevi e, logo, nunca me
apercebi.
Após esse primeiro verso, ocorre no texto uma primeira pausa
relevante; a pausa rítmica e sintáctica criada pelo espaço branco,
muito significativo em poesia, é seguida por um segundo e ainda
mais relevante paradoxo ontológico: “Sou apenas um tradutor
de silêncios” (COUTO,1999, p.60). A designação, problemática, de
“tradutor de silêncios” sugere, de antemão, uma figuração temática
de indiscutível interesse. Em primeiro lugar, a categoria de tradutor
levanta, a priori, a recusa da noção de autoria. Com efeito, tal
designação representará possivelmente uma configuração alheia
às noções de criação, ou ainda de poien. Por outras palavras, o
discurso poético não se define e não se construi através de uma
propriedade, e não poderá ser encarado na dimensão de um
produto cuja pertença é reconduzível à figura do autor e/ou do
mesmo eu lírico. O tradutor, nesse caso, desempenha a função do
médium, activo e/ou passivo, que transporta e é transportado, que
atravessa e é atravessado. Na categoria do médium a actividade
de traduzir, sobretudo na sua acepção passiva, torna-se plausível
e, logo, operacional se pensarmos novamente no título do poema,
(Escre)ver-me. Além disso, é útil ressaltar que o tópico do tradutor
representa um paradigma temático central da produção literária
coutiana, desenvolvido, de modo inédito e singular, num dos
romances mais significativos desse autor, O último voo do flamingo
14
(COUTO, 2000) . Neste sentido, poderá ser interessante observar
12 Cf. COUTO, Mia. “Perguntas à língua portuguesa” (documento electrónico).
13 Entenda-se aqui o termo – auroral – como uma designação evocativa perante o que parece representar a língua dentro do universo literário coutiano. É útil lembrar que na escrita coutiana a língua
é frequentemente configurada na perspectiva do achado e/ou da descoberta, relacionando-se, ao
mesmo tempo, com a dimensão do pensamento. Veja-se neste sentido “O sertão brasileiro na
savana moçambicana” in COUTO, 2005, p.106-112.
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as diferenças substanciais entre os tratamentos poético e narrativo
desse tópico. Todavia, o que é mais relevante, a meu ver, é a
individuação desse recurso como uma configuração emblemática
numa perspectiva crítica nomeadamente pós-colonial. Nesta
perspectiva, a questão torna-se ainda mais significativa, uma vez
que a acção de traduzir se encontra relacionada com o silêncio. Por
regra, o silêncio é algo não produzível por palavras e que se define
ontologicamente na ausência de produção de sons. Por outro lado,
isto não implica que o silêncio seja privado de significado ou, ainda,
que não possa subjazer a muitas das condições e das instâncias
do discurso. O silêncio é, por definição, interpretável e até muito
eloquente; logo, serão ainda mais indicativos e sintomáticos os
silêncios que exigem tradução. Em princípio, estes são silêncios
significativos, ou melhor, que querem dizer algo não entendível a
priori. Por conseguinte, ser “tradutor de silêncios”, no texto, conota
a acção de (escre)ver o silêncio e o poema segue, mais uma vez,
com uma pausa relevante, quase a confirmar que essa ausência de
performação é, em primeiro lugar, a falta de palavras, pelo menos
no sentido que habitualmente lhes é atribuído. O que se pode ainda
salientar perante a imagem emblemática do “tradutor de silêncios”
tem a ver, sem dúvida, com um discurso identitário que se realiza
através da “dinâmica metonímica da ausência” (BHABHA, 2001,
p.78).
La duplicazione o scissione del soggetto è realizzata nella scrittura […]:
essa è evidente nel gioco sulle figure metonimiche della “mancanza” e
dell’“invisibilità” attorno alle quali ruota la critica dell’identità, ma viene
ulteriormente sviluppata in quelle richieste iterative che simultaneamente
diventano contrassegno della possibilità ed impossibilità di identità, di
presenza raggiunta mediante l’assenza. (BHABHA, 2001, p.78)

Prende-se com essas figuras metonímicas a condição,

14 Para uma abordagem pormenorizada da temática do tradutor e da tradução nesta obra veja-se o
estudo de Ana Mafalda Leite “As personagens-Narrativa em Mia Couto. Um exemplo para começar:
Personagem-Tradutor de Mundos” (LEITE, 2003, p. 65 e ss).
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implícita, de um discurso calado e, logo, subalterno15, detectável
na impossibilidade de expressão; o que ocorre é, em rigor, a
definição de uma enunciação silenciada que se traduz/explica
em algo de diferente das palavras. Relembrando o cariz lírico do
poema, a dimensão de um discurso interpretável na perspectiva do
silêncio aponta, de imediato, para uma evidente impossibilidade
performativa, a entender-se como uma formulação de indiscutível
alcance e interesse sobretudo em relação ao contexto de produção
da obra. Ao mesmo tempo, o tópico do “tradutor de silêncios”
chama a atenção para uma categoria crítica problemática; trata-se,
16
a meu ver, da noção de autor como testemunha , cujas implicações
crítico-teóricas, em termos de operacionalidade, constituirão matéria
de indiscutível interesse para esta reflexão. Nesta perspectiva, o
binómio autor/testemunha subentende uma dinâmica sui generis
que é definida por Agamben como “desoggettivazione” (AGAMBEN,
2005, p.109). Em suma, o que parece mais evidente é a reiteração
de uma recusa perante a dimensão da autoria a entender-se como
a representação emblemática de um discurso unívoco, oficial
e dominante; neste sentido, o “tradutor de silêncios” constitui o
sujeito, ou melhor, o intérprete de um “discurso alternativo” (SAID,
2002, p.21) frequentemente omisso e censurado.
Após este conjunto de imagens paradigmáticas que
representam um ponto central desse texto, aparece um tópico
bem definido a nível gnómico, a “vida”. A vida é configurada
como algo que “tatua” e, logo, que marca de um modo singular:
profundamente e de uma forma inapagável. Todavia, não parece
o “tatuar” o aspecto mais interessante relacionado com a vida.
O que se torna mais significativo é que “a vida tatuou-me nos
olhos” (COUTO, 1999, p.60). A acção do tatuar [n]os olhos chama a
atenção para algo doloroso, até violento. Por outro lado, os olhos,
em poesia, são sempre objectos configurados de especificidades.
Contudo, no poema, os olhos não desempenham a função que, por
15 Veja-se neste sentido: GUHA, R.; Spivak, G. Subaltern Studies. Modernità e (post)colonialismo. Introduzione di E.
W. Said. Milano: Ombre Corte, 2002.

16 A definição – sem dúvida problemática – de “autor como testemunha” é da autoria de Giorgio Agamben. (AGAMBEN,
2005)
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definição não apenas poética, lhes diz respeito e não se configuram
como elementos delicados, frágeis. Ora, os olhos tatuados são, em
rigor, órgãos danificados, incapazes de ver claramente. Resultará,
de imediato, que não é com os olhos – esses olhos tatuados – que se
pode ver. A isotopia oximórica que desde o início parece configurar
o poema segue assim num clímax abrangente que conota – em
diferentes degraus e planos – as imagens desse texto. Ainda neste
sentido leia-se, por exemplo, o verso seguinte: “Sou um soldado
que se apaixona pelo inimigo que vai matar” (COUTO, 1999, p.60).
Ainda um paradoxo, suscitado desta vez através do recurso ao verbo
apaixonar-se. Por regra pragmática, um soldado não se apaixona, ou
melhor, não é uma categoria nominal tendencialmente associável à
acção de se apaixonar. O que até agora apareceu como um lirismo
manifestamente afectado por uma pseudo-crise ou, ainda, numa
situação de pânico moral, é aqui definido através da imagem do
“soldado que se apaixona pelo inimigo que vai matar” (COUTO,
1999, p.60). Ulteriormente problemático é o apaixonar-se por alguém
que se vai matar; sem dúvida, uma contradição explícita ou, ainda,
um paradoxo pragmático que se insere num conjunto de dinâmicas
textuais que não sai de uma reiterada subversão dicotómica. Por
outras palavras, os tópicos do texto prendem-se com a explicitação
de uma arquitectura contra dicotómica, a qual, tendo em conta o
contexto pós-colonial – em termos pelo menos cronológicos – que
constitui o âmbito de produção dessa obra, representará um dos
aspectos mais relevantes sobre o qual reflectir.
3. Em jeito de conclusão
Em suma, dir-se-á que, apesar do cariz muito parcial desta
minha análise, as configurações realçadas permitem reflectir
sobre um conjunto de questões problemáticas e, ao mesmo tempo,
de grande interesse dentro da produção literária desse autor. A
individuação, por exemplo, dos chamados processos e/ou dinâmicas
de “subversão” fornece a possibilidade de uma reflexão crítica
perante alguns aspectos significativos que considero paradigmáticos
das escritas e das narrações de Mia Couto. Além disso, a fisionomia
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desse “livro de versos” (COUTO, 1999, p.7) parece salientar alguns
tópicos e isotopias que se configuram como autênticos lugares
comuns (Cf. supra) no mundo literário coutiano, evidenciando,
ao mesmo tempo, um conjunto de especificidades temáticas,
linguísticas e literárias subjacentes às diferentes tipologias textuais
que constituem a produção escrita desse autor.
Por outro lado, para além de questões que poderão caber
numa perspectiva teórica designadamente literária, o que
acima designei como configuração contra dicotómica ou não
maniqueísta17 representa uma formulação de particular relevo e
interesse numa perspectiva crítica designadamente pós-colonial.
Aliás, a violação de categorias que se relacionam por antítese,
próprias de um mundo que por funcionalidades e estruturas sociais
se definirá como colonial, é aqui interpretável na perspectiva do
discurso em contra-poder cujo alcance performativo será relevante
e significativo se tivermos em conta o lugar e o momento da sua
enunciação. Assim, o recurso antidicotómico que, com frequência,
configura os textos desta recolha prender-se-á, por exemplo, com
a persistência de um mundo ainda fortemente marcado pelos
prejuízos sobre os quais se funda, em rigor, a sociedade colonial
e, também, o pós-independência moçambicano (BHABHA, 2001;
ROTHWELL, 2004, p.147). Ainda nesta perspectiva é a meu ver
interpretável a dimensão lírica que se detecta em Raiz de Orvalho.
Por outras palavras, a ausência de preocupação explícita perante
as questões político-nacionais (ANGIUS, 1998) não impede a essa
recolha de poemas de levantar e, logo, de conter configurações
temáticas que apontam de imediato para uma perspectiva
indiscutivelmente ético-moral, logo, identitária. Neste sentido, os
pressupostos individuais de feição moral (NUSSBAUM apud BRUNS,
1996, p.110) antecedem os colectivos, desembocando, assim, numa
perspectivação particularizada de um possível conhecimento
moral que não responde a um conjunto de normas e de padrões
17 Dentro das dinâmicas finalizadas à subversão de uma lógica dicotómica ou maniqueísta cabe, por exemplo, o fenómeno da desconstrução dos estereótipos e dos padrões sociais associados aos géneros sexuais; veja-se, neste sentido: ROTHWELL, Philip. “Playng gam(et)es with gender”. In: A postmodern Nationalist. Truth, Orality ande Gender in
the work of Mia Couto. NY: Bucknell U.P., 2004, p. 133 – 157.
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ideológicos previamente constituídos (NUSSBAUM apud BRUNS,
1996, p.108-109). Ora, tendo em conta a configuração fortemente
ideológica da poesia moçambicana da década de oitenta, a feição
lírica dessa obra representa um aspecto problemático, invulgar e,
logo, de grande interesse para uma análise e uma abordagem da
chamada tradição literária moçambicana em língua portuguesa.
Além disso, considerando Raiz de Orvalho dentro da obra
coutiana tout court, os textos dessa recolha não parecem prescindir
da presença, provavelmente mais in fieri, dos lugares literários
que constituem algumas das configurações mais significativas
e específicas da obra desse autor, apontando para as dimensões
híbridas que constituem uma das propostas mais interessantes e
18
emblemáticas da escrita de Couto . Ora, nessa mesma dimensão
híbrida situa-se, por exemplo, o tópico do tradutor que parece
apontar para perspectivas crítico-teóricas de indiscutível interesse19.
Trata-se de uma formulação textual que, a priori, parece remeter
para uma configuração identitária que subverte os “lugares da
discriminação colonial” (BHABHA, 2001, p.158). Neste sentido, a
emergência da imagem do tradutor - e, sobretudo, do tradutor de
silêncios - será, de modo multíplice, o sinal inequívoco de uma
“metonímia da presença” (BHABHA, 2001, p.162) capaz de “degradar
o lugar da autoridade colonial” (BHABHA, 2001, p.162).
Concluindo, poderá dizer-se que a textualidade designadamente
poética não parece representar a mise en texte mais favorável da
escrita coutiana; todavia, este aspecto não prejudica, a meu ver, o
“valor” dessa recolha, que não deixa de representar uma produção
literária de indiscutível relevo. Além disso, importa reconhecer a
especificidade que diferentes dinâmicas e configurações de género
– poético e narrativo – produzem em relação aos chamados lugares
comuns da escrita coutiana. Refiro-me, por exemplo, a um aspecto
que nesta análise foi levantado de uma forma mais implícita: a
fisionomia linguística invulgar dessas escritas. Neste sentido,
18 Veja-se, neste sentido, um dos textos mais representativos, Poema mestiço: “escrevo mediterrâneo/na serena voz

do Índico// sangro norte/ em coração do sul// Na praia do oriente/ sou areia náufraga/ de nenhum mundo// hei-de/
começar mais tarde// por ora/ sou a pegada/ do passo por acontecer”. (COUTO, 1999, p. 58)
19 Neste sentido, com Ana Mafalda Leite, poder-se-á salientar: “[...] a textualidade é culturalmente outra, translinguística
e transcultural; por isso, ouvir, ler, ao mesmo tempo que é traduzir, é também recriar, o que nos obriga à deslocação
do lugar do ‘mesmo’, movendo-nos para o espaço do(s) outro(s); obriga-nos ao esforço de movimentação dialéctica
de lugares, e a encarar a língua, apropriada e localizada culturalmente, como organizada numa outra complexa
tessitura”. (LEITE, 2003, p. 66)
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“a gramática de criação” (PATRAQUIM, 2006) que constitui as
narrações desse autor torna-se, no espaço da poesia, uma clivagem
de temáticas cuja operacionalidade é estabelecida graças ao surgir
de uma diferença, diria em sentido derridiano, entre textualidade e
linguagem. Portanto, as potencialidades linguísticas que geralmente
representam uma prerrogativa única das estórias de Mia Couto
parecem neutralizar-se na poesia, possivelmente apagadas por uma
circunscrição poética que não as possibilita tal como poderiam ser
consentidas na arquitectura e nas textualidades narrativas. Por
conseguinte, a categoria crítico-teórica do poético poderá levantar
diferentes solicitações interpretativas, deixando em aberto diversas
possibilidades de abordagem para a escrita complexa e heterogénea
que constitui o universo literário desse autor.
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LITERATURA ANGOLANA:
LUANDINO VIEIRA, ARNALDO SANTOS, JOFRE
ROCHA E BOAVENTURA CARDOSO - QUATRO
FICCIONISTAS DE LÍNGUA LITERÁRIA EM
PORTUGUÊS ANGOLANIZADO
Jorge Macedo*
Angola

I. Introdução
Contrariamente ao que era lógico deduzir, as autoridades

portuguesas desembarcadas na Bahia de Luanda no século XVI em
diante não obrigaram a generalidade dos colonizados angolanos a
falarem a sua língua neo-latina, nem por decreto, nem por processos
pedagógicos generalizados, directos confessados. Senhores
d`Aquém e Além Mar, Diogo Cão e seus sucessores procuraram
primeiro foi ensinar o seu idioma luso a meia dúzia de congueses
que lhes servissem de intérpretes nos contactos com o Ntótila,
soberano do território político do Kongo, cuja extensão abrangia
os actuais Congos Brazzaville e Congo Democrático com sede em
Kinshasa, incluindo o Gabão. Os missionários desembarcados na
capital africana desse território Mbanza Congo, fundaram escolas,
onde ensinaram Latim, Retórica, certamente a Língua portuguesa e
as Escrituras aos naturais, visando formá–los para a dilatação da fé.
E, por paradoxal que pareça, os sucessores de Cristo apostaram na
aprendizagem da língua banto da região, com o objectivo de mais
facilmente fazerem passar a mensagem apostólica aos candidatos
a cristão novos. Pelas mesmas razões estes missionários europeus
priorizaram a sua motivação bantofónica em quase todos os espaços
etnolinguísticos do território, opção abraçada por outras confissões
cristãs não católicas no decorrer dos séculos da colonização. No
mesmo quadro de aprendizagem dos falares autóctones, procuraram
traduzir para as línguas africanas, Bíblias, Catecismos e não só.
O estatuto de assimilação concedia a qualidade de cidadão
europeu aos naturais cumpridores dos requisitos: - de viver em
casa de urbanização construída a alvenaria, coberta a telha, zinco
ou afim, comprovasse o completo abandono dos usos e costumes
autóctones e falasse correctamente o português – norma de
Portugal. Estas exigências foram as responsáveis por que, volvidos
cinco séculos e mesmo quando da proclamação da independência
em 1975, a maioria dos angolanos, cerca de 90%, do mundo rural e
dos subúrbios de cidades e vilas fossem oficialmente considerados
indígenas, incivilizados, por viverem em cubatas ou habitações
* Poeta, ensaísta e jornalista. Foi membro da União dos Escritores Angolanos. Publicou, entre outros
livros, Literatura Angolana e Texto Literário (1989) e Poéticas na Literatura Angola (1989).
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proletárias em ethos cultural, usos e costumes nativos e sobretudo
não falarem correctamente o português – norma de Portugal, ou
simplesmente não falarem. Este status quo prolonga – se até aos
nossos dias, apesar de para ela já não concorrer a coerção colonial.
Porém o período pós–independência veio introduzir algumas
alterações à grelha linguística do país, a saber:
• A institucionalização pelo Governo do português como
língua oficial e por consequência das Repartições, das
escolas, da imprensa escrita, falada e televisiva.
• A valorização estadual dos idiomas africanos, de forma
a constituírem línguas de ensino em estabelecimentos
escolares da comunicação social e da vida sócio – político –
económica, cultural e de desenvolvimento.
		
• Alterações fonéticas e de léxicos francofonizados
introduzidos pelas diásporas regressadas de países africanos
de língua francesa onde muitos angolanos viveram exilados
cerca ou mais de catorze anos.
Estes e outros factores de evolução do status quo linguístico
contribuem para que Angola albergue novos dinamismos
responsáveis pelo alargamento da grelha pluringue, antes composta
pelas línguas banto e portuguesa, hoje acrescentada do lingala e
francês trazidos pelos ex–exilados nos Congos que os falam onde
quer que vivam e convivam.
A pequena percentagem de falantes de português – norma
(cerca de 20%) – contrasta cada vez mais com variantes praticadas
por extractos acima mencionados mercê de performances mistas
plurilingues, por massas populares significativas, falantes de
português angolanizado, mercê do uso de gramática, em semântica
e semióticas africanas.
Estes contextos pautam–se pela socialização de um
forte plurilinguismo. Com efeito, a maioria dos angolanos,
historicamente poliglotas, mudam de língua quando conversam,
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podendo no mesmo discurso passar do português para o francês,
ou língua banto.
A necessidade de escolha de expressões mais significativas
estará na origem deste fenómeno de enunciação plurilingue.
Há décadas, os gramáticos de língua portuguesa defendiam
a sua pureza, não permitindo o uso de termos ou expressões
estranhas ao seu léxico, considerando–os, pejorativos, anglicismos
francecismos, etc.
Hoje, os mesmos são empregues com a maior das
naturalidades. Mercê dos avanços científicos, tecnológicos, suas
gírias, os chamados estrangeirismos tornam–se empréstimos
indispensáveis ao preenchimento de lacunas semânticas, de forte
funcionalidade.
Paralelamente quando interpelados para o combate a
incorreções da língua portuguesa, praticadas até por académicos,
docentes universitários há docentes inclinados a descupabilizá–las,
em nome da irreversibilidade da situação provocada pela linguagem
incorrecta ensinada por pais, desde o berço e pelos professores do
ensino de base, médio e algumas vezes universitário.
O período pós–independência perdeu vários instrumentos
de correcção até aí usados pelos mestres–língua. O primeiro e o
mais forte era, salvo erro, o empregue pelo estatuto de assimilação
e as mais diversas instituições, eram principalmente os pais, os
tios e não só que passavam a vida a corrigir o mau sotaque, a
concordância sem o domínio dos quais os membros da sociedade
eram considerados matumbos, indígenas, serviçais, etc.
Em vários trabalhos ensaísticos temo–nos referido a esse
empenhamento pedagógico – familiar, o qual levado a marcas de
autocafrealização, fez muitas mães proibirem os filhos de falarem
idiomas africanos, como o histórico slogan o documenta:
— Xéé, minino, não fala língua de cão (língua africana).
Raparigas consideradas de boas famílias, porque
culturalmente europeizadas, rejeitavam simplesmente quaisquer
intuitos amorosos de homens que falassem mal a língua de Camões
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ou, pior, se não a balbuciassem, pelo menos (autocafrealização,
auto censura).
A escrita, em geral e a literatura, em particular, era alvo das
mesmas exigências de conformação com os cânones da língua
norma. As transgressões aos mesmos sofriam de rejeição, nojo e
os seus autores eram considerados indígenas.
A necessidade de luta pela dignidade e estatuto social
tornou as ambaquistas, uma etnia da província do Kuanza Norte,
exímios mestres–língua, fazedores de requerimentos e petições em
português muito erudito.
Bem falar e melhor escrever era símbolo de alta cidadania
para os portugueses e africanos assimilados à sua cultura.
Motivo por que, o uso corrente e principalmente literário do
português angolanizado, falado, escrito durante a época colonial
era impensável, rejeitável, imperdoável transgressão. Até hoje
há certas camadas de angolanos assimilados que nutrem iguais
sentimentos de rejeição.
Sabia-o Luandino Vieira quando em 1954, publicara
Luuanda, “três estórias” em português angolanizado, bantuizado,
transgressivo, que viria a merecer reacção repressiva do Governo
de Lisboa, como o refere Tania Macêdo, a páginas 85 da sua
Dissertação de Mestrado apresentado à Faculdade de Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para obtenção
do grau de Mestre em Literatura Portuguesa, em São Paulo no ano
de 1984, quando cita Manuel Ferreira:
A tal firmeza escrita corresponde, indubitavelmente, um questionamento
mais profundo das estruturas do regime colonial. Não se trata apenas de
uma tomada de posição marcada contra as formas de dominação. Verifica
– se uma negação do prestígio do discurso do colonizador, com que este
ratifica sua dominação. Essa foi, com certeza uma das razões principais
que provocou a resposta do regime colonial à premiacção do volume em
1965, pela sociedade Portuguesa de Escritores.
A consequência para aquela Sociedade da outorga, foi sua dissolução...”
(MACÊDO, 1984, p. 85)
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II.

Obtida a independência angolana, o português literário
angolanizado dos autores em referência continuou a merecer o olhar
crítico de extractos sociais europeizados de cultura, em consonância
permanente com as autoridades portuguesas ortodoxas. Já assim se
posicionavam no tempo colonial.
As famílias que no âmbito doméstico, cedo se tornaram
aliadas em defesa da pureza da língua - norma no seio dos filhos,
após o 25 de Abril perderam essa função pedagógico – repressiva,
certamente devido à instituição da ideologia do proletariado pelos
marxistas.
E talvez esta hipótese gose de respaldo lógico e realístico.
Porquanto a nova ordem social combatia draconianamente a
sociedade em classes, protótipo do modelo de estratificação
deposto.
Os cidadãos, em geral e angolanos, em particular, facilmente
se adaptam às novas situações, usos e costumes, fugindo de serem
conotados como sujeitos de comportamentos reprováveis.
Motivo por que, as famílias assimiladas e conotadas como
braço direito do colonialismo na indigenização dos camponeses e
operários, levaram a cabo um posicionamento evasivo, postando –
se ao lado, irmanando – se com os membros do extracto social que
anos e anos rejeitaram do seu convívio achado nobre.
Hoje as mães que diziam aos filhos, menino não fala a língua
de cão, elas próprias, de viva voz, fazem parte do coro do governo
na promoção e propaganda da valorização das línguas nacionais,
a todos os níveis, de idioma inter–familiar, de relação económica,
política, cultural e de desenvolvimento.
E já observara Camões sobre as viragens comportamentais
quando disse: “mudam–se os tempos, mudam–se as vontades”.
(CAMÕES, 1969, p.73)

O regime marxista alcandorou a escrita literária em português
angolanizado de Luandino, como bandeira revolucionária inscrita
na História da libertação do país, na frente cultural e digna de
admiração patriótica dos angolanos.
Porém deve o estudioso observar que essa angolanização
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da escrita de estética verbal, iria conhecer variações diversas, no
espaço e no tempo.
A sua trajectória viria a ser alvo de várias nuances de
angolanização. O considerado pai da proto–literatura angolana,
por Mário António, em sua dissertação de doutoramento intitulada
A construção da Literatura Angolana, é um dos pioneiros no
emprego de léxicos em língua kimbundo, como “Cambuta”, título
do poema com o mesmo nome uma Quissama (idem), Kikolo,
inscrevendo–se este grau de angolanização ao mero emprego de
termos nativos. Porém o mesmo autor segue outro princípio de
angolanização, praticando uma espécie de dialogismo português,
kimbundo, entremeando no discurso, enunciados em língua
portuguesa – norma e em kimbundu: a quem disse:
Minha q`ride/ peço um beijo por favor;/ bem sabes, oh meu amor,/ q`eu
por ti daria a vida!// - Nquami, ngana – iame/ (não quero, caro senhor //
disse seu mudar de cor;/
- Macuto, quangandall, ami/ (não creio no seu amor/[...]
1

(FERREIRA, 1976, p. 33;37)

Nos anos 1950, o poeta António Jacinto (1924–1991) inaugura
o espelhamento de uma das variantes do português angolanizado,
no poema Monangamba e, principalmente, Castigo pró Comboio
malandro.
Esse comboio malandro
passa
passa sempre com a força dele
ué ué ué
hin hin hin
te – quem – tem te – que – tem te – quem – tem
o comboio malandro
passa
Nas janelas muita gente
ai bô viaje
adeujo homée
1 Vide FERREIRA, Manuel. No Reino de Caliban. Edições Seara Nova, Lisboa, 1976. Trata – se de uma experiência já
ensaiada por Eduardo Neves (1880, 1881, 1882, 1884 (ibidem, p. 29).
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nganas bonitas
quitandeiras de lenço encarnado
levam cana no Luanda pra vender
hii hii hii
aquele vagon de grandes tem bois
múu múu múu
tem outro igual como este dos bois
leva gente muita gente como eu
cheio de poeira
gente triste como os bois
gente que vai no contrato
Tem bois que morre no viaje
mas o preto não morre
canta como é criança:
“Mulonde iá késsua uadibalé
uadibalé uadibalé... “
(JACINTO, 1961)

É sem dúvida, a partir da análise das componentes gramaticais,
de léxico, semânticos, semiológicos – semióticos deste texto que
melhor e mais fundamentadamente se deve analisar o português
angolanizado na língua literária principalmente de Luandino Vieira
(1964–2007), Jofre Rocha (1975–2007) e Boaventura Cardoso
(1977–2007).
Luanda, 4 de Outubro de 2007.
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DE PREDADORES E DE PRESAS:
REPRESENTAÇÕES DAS METAMORFOSES
POLÍTICAS E CULTURAIS ANGOLANAS
NA FICÇÃO DE PEPETELA
Jorge Valentim*
Universidade Federal de São Carlos

Os escritores dispõem de um recurso maravilhoso, o imaginário, que
lhes permite fingir. Atribuem a personagens fictícios o que eles próprios
sentem e pensam.
Albert Memmi

Para um leitor menos avisado, o romance Predadores
(2005), de Pepetela, pode dar uma impressão bem diferente
daquela esperada por um título tão chamativo. Numa era de
aldeias globalizadas e expectativas globalizantes, com universos
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midiáticos, informações instantâneas e de fácil acesso, com meios
de comunicação embebidos numa massificação cinematográfica (e,
por que não dizer, muitas vezes, de pendor hollywoodiano), com
sagas fantasiosas, apelando muito mais para o consumo rápido do
expectador, do que propriamente para a sua capacidade de reflexão
contínua, um romance com uma porta de entrada deste porte, como
é o caso da expressão Predadores, pode gerar uma certa linha de
leitura que reiteraria a simpatia e a acomodação do seu autor com
o cenário da chamada “pós-modernidade”.
Ledo engano para quem cair nessa armadilha. Na verdade,
Pepetela não parece compactuar com uma perspectiva consumista,
muito ao contrário. Com um olhar arguto e cortante, faz uma
representação crítica da Angola pós-colonial, pós-75, sem abrir
mão de pontuar as amargas metamorfoses políticas presentes
no país, desde os sonhos utópicos revolucionários, gerados pela
expectativa da independência com a metrópole portuguesa, até
as distópicas constatações de planos ideológicos frustrados e
objetivos sócio-econômicos não resolvidos. Predadores pode,
portanto, ser inserido no elenco daquelas “ferozes fábulas políticas
sobre uma África muito real” (MATA, 2006, p.18), remetendo os
seus receptores a uma experiência de leitura em que fica tácita a
constatação da convivência entre a literatura e a violência. Longe
de ser uma prerrogativa exclusiva do domínio colonial português
ou um privilégio dos idos anos do furor salazarista, parece mesmo
que a sobrevivência na guerra civil e no período que a ela se sucede
não foi suficiente para apagar e acabar com o rastro de destruição
deixado por atos de violência. Estes não só teimam em sobreviver,
mas também deixam uma herança quase que irrevogável nos
mais diferentes cenários e dimensões da sociedade angolana: a
corrupção, a especulação, o consumismo desenfreado, a perda de
valores éticos e morais, o nepotismo, o interesse desmedido, além
de outras vicissitudes que bem poderiam engordar a lista.
* Professor Adjunto de Literaturas de Língua Portuguesa (Sub-áreas: Literaturas Africanas de Língua Portuguesa
e Literatura Portuguesa), do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos. Coordenador do
Grupo de Estudos Literários Portugueses e Africanos (GELPA/UFSCar).
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Ora, num cenário desta natureza, nada mais adequado que
o título Predadores, já que, com tal apelo inicial, Pepetela aposta
na possibilidade de que, “se a palavra constitui um importante
instrumento técnico na realização do texto criativo, cabe não
esquecer que sua significação no texto não pode ser isolada do
próprio texto” (LINS, 1990, p.44). Assim sendo, quem espera deparar,
em Predadores, com um espaço selvático ou de natureza agressiva,
inóspita, inexplorada e insólita, logo se dá conta que os predadores
se encontram em outra selva: a da metrópole, ou algo que dela
se aproxime, já que estamos inseridos numa Luanda do pós-75,
em pleno processo de guerra civil e de posterior tentativa de
reconstrução nacional.
Trinta anos depois da independência angolana, Pepetela
retoma, em Predadores, o balanço e as metamorfoses ocorridas
no cenário político-cultural do seu país, valendo-se do passado
recente do pré-independência e percorrendo, a partir dele,
todo o fim de século XX até a atualidade. Circundando, assim,
o período de novembro de 1974 a dezembro de 2004, ou seja,
pouco mais de três décadas, a narrativa apresenta como cenário a
delicada época do pós-75, definida por Sebastião Lopes, uma das
personagens da obra, como um dos piores momentos da política
angolana, “por haver três movimentos de libertação que rivalizam
pelo poder” (PEPETELA, 2005, p.68). Nesta paisagem, não menos
inóspita e desagregadora, com o decorrer da narrativa, o título vai
gradativamente se justificando, posto que de predadores ela trata.
Os personagens aparecem movidos por um profundo sentimento
de violência, como se ela mesma nutrisse e estimulasse os seus
movimentos, formando uma espécie de irmandade predatória, com
um elenco situado a partir do seio da família Caposso.
Vladimiro, sujeito angolano, de nome importado do território
russo, longe está do grau de fidelidade aos ideais do berço marxista.
Sua predação econômica coloca-o na rota da violência impositiva,
seja pelo medo, como faz com seus empregados, seja pela
autoridade (ou será autoritarismo?), como ocorre com seus próprios
filhos. Esvaziando os possíveis sentidos que o seu nome poderia
suscitar, o narrador adverte ironicamente que “ninguém ligava aos
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nomes, nem na época nem agora” (Ibidem, p.51), numa tentativa
de despistar quaisquer “sentidos ocultos” (Ibidem, p.52) indicados
pela crítica. Na verdade, apesar do alerta da instância narradora,
o personagem não parece desviar-se de tal armadilha, já que, por
questões de conveniência à filiação do partido e à sobrevivência na
época da guerra colonial, Vladimiro rasura a sua origem de Calulo
e adota Catete como origem, faltando-lhe, apenas, para completar
a sua auto-representação, “acrescentar na profissão poeta, para se
aconchegar ainda mais ao primeiro Presidente, que era poeta de
verdade” (Ibidem, p.51).
Movido pela ânsia de um crescimento pessoal, Caposso
desvirtua-se dos caminhos da militância política, aliás, motivo de
desentendimentos com amigos mais próximos, como Sebastião
Lopes, e passa a adotar o objetivo de sobrevivência em meio à
selva de pedra da cidade de Luanda. Gradativamente, do início
de sua trajetória como mero funcionário de uma venda à grande
empresário local, Caposso ia aprendendo que “a cidade era uma
grande escola, a cada dia descobria muita coisa nova” (Ibidem,
p.78).
Dentre os ensinamentos apreendidos no cenário político
angolano, marcado pela degenerescência dos valores utópicos
libertários e pelo movimento predatório das elites sobre os
marginalizados, destaca-se o de que, “nesta terra de lobos”, “o
homem é o lobo do homem” (Ibidem, p.129). Daí, talvez, que a postura
de Caposso seja exatamente a de um predador, que vê no contexto
político-social pós-independência, a sua oportunidade de resistir
e sobreviver, nutrindo-se da exploração, da corrupção, do medo
e da opressão, armas utilizadas por ele sem a menor cerimônia,
colocando bem perto daquele tipo de “homem violento” (LINS,
1990, p.51), personagem característico do meio urbano moderno.
Neste sentido, o narrador não parece ter parcimônia na
representação do protagonista, desnudando-o com uma espécie de
igual impiedade como a do personagem:
Era um pequeno-burguês o sonho de um pequeno-burguês é tornar-se um
grande burguês, acumular capital, explorar o povo (agora com minúscula)
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se preciso. [...] Para ser coerente, devia apagar o que os soviéticos e
cubanos lhe ensinaram, pensaria o inverso, embora se mantendo prudente
no uso das palavras. Pelo menos nos tempos mais próximos. Que se lixe
a polícia, o partido e o marxismo! Quero é acumular fortuna e todos me
respeitarão, pedirão favores, por muito marxistas que sejam. (PEPETELA,
2005, p.233)

Destilando uma amargura pontual na narrativa, Pepetela
desenvolve neste romance de 2005 uma marca fulcral, qual seja,
a criação de laços familiares, apontando para a contigüidade
da devoração e corrosão dos (já antigos?) pressupostos sociais
revolucionários, a partir da herança deixada por Vladimiro Caposso.
Em Predadores, Pepetela compõe uma corrente hereditária,
assinalando um olhar desconfiado não apenas para o presente
angolano, em inícios de um novo século, mas também para um
futuro (quase) incerto, de interrogativas gerações vindouras. Ora,
sublinhando corrosivamente que “os filhos do burguês burgueses
seriam, pois já os mais-velhos ensinavam que filho de cobra
é cobra” (PEPETELA, 2005, p.237-238), o narrador apresenta os
herdeiros predadores do predador protagonista, cada um com a sua
especialidade na arte de devorar, suprimir e apagar o outro, em
nome de si próprio ou de seus próprios interesses, sem entrar no
mérito destes.
Vale lembrar, aqui, que o modelo de construção ficcional do
protagonista, utilizado por Pepetela, em Predadores, revigora o seu
1
projeto de elipse do herói , desviando-se, portanto, das expectativas
utópicas e celebrativas, reiteradoras de uma África incólume e
irretocável, e desvelando feridas abertas, não cicatrizadas e de
convívio inadiável. Em Predadores, Vladimiro é já o cidadão
angolano do século XXI, que, mesmo contextualizado nos tempos
das “guerras épicas, essas do tempo colonial” (Ibidem, p.128),
desde cedo demonstra uma certa inaptidão para causas coletivas,
concentrando-se sobretudo nos seus problemas particulares e
chegando mesmo ao ponto de não se dar conta das metamorfoses
políticas que os anos 70 já anunciavam. Ao lado de sua vida afetiva
e do namoro de juventude com Bebiana, todas as ocorrências
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políticas e sociais tinham quase nenhuma importância: “Tudo a
correr bem. Tão satisfeito andava que mal apercebeu das lutas
políticas ocorrendo no interior do Movimento.” (Ibidem, p.107).
Caposso, no contexto ficcional da Angola dos primeiros
anos do século XXI, bem poderia ser lido como uma espécie de
personagem camaleônico, posto que a sua facilidade de se readaptar
aos novos ares políticos corresponde, na mesma dimensão, às
metamorfoses sócio-culturais e econômicas sofridas pelo seu país,
ao longo de, pelo menos, três décadas. O mesmo personagem,
capaz de modificar a sua identidade espacial de origem, a fim de se
integrar num contexto angolano já demarcado pelas conveniências,
também é dotado de uma perspicácia falaciosa, corroborada pelo
abandono de sua condição de camarada combatente, pela sua
conversão e assunção como um empresário de atitudes e intenções
questionáveis, com uma espécie de anti-ética, que beira a barbárie
do consumismo capitalista, e que bem pode ser reiterada pela sua
filosofia de vida (ou seria ela de combate e de sobrevivência do
mais forte?):
Era um agente económico, nome que começou a partir de certa altura a
ser dado timidamente aos empresários. [...] Caposso finalmente resolveu
assumir-se como empresário. E escreveu no seu diário íntimo: “O
empresário moderno é um gladiador. Como o gladiador da antiga Roma,
ele combate sozinho contra todos, ele e a sua coragem, ele a sua solidão.
Um cowboy no meio da multidão? Também.” (Ibidem, p. 232)

Ora, se a atitude de assumir-se sob a nomenclatura de
“empresário moderno” (Ibidem, p.232) já é um indício das mudanças
pelas quais passa o protagonista nos anos 80 (o capítulo de onde
o trecho acima foi retirado aparece com a data de “Dezembro de
1985”, portanto, dez anos depois da independência angolana), não
menos significativa é a ligação semântica estabelecida a partir de
1 Sobre tal temática no projeto literário de Pepetela, consulte-se a tese de doutorado de Robson Dutra, intitulada
Pepetela e a elipse do herói (Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 2005), onde seu autor se propõe a
analisar as transformações sofridas pelos protagonistas dos romances de Pepetela, a partir de sua inserção no
contexto histórico angolano.
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sua posição sócio-econômica. Neste sentido, “agente econômico”,
“empresário moderno”, “gladiador” e “cowboy” nada mais seriam
do que máscaras metamorfoseadoras da sua condição inequívoca
de “predador”, ou, conforme indica-nos o texto, de “dirigente ávido
de riqueza” (Ibidem, p.232), ou, ainda, de forma mais flagrante, de
associador de “cargo político com empresas meio clandestinas”.
(Ibidem).
Se nos anos 80 as adaptações convenientes são desveladas
por um narrador acidamente atento, mais ainda elas se tornam com
o passar da trajetória de Vladimiro Caposso. Daí que, nos anos 90
(Capítulo 3: “Setembro de 1992”), não seria estranho encontrar
uma outra atitude metamorfoseadora do protagonista, agora
atingindo não apenas os meios sócio-econômicos, mas também os
políticos e religiosos. Sem poupar qualquer entidade inserida no
cenário angolano, o narrador parece dar estranhas, novas e amargas
tonalidades à suma camoniana de “Mudam-se os tempos, mudamse as vontades” (CAMÕES, 1969, p.73):
O partido dominante tinha abandonado oficialmente o marxismo
materialista e ateu. Vários responsáveis políticos faziam subtis movimentos
de aproximação aos seus antigos credos ou mesmo se metendo nas novas
igrejas electrónicas, sem púlpito e apenas palco com muita luz e muito
som, animadas por showcerdotes bem treinados a meter a mão nos bolsos
dos fiéis. [...] Para ele, criar um grande centro de turismo na ilha também
valia um casamento a Igreja, e os antigos camaradas que se lixassem,
podiam até rir pelas costas.” (PEPETELA, 2005, p. 54)

Seguindo os passos de Vladimiro, Bebiana, a esposa traída,
conhecedora dos casos amorosos extra-conjugais do marido, portase como uma predadora da moda. Para ela, sobreviver significa
estar atenta aos modismos capitalistas, daí a atitude do narrador em
destilar sobre ela as mesmas cores irônicas com que procura pintar
a trajetória de Vladimiro. Também como uma autêntica Caposso,
Bebiana referenda a sua condição de “predadora”, levantando
inclusive uma outra questão: a da perda dos valores originais e
autenticadores de uma pertença do sujeito com o seu espaço, em
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nome de uma assimilação desestabilizadora e fragmentadora de
sua identidade:
Era a mais recente moda internacional, a da globalização, e aquela mãe não
escapava a nenhuma moda. Se aparecesse em três revistas para mulheres
que a moda era falar sumério antigo, o verdadeiro idioma da globalização,
ela, embora sem perceber bem o que era isso de globalização, lutaria para
os filhos aprenderem a língua suméria, vá lá saber-se como. Defenderia
o sumério, o aramaico ou o hitita para os filhos, mas nunca fez o mínimo
esforço para bem falar o português, como os leitores sempre atentos já
repararam com a insistência do horroroso “prontos”. E tinha vergonha
de ter aprendido sem querer algumas palavras de kimbundo, quando era
criança e morava num quase-musseque. (Ibidem, p.139)

A atenção da personagem está muito mais voltada para aquilo
que sua condição de “predadora” pode lhe proporcionar, talvez,
por isso, a sua identificação com o kimbundo (a língua original)
e com o musseque (o espaço originário) e o seu desconhecimento
do português (a língua do outro que se tornou oficialmente sua
também) passem necessariamente pelo signo da “vergonha”, ou
seja, do não auto-reconhecimento como sujeito angolano. Mesmo
sem compreender as dimensões que o termo “globalização”
envolve, a personagem prefere a digestão do estranho e do não
reconhecido em nome de uma adequação predatória.
Da união de Vladimiro e Bebiana, nascem quatro filhos.
Djamila, a menos predadora da prole, torna-se, talvez por isso
mesmo, fácil alvo dos mais fortes, servindo-lhes mesmo de suporte
para a sobrevivência deles. Ainda mantenedora de ideais utópicos,
como a criação de um posto médico na CTC, Djamila é apresentada
como uma personagem acuada diante das intimidações do pai e
da família, sem saber que alimentava idéias comunistas e nutria
uma “preocupação social” (Ibidem, p.301). Calada, recuando sempre
diante da força predatória do pai, Djamila perde em termos de
vontade, resignando-se e reconhecendo a sua condição de elo mais
fraco, numa rede familiar onde apenas os predadores mais fortes
têm condições impositivas de realização.
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As “idéias socialistas” (Ibidem) de Djamila muito se assemelham
com determinadas perspectivas sociais de um passado angolano
não muito distante. No entanto, diante da intensidade devoradora
de Caposso, as esperanças utópicas do pré-independência parecem
fazer parte de um universo remoto, longínquo e deslocado do tempo
do discurso da personagem. A conformidade de saber-se inapta para
um confronto direto faz, portanto, de Djamila a parte mais frágil do
elo familiar dos Capossos, distinguindo-se completamente de sua
irmã Meirelle, a única que “conseguia impor a sua vontade ao pai,
embora com sorrisinhos e brincadeiras de malandrice” (Ibidem).
Inapta para o confronto com o pai e inapta também a
realizar-se em termos afetivos. Daí a sua atitude evasiva de sempre
esquivar-se do olhar desejante de Karim, antigo sócio de Caposso,
obliterando a sua própria vontade de aproximar-se amorosamente
do outro. Sem espaço de concretização de atitudes, resta a Djamila
sonhar “acordada com o paquistanês, com idade de ser seu pai se
não seu avô” (Ibidem, p.300).
Bem diferente dela, Meirelle encena uma autêntica predação
amorosa, “simulando um ataque de choro, mas fazendo esforço
para conter o riso” (Ibidem, p.304), diante da declarada confissão
de traição de Nacib, seu namorado. Autentica-se, assim, como
uma verdadeira devoradora, ao inverter os tradicionais papéis de
fragilidade legados ao sujeito feminino. Meirelle desponta, assim,
como uma mulher predadora, utilizando o seu corpo como uma
espécie de arma de liberdade para si própria, podendo com ele jogar
ao seu bel prazer, mas também trata-o como uma armadilha de
poder sobre o outro masculino, o objeto desejado, manipulando-o
e executando com ele movimentos, como se de uma peça de xadrez
se tratasse. Na verdade, com ela, Nacib cede a posição de macho
possuidor para a de macho possuído, facilmente ludibriado pelo
discurso da jovem predadora que o vê como “um verdadeiro parvo”
(Ibidem, p.303).
Como o pai, Meirelle coloca-se numa posição de desprezo
pelo outro mais fraco, ainda que este seja um antigo amor de
infância, e de desejo de dominação sobre o outro, ainda que este
seja o seu próprio irmão. Neste sentido, o narrador não poupa a
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representação desta personagem feminina:
Meirelle se trancou no quarto para acalmar as emoções e pensar
calmamente. Então o senhor Nacib tinha andado metido com uma
americana e tinha a coragem de lhe contar! Ridículo! Ela estava-se nas
tintas. Ia aproveitar a oportunidade para se libertar definitivamente. [...]
E era nesta mesma noite que ia sair para a farra. Começou a ligar para as
amigas e amigos, combinando encontros em discotecas. Pena o Ivan não
estar, sempre metido na fazenda da Huíla, ele era o perfeito motorista.
Mas arranjaria outro com toda a facilidade, bastava um aviso. (Ibidem, p.
304-305)

Herdando do pai o senso predatório, Meirelle é a única capaz
de contrariar o predador protagonista. Deste confronto, surge uma
representação quase redentora da personagem (e reitero, aqui,
quase), já que esta se recusa a seguir a tradição administrativa da
família (para não dizer, é claro, exclusivamente do pai) e se coloca
na posição de eterna estudiosa das Artes. No entanto, ao revelar o
seu projeto de vida, Meirelle não esconde a sua rejeição a qualquer
tentativa de participação nos caminhos de reconstrução nacional:
“– Trabalhar? Em que? [...] Não brinque, pai. Não tem dinheiro
para o salário que mereço. E depois, ia fazer o quê lá? Sabem
alguma coisa de arte?” (Ibidem, p.366).
Da mesma maneira como o pai utiliza o dinheiro para adquirir
bens de consumo, muitas vezes, superficiais e inúteis – como a
“torre Eiffel de madeira” (Ibidem), que dá à sua casa um tom kitsh,
para não dizer de gosto duvidoso –, a filha lança mão da força
do mesmo dinheiro para a sua satisfação própria. Com tal atitude,
a personagem aponta para uma banalização da arte, já que a sua
vontade predatória faz da Arte que estuda e observa um objeto que
pode ser comprado, da mesma maneira como o seu pai adquire
determinados produtos em nome de um exibicionismo de poder
financeiro. Assim, pai e filha se unem num pacto predatório, onde
o vigor consumista dos mais fortes prevalece em detrimento de um
(im)possível investimento coletivo, cuja recusa de Meirelle (“Sou
uma consumidora de museus. Estudei para isso. Não estudei para
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melhorar museus”) vem corroborar.
Dos irmãos, Yuri, o mais novo, poucas vezes é referenciado
pelo narrador, indicando, com isto, uma possível demonstração
de esperança (ou, até mesmo, de dúvida?) em gerações futuras,
diante de um cenário familiar predatório. Ainda assim, na visão
de Caposso, a diferença entre o filho mais novo e o mais velho é
gritante. Enquanto o menor desenvolvia uma outra atividade, ainda
que salutarmente predatória, o maior levava o epíteto da inutilidade
e da incapacidade:
Na mesa estavam dois tipos diferentes de jogos electrónicos, mas Yuri
preferia a leitura, quando estava mergulhado numa estória era inútil tentar
falar com ele. Antes assim, pensou Caposso ao fechar a porta, sempre é
melhor que o irmão. (Ibidem, p.58)

Da família Caposso, se Meirelle sintetiza a atividade
predatória feminina sob um signo ativo, Ivan desponta exatamente
como o seu oposto, sob uma falida predação masculina, com
posturas declaradamente passivas, seja diante do autoritarismo
do pai, seja diante da sua própria atitude como homem. Assim,
Ivan, de “péssimo estudante”, “delinquescendo no ensino de base”
(Ibidem, p. 137), sem perspectivas de trabalho futuro, é designado
pelo pai como um “imbumbável” (Ibidem, p.138).
Mas, o seu lugar na selva luandense ainda estaria garantido
por duas situações. A primeira, de sobrevivência sobre o mais
fraco, num nítido flagrante de sua decadência, já que só se torna
um mais forte, quando atropela um mendigo aleijado, Simão
Kapiangala, um mutilado da guerra que vivia pelas sarjetas das
ruas. E, por fim, a segunda, quando se torna gerente e procurador
do pai na fazenda Karam, uma propriedade rural da família, onde
Ivan poderia alimentar o seu sonho de “ser patrão. Estar presente,
com a sua presença fazer os outros trabalhar. E receber elogios pela
obra de terceiros” (Ibidem, p.280).
Ainda que sem a força ativa de Meirelle, Ivan não parece
abandonar os traços predatórios herdados de Caposso. Afinal, na
fazenda, Ivan desenvolve a sua capacidade de dominar e exercer
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a sua arte predatória sobre a propriedade e os bens que nela há.
Por isso que, diante da ordem do pai em executar uma vitela para
um churrasco de recepção, Ivan sente-se agredido e envergonhado,
“sofrendo todos os olhos sobre ele” (Ibidem, p.282), diante daquilo que
considerou uma prepotente demonstração de poder de Caposso.
Relação nitidamente marcada pelo estremecimento, Ivan
não deixa de ser também um outro elo frágil da hierarquia familiar
diante da força impositiva do pai. Como Meirelle, a “consumidora
de Museus”, Ivan intenta encontrar nos bens consumíveis da terra,
da fazenda, o seu espaço de pertença, enquanto predador e herdeiro
de Vladimiro. Ainda assim, como o mais velho dos irmãos, só
consegue firmar a sua condição predatória na ausência do pai, posto
que, diante deste, num confronto direto, percebe a sua incapacidade
de sobrepujar a intensidade devoradora de Vladimiro.
Dispostos lado a lado no tecido ficcional, os Capossos
compõem um elenco de novas figuras, pertencentes a uma elite
dominante no cenário finissecular novocentista angolano. Entre
predadores de diferentes intensidades e presas de distintos graus,
as personagens desvelam um cenário político em que o Outro
deixou de ser o antigo colonizador, dono da palavra imposta, e
passou agora a ganhar uma outra dimensão, sem, no entanto,
desvencilhar-se dos mesmos mecanismos e instrumentos utilizados
por aquele. Assim, o romance de Pepetela ganha consonância com
o pensamento de Albert Memmi, em seu Retrato do descolonizado
árabe-muçulmano e de alguns outros. Segundo ele,
É claro que é reconfortante para um povo ter à sua frente governantes
gerados em seu seio; é lisonjeiro ver desfraldar-se ao vento sua bandeira
no lugar da dos colonizadores, dispor de um embrião de exército, ter sua
própria moeda, estar representado entre as outras nações por meio de
embaixadas e diplomatas. Mas nem todos podem ser embaixadores ou
cônsules; nem todos são dotados o bastante para tirar proveito da nova
conjuntura. É claro que não se devem menosprezar os pequenos esforços
que trarão frutos, mas, na maioria dos casos, tudo continua a mesma
coisa; muda-se apenas de senhor, e o atual é por vezes mais tirânico que
o anterior; como as sanguessugas jovens, as novas classes dirigentes são
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freqüentemente até mais ávidas. (MEMMI, 2007, p.18)

Ora, a Angola representada por Pepetela encontra-se bem
próxima deste cenário desenhado por Memmi. E é bom frisar,
aqui, que o autor do já clássico Retrato do colonizado precedido do
retrato do colonizador não poupa de críticas os diferentes contextos
dos países descolonizados, ou seja, daqueles países que saíram
recentemente de um longo e doloroso processo de exploração
colonizatória, mas que ainda se vêm regidos pela “rapinagem e
não pela filantropia” (Ibidem, p.19).
De Predadores e de presas o romance de Pepetela é tecido.
São estes os atores da engrenagem pós-colonial. No entanto,
substituindo a malha branca colonizadora, surge um outro Outro,
tão voraz quanto aquele, metaforizado aqui por Vladimiro Caposso
e seus herdeiros. Não seria, portanto, ingênuo demais apontar a
personagem como uma espécie de metáfora e metonímia deste
tempo de incertezas e metamorfoses interrogativas, gestado numa
época prenhe de sonhos revolucionários e expectativas libertárias,
todos frustrados, porém, por essa nova ordem instaurada.
Diante de uma célula familiar com um patriarca tão peculiar,
nesta Angola não menos surpreendente e predatória, o narrador
parece também não escapar da sedutora arte de domínio sobre
o outro, o seu leitor. Com um início extremamente impactante,
com a cena de execução a sangue frio de um casal no momento
em que os dois se encontram na cama, o narrador principia o seu
relato colocando o protagonista Caposso como um possível algoz,
ao perpetrar o assassinato. Seria possível até pensar a narrativa,
que começa a se desdobrar, como uma do gênero policial. Aliás,
aventura nada inusitada para o criador do personagem detetive
Jaime Bunda.
No entanto, é aqui que Pepetela exerce o seu domínio sobre
o bordado romanesco, ao iniciar com uma cena marcada pela
violência, criar uma trajetória de personagens predadores, num
cenário pós-guerra oscilante entre a perspectiva de um futuro
promissor e a desesperança diante da falência de antigos ideais,
destilar um fio narrativo com profundas ressonâncias distópicas

84

e, ao mesmo tempo, compor um desfecho que contrasta com o
princípio do relato e as trajetórias dos Capossos.
Vale a pena, portanto, arriscar o papel deste narrador, como
2
uma espécie de narrador-predador performático , que enreda
gradativamente o seu receptor no tecido criado, costurando as idas
e vindas temporais, como que servindo saborosamente o leitor e,
ao mesmo tempo, devorando-o com recursos narrativos, como as
pequenas, porém esclarecedoras, rubricas, quase sempre presentes
entre colchetes e com fontes em itálicos. Dando pistas e ocultando
fatos, o narrador-predador parece investir numa construção sutil
marcada pela presença de armadilhas salutares, onde o leitor, como
num labirinto, deixa-se oferecer prazerosamente como presa dócil
na entrega da leitura.
E, sem querer roubar este prazer da leitura do romance de
Pepetela, onde o seu autor exercita uma salutar e predatória arte de
narrar, vale a pena aqui sublinhar o desfecho inusitado, já que nele
reside a sua aposta numa tomada de posição bem diferente daquela
utilizada pelos personagens da família Caposso.
Destoando das notas predatórias, Nacib é um daqueles “cada
vez mais raros” (Ibidem, p.360) indivíduos, apontados no romance,
posto que não possui preço, não está à venda e nem se coloca
numa posição de troca negativa ou metamorfose ideológica de
conveniência e conivência. Seu gesto de doar a Kasseke o dinheiro
necessário para a sua reabilitação física reveste-o de um sentimento
de solidariedade para com o outro. Longe de pensar primeiro em
si próprio ou nos bens que o valor poderia lhe proporcionar, é no
vínculo fraternal que ele se apóia para dar à moeda um significado
muito superior ao financeiro.
Ainda que reiteradamente distópico, o momento final do
romance parece ainda apontar para um lance utópico, onde a
amizade e a confiança aparecem como conceitos inabaláveis
na união fraternal de Nacib e Kasseke. Numa “noite de Natal”,
2 Empregamos o termo, aqui, no sentido que o deu Boaventura de Sousa Santos, ao definir o “pós-colonial” como “conjunto de práticas (predominantemente performativas) e de discursos que desconstroem a narrativa colonial, escrita pelo colonizador, e procuram substituí-la por narrativas escritas do
ponto de vista do colonizado” (SANTOS, 2006, p.233).
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quando já “não havia sons de tiros nem balas tracejantes riscando
o céu”, nem “conversas sobre guerra” (Ibidem, p.380), o dinheiro
novamente aparece, agora, pelas mãos do jovem angolano com
nome indiano, não mais como objeto desejado impetuosamente
por Vladimiro e seus descendentes, mas como o instrumento capaz
de dar uma esperança de recuperação ao amigo mutilado. Ora,
se o mesmo dinheiro trouxe tantas decepções políticas e divisões
partidárias, porque não acreditar que ele próprio poderia ser usado
para recuperar um corpo debilitado (com o pênis quase decepado)
e, com isto, (quem sabe?) alimentar a utopia de resgatar o próprio
corpo da nação.
Com Predadores, Pepetela reafirma-se não só como um
dos ícones das literaturas africanas de língua oficial portuguesa
contemporâneas, mas também, e sobretudo, como pensador e
crítico do contexto sócio-cultural do seu país, sem abrir mão
do ofício de ficcionista, de escritor, no sentido mesmo que o
deu Albert Memmi, de ser, na sua essência, “um fabulador, mas
freqüentemente também, à sua própria revelia, um denunciador”
(MEMMI, 2007, p.57).
Seja pela denúncia, seja pela efabulação feroz de uma Angola
pós-colonial, o imaginário ficcional de Pepetela concede e garante,
com este romance, mais uma condição ao seu autor, tão habituado
a um estilo reticente e demarcado por expressões salutarmente
dúbias, como a derradeira deste romance. No lugar do ponto final,
o autor surpreende os seus leitores, deixando no ar a expectativa de
uma pergunta sem resposta, ou, quem sabe, de um eco insistente na
sua reverberação: “Nunca mais?” (Ibidem, p. 380).
A resposta? Bem, esta fica a cargo do leitor.
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O PRENÚNCIO DO PROJETO LITERÁRIO
DE JOÃO ANTÔNIO, EM MALAGUETA,
PERUS E BACANAÇO

Luciana Cristina Corrêa*
Universidade Federal de Minas Gerais
Correm aqui os que vivem da mesa, os vadios que dormem nos bancos
dos salões e curtem fome quietamente, os que jogam mas têm lá
uma profissão.Correm aqui com os olhos lá no fundo das caras. Aqui
vão os meninos, coitadinhos. Vão os velhos e os mocinhos. Enfim,
desgraçadamente correm os homens atrás das bolas, que correm atrás
das caçapas. E a cada uma das pequenas coisas que compõem a vida,
maldade, poesia e paixão do joguinho, eu dedico uma história.
João Antônio

Diante da tentativa de investigação acerca do projeto literário
do escritor João Antônio, devemos mencionar que, já nos idos
de 60, a sinuca mereceria destaque em seus escritos, sobretudo,
como temática que elevaria o seu nome como um autor que, ao se
debruçar sobre as precariedades e lacunas sociais brasileiras, retira
delas a beleza e a grandiosidade merecidas.
Aparece, ou melhor, reaparece na produção de João Antônio
o que Lígia Chiappini classifica como “a exposição irreverente
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e crítica, sem disfarces, das mazelas nacionais”, mas salvamse nela, “a beleza no mundo da feiúra e a memória no processo
de ‘desmanche’ [...] que as elites deslancham desde sempre”
(CHIAPPINI, 2000, p.17).
A priori, o jogo típico dos malandros brasileiros está presente
em várias entrevistas, correspondências e em alguns textos do
escritor no intuito de responder ao “desmanche de memória”,
citado por Chiappini. Desde o clássico Malagueta, Perus e
Bacanaço (1963), passando por Malhação do Judas Carioca (1975)
e Casa de Loucos (1976), temos a presença dessa prática esportiva,
que descende sob a forma de ramificação do snooker inglês, numa
espécie de retomada ou resgate de um de nossos traços culturais
mais autênticos.
A origem do snooker e da sua versão brasileira: a sinuca dos
malandros, a sinuca de João Antônio
A versão oficial e reconhecida somente no ano de 1938
sobre a procedência do snooker, atribui-se ao Coronel Sir Neville
Chamberlain que, em sua juventude, no ano de 1875, numa colônia
militar inglesa em Jubbulpore, fazia algumas experimentações com
as regras do bilhar.
Dessa forma, o mundo passou a considerar a Inglaterra como
inventora da nova modalidade esportiva, em 1880 e Chamberlain, o
homem que adicionou às regras tradicionais várias bolas coloridas,
chegando à forma básica do jogo, hoje, praticado.
O grande responsável, entretanto, pela divulgação e elevação
do snooker a uma categoria reconhecida mundialmente pela destreza
e estratégia, foi Joe Davis, que se tornou jogador profissional de
bilhar aos 18 anos e que, desde a juventude se interessou pela
modalidade desenvolvida, anteriormente, por Chamberlain.
O talento de Davis pode ser facilmente reconhecido diante
dos 15 títulos mundiais que ganhou durante os anos de 1927 a 1946
* Pós-doutoranda em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Doutora
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e das 687 tacadas de mais de cem pontos ao longo de sua próspera
carreira, encerrada nos anos 60. A respeito da habilidade de Davis,
Sérgio Faraco (2005), em seu arguto estudo, chega a compará-lo a
Pelé no futebol, mas com algumas divergências, como veremos:
Davis foi mais importante para o snooker do que Pelé para o futebol.
Nosso grande ídolo dos 1.279 gols e três copas mundiais, em sua luminosa
trajetória, já encontrou o esporte organizado em todos os gramados do
planeta, ao passo que Davis com sua habilidade e suas apresentações no
exterior, fez com que um jogo estimado nos países de língua inglesa se
popularizasse em todo o mundo.
(FARACO,2005, p.40).

O snooker de Joe Davis, mundialmente reconhecido, fez
com que a prática se tornasse o esporte mais popular na Inglaterra
depois do futebol e que se popularizasse por diversos países, dentre
eles, o Brasil.
Sérgio Faraco pontua que a chegada do esporte em nosso
país, ao contrário da Inglaterra, que registrou, meticulosamente,
as primeiras tacadas e campeonatos, ocorreu de forma misteriosa,
dada a imprecisão do momento e da maneira como começou a ser
praticada aqui.
O autor menciona que, do normatizado snooker inglês,
descende a sinuca brasileira, esta carregada de peculiaridades, entre
elas a existência de uma “regra caótica”. Ou seria mais apropriado
questionarmos se a inexistência de uma regra é que marcaria, ou
melhor, particularizaria a sinuca brasileira? Faraco esclarece a
dúvida:
A regra brasileira, que já sufocava a inglesa, era um apanhado de preceitos
que se alteravam de estado para estado, de cidade para cidade, até de
clube para clube e, conseqüentemente, de jogador para jogador. Dir-seia que se praticava o jogo como o gude das mais recuadas infâncias,
quando os moleques, em cada quintal, criavam suas próprias normas
(FARACO,2005, p.47).
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A oficialização tardia, em 1970 e, posteriormente, em 1978,
o primeiro Campeonato Brasileiro de Sinuca, ou seja, em vias de
uma efetiva legalização, apesar de alguns dirigentes a considerarem
como modalidade pouco movimentada para um esporte, gerou,
entretanto, algumas mudanças em sua “essência”.
O jogador profissional e diretor técnico da Confederação
Paulista de Bilhar, Salim Kedouk, em entrevista a nós concedida,
em 14 de agosto de 2005, posiciona-se de forma desfavorável
às normas impostas ao jogo que, segundo ele, possui algumas
particularidades quando praticado nos salões brasileiros ou
“territórios”.
Em determinados momentos da entrevista, revela a forte
ligação da sinuca brasileira com o passado, um passado também
brasileiro, permeado de malandros brasileiros e jogadas típicas
brasileiras. Uma história bem brasileira e, por conseguinte
inspiradora para o escritor João Antônio, mas diversa da gloriosa
carreira oficial dos campeões ingleses de snooker.
A malandragem brasileira que adotava a prática como
fonte de renda e de possibilidade visível de lucros financeiros
perdeu, paradoxalmente, com a “oficialização” da sinuca. Apesar
do reconhecimento e popularização de um esporte, considerado
por muitos anos, “marginal”, e da profissionalização dos seus
praticantes, inclusive sendo beneficiados com prêmios em dinheiro,
que chegam a milhares de reais, pela vitória em campeonatos, a
sinuca, ainda deixa saudosos alguns praticantes que a ela atribuem
uma filosofia, entre eles, o próprio diretor técnico entrevistado.
Quando questionado a respeito da diferença entre a sinuca praticada
ontem e a de hoje reflete:
Existem muitas diferenças, porque a sinuca de ontem era praticada na regra
brasileira, uma regra que nós praticamente mudamos porque modificamos
a regra inglesa e a adequamos para a brasileira. Uma regra dinâmica, de
mais de 30 milhões de praticantes. Hoje, existe uma preferência entre as
Federações e Confederações pela regra internacional, a inglesa [...]. Mas
na minha opinião particular, a sinuca na regra brasileira nunca vai morrer
porque nós temos uma relação muito forte com o passado, com aquela
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malandragem, malandragem no bom sentido (KEDOUK,2005).

A preocupação proeminente de Salim Kedouk, durante
o período em que responde pelo cargo de diretor técnico da
Confederação Paulista de Bilhar, é a de resgatar, nas diversas
modalidades da sinuca, a regra brasileira que, segundo o mesmo,
“é mais emocionante porque [nela] você nunca está perdido [...],
sempre arruma um jeito de dar um golpe, acabar com as bolas e
ganhar” (2005).
Kedouk busca, atualmente, a legalização da regra brasileira
para os campeonatos porque alega que nós, brasileiros “não
sabemos valorizar o que é nosso”, ao contrário da Inglaterra que
pratica, há duzentos anos, o esporte e que não admite mudanças
nas tradicionais regras do snooker inglês, oriundas das alterações
no jogo de bilhar do capitão Chamberlain.
Na reivindicação do jogador Salim Kedouk pelo resgate da
regra brasileira de sinuca através da sua aceitação em campeonatos
nacionais e sul-americanos, vemos a sua tentativa em (re)lembrar o
passado glorioso da modalidade brasileira e o meio que a gerou.
O mágico universo da sinuca ajuda a compor um traço
cultural partícipe na construção de um retrato do Brasil e merece ser
trazido ao presente a fim de não permitir o seu total esquecimento
ou abandono. Kedouk, de certa maneira, busca, através da
permanência de regras do antigo jogo a valer, em competições
oficiais, a oficialização do próprio Brasil e da memória do povo
brasileiro. Ao passo que o escritor João Antônio intenta o mesmo
propósito por intermédio da sua literatura, como veremos.
O resgate cultural proposto por ambos dá-se de duas
formas diferentes, mas se comunicam. O entrevistado almeja
a permanência oficial da modalidade que julga ser a marca de
um Brasil específico e, sobretudo, procura denunciar o descaso
das autoridades esportivas em relação à capacidade técnica e
imaginativa de pessoas consideradas, a priori, como marginais e
ociosas.
Já o escritor João Antônio empenha-se, por meio da
literatura, em trabalhar a construção de personagens que formam,
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justamente, esse Brasil específico da sinuca. O trabalho do autor
em construir o universo dos salões de bilhar em Malagueta, como
em outras narrativas, advém da sua própria experiência como
jogador e freqüentador de diversos bilhares, como nos relata
Kedouk, na ocasião da entrevista, a nós concedida. O jogador,
quando questionado a respeito da sua proximidade com o escritor
contemporâneo confessa:
Eu o conheci no Rio de Janeiro, numa competição. Agora, não me lembro
se foi em 80 ou 82. Ele fazia parte do pessoal. Estava sempre junto com
as pessoas, com os grandes jogadores de sinuca. Ele era muito educado,
muito amável, comunicativo e muito querido no meio. Se bem que se
você tirasse o eixo Rio-São Paulo, ele não era tão conhecido assim, mas
no meio da sinuca, daquele miolo lá, ele era muito conhecido. Gostava
muito de sinuca também (KEDOUK,2005).

A partir do livro de estréia Malagueta, Perus e Bacanaço,
em 1963, o autor marcaria o prenúncio do seu projeto literário que
se perpetuaria durante a promissora carreira como escritor, o de
fundir o real e a inventividade no propósito de construir o retrato
do Brasil por meio da sua própria experiência e da escolha de personalidades que serviriam como paradigmas para a construção do
seu universo literário.
Podemos salientar que é através da publicação da obra inicial
que o autor estabelece, prontamente, o que seria a marca de sua
literatura: a escolha de personagens marginalizados socialmente
como protagonistas em textos considerados ficcionais e a ficcionalização de algumas pessoas “que, sob o toque mágico do escritor,
viram personagens, pois são fotografados em seus momentos de
esplendor”, como nos revela Fábio Lucas (1994) e, sobremaneira,
por se constituírem com precursores para o autor.
João Antônio, em Malagueta, além de construir habilmente
os protagonistas e jogadores exímios de sinuca Malagueta, Perus
e o meticuloso Bacanaço, numa narrativa circular que começa e
termina, numa única noite, no bairro da Lapa, em São Paulo, os faz
dividir os mesmos espaços territoriais com algumas figuras extra-
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textuais, entre elas, alguns malandros e jogadores de sinuca.
A referida peculiaridade já mereceu destaque, mesmo que de
forma sucinta, em nossa Dissertação de Mestrado intitulada Merdunchos, Malandros e Bandidos: estudo das personagens de João
Antônio, defendida em 2002.
No mencionado estudo, nos referimos à presença de Carne
Frita, o “maior taco do Brasil” (p.130), nas páginas do conto-título
do livro. O jogador, ficcionalizado por João Antônio, se transforma
num provável, mas temível e, sobremaneira, respeitável adversário
para os três jogadores que o encontram e o cumprimentam, numa
esquina da rua Santa Efigênia, num determinado momento da narrativa. O trecho merece a sua transcrição, na íntegra, dada a importância do jogador para o universo textual de Malagueta, Perus e
Bacanaço, como para o mundo da sinuca brasileira:
Já de longe o distinguiram, entre dois homens num terno brilhante inglês,
naquela pose sua com só metade da mão no bolso. Chegaram-se, humildes
cumprimentaram, buscaram conversa tiveram modos. Bacanaço, solícito,
estendeu os cigarros americanos. À esquina da Santa Efigênia toparam
Carne Frita, valente muito sério, professor de habilidades [...]. Quem
entendia de sinuca era ele. Em cima dele foram e gramaram muitos e muito
esperto perdeu o rebolado[...]. O homem ganhara tamanho, celebridade;
uma curiosidade que se exibiu até na televisão. Seu nome e fotografia
em pose de jogo foram para o jornal numa reportagem que assim dizia:
“Sinuca de Carne Frita é falta de adversário!” Era Carne Frita. Botassem
respeito, sentido e distância com silêncio e consideração.
Moço, baixinho, com uns olhos de menino, esguio como os malandros
do joguinho que andam quilômetros ao redor das mesas, ninguém daria
nada àquele, parado, à esquina da Santa Efigênia, dando um gesto de
mão a Malagueta, Perus e Bacanaço. Fossem ver... Perguntassem em
Goiás, em Curitiba, em Porto Alegre, no Rio, em Fortaleza...Sua história
abobalhava, seu jogo desnorteou todos os mestres. Quem entendia de
sinuca era Frita (ANTÔNIO,1987, p.130).

O sergipano Walfrido Rodrigues dos Santos, alcunhado Carne
Frita , merece destaque para a sinuca brasileira como o campeão
Joe Davis para a Inglaterra, haja vista a notoriedade do esporte em
1
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nosso país dever, ao menos parcialmente, à sua marcante presença
nos bilhares de vários estados brasileiros, como revela o próprio
narrador de João Antônio.
No início da década de quarenta, o jogador começa a prática
do esporte, na companhia do irmão Cícero, nas rudes mesas em
Penedo (SE), e às escondidas, devido à legalização que proibia a
modalidade para menores de 18 anos. Consta, em seus registros
biográficos, a sua presença em Capela (SE) e na capital Aracajú em
busca de trabalho.
Alguns amigos, porém, o levaram a Salvador (BA) e Itabuna
(BA) para disputas consideradas importantes para qualquer iniciante.
A sua estréia no Rio de Janeiro foi em 1950, aos 21 anos de idade e,
passado este momento, soma muitas vitórias na carreira, incluindo,
em algumas delas, a vantagem sobre seus ídolos, Lincoln, Pingüim
e Manhães.
O relevo de Carne Frita para a sinuca brasileira é (re)lembrado
por João Antônio em alguns momentos da narrativa e, sobretudo,
na bela dedicatória, inserida na parte “Sinuca”, uma das três que
compõem a obra. Nela, vemos a admiração do escritor por um
jogador que fez fama, percorrendo inúmeros salões e destacandose por meio de uma habilidade notória no universo dos bilhares.
Vejamos o belo texto introdutório à temática da sinuca:
À picardia, à lealdade e em especial – à beleza de estilo de jogo do
muito considerado mestre CARNE FRITA, professor de encabulação e
desacato e cobra de maior taco dos últimos anos, consagro com a devida
humildade estas histórias curtas (ANTÔNIO,1987, p.58). Grifos do autor

João Antônio atribui a Carne Frita um valor imensurável
para o mundo da sinuca, como para a sua produção literária. O
autor, ao descrevê-lo numa de suas correspondências à poetisa Ilka
Brunhilde Laurito, expõe a sua admiração por julgá-lo um precursor
1 Walfrido Rodrigues dos Santos nasceu em 27 de outubro de 1929, em Propriá (SE), mas passou a
sua infância no estado de Alagoas. Lá, adquiriu o apelido de forma um tanto quanto cômica, pois um
palhaço, chamado Biriba, que brincava com as crianças num espetáculo circense, o chamou, perguntando-lhe o nome. O palhaço, fingindo não ter entendido, exclamou: “o que? Carne Frita?”. E assim
ficou conhecido por todos os lugares pelos quais passou a fim e mostrar o seu jogo. Dados estes retirados do estudo de Sérgio Faraco e Paulo Dirceu Dias, publicado em 2005 e citado anteriormente.
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e um ícone para a rememoração da sinuca brasileira como um dos
traços constituintes de nossa cultura popular. Para o autor:
Carne Frita é o maior taco do Brasil. Homem-lenda, bárbaro, atirador,
mora com o diabo, não é o diabo que mora com ele – na expressão
malandra. Começa e termina a partida sem o adversário pegar no taco
para se defender. É praticamente o papa da sinuca [...]. Nunca abotoa o
cordão dos sapatos. Magro, pequeno, parece um menino. Fala baixo, fino,
firme. Não ri, não canta, fuma bastante. Quieto. Até exibição na televisão
já fez. Não tem amiga fixa (mulher alguma lhe daria dinheiro suficiente).
Carne Frita, o maior taco do Brasil, quando se morde num jogo, não
acredita naquele jogo. Perde o que tem e o que amigos e apostadores
têm. Perde tudo, tudo, tudinho. Fica quebrado, feito martelo sem cabo
(ANTÔNIO apud LAURITO, 1999, p.39).

O escritor, além de descrevê-lo em detalhes à poetisa,
por considerá-la uma de suas fiéis confidentes, acrescenta que,
durante a elaboração dos originais da narrativa Malagueta, Perus
e Bacanaço, insere também outras personagens que “aparecem
e desaparecem à proporção que isto [lhe] interessa” (ANTÔNIO,
1987, p.28) e que esse rico trabalho de caracterização dos tipos
que circulam no texto, advém da sua própria vivência nos salões
de bilhar que freqüentava e do seu empenho em resgatar traços
culturais genuinamente populares como a modalidade esportiva,
aqui, discutida.
João Antônio elucida que “zanzando [pelas] ruas, nas noites
de frio e de neblina [...], nos trens de subúrbio ou nos velhos bondes
rangedores” (ANTÔNIO, 1987, p.30), enfim, em alguns lugares de
seus giros silenciosos, ele extrai o material primário para construir
um livro intenso e marcante.
Ao se referir à elaboração dos originais de Malagueta, Perus
e Bacanaço para a poetisa e amiga Ilka Brunhilde Laurito, revela
um sentimento diferente por estar diante de uma obra merecedora
de uma profunda organização e que tal texto, só pode ser pleno,
sendo o resultado de uma proximidade vivencial do escritor com o
ambiente em que se passa a narrativa.
A hábil construção do livro que destacaria o autor no cenário
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literário brasileiro contemporâneo advém dos seus lúcidos registros
como um observador ou flâneur, para usarmos uma expressão de
Walter Benjamin, em seu estudo Sociologia (1985).
O crítico atribui a essa modalidade de escritor a qualidade
de observador de tipos e ambiências no intuito de captar, mediante
um passeio pelas ruas da cidade, o apressado cotidiano dos seus
habitantes, exercendo, para isso, “a botânica do asfalto” (1985,
p.66). No momento em que o escritor João Antônio deambula ou
“zanza” pelo submundo da sinuca, consegue transformar a rua e os
bilhares em espaços perfeitos para a criação ou (re)criação de seus
peculiares personagens ou, como bem pontua Laurito, eles são:
Criaturas humanas já fixadas em alguns primeiros contos, outras ainda
a fixar e outras, ainda, sem o desenho completo mas já esboçadas na
imaginação do escritor. Criaturas marginalizadas, todas elas, e que ele
olhava com amor, não como um escritor de gabinete, observador isento e
distanciado, mas como companheiro, um cúmplice, um irmão de vivência
e convivência (LAURITO,1999, p.27).

Walter Benjamin, ao analisar, em seu arguto estudo, o
fenômeno da flânerie, nas literaturas de Baudelaire, Balzac,
Alexandre Dumas, Dickens e Edgar Alan Poe e a sua famosa
narrativa O homem da multidão, atribui algumas causas a essa
tendência que, certamente, caberiam ao escritor João Antônio.
O crítico acusa a sua aparição durante o século XIX, como
sendo oriunda de um processo estilístico dos escritores citados, no
intuito de dar maior verossimilhança à sua produção e, sobretudo,
atribuir significância à preocupação em retratar as mazelas sociais,
de um momento específico, numa mescla de ficção e documento.
É nesse amálgama entre ficção e história que João Antônio
busca como marcas a veracidade e autenticidade na construção
de seus personagens, sejam elas ficcionais ou transpostas do
mundo extra-textual para a literatura, como o famoso Carne Frita,
construindo-o como um dos precursores para a construção do seu
universo narrativo.
O jogador torna-se componente da paisagem humana em
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Malagueta, Perus e Bacanaço graças ao trabalho de um autor que
procura, ao flanar, captar e, segundo Renato Cordeiro Gomes,
“compreender a psicologia das ruas [e] ter o espírito vagabundo,
cheio de curiosidades malsãs e os nervos com o perpétuo desejo
incompreensível” (GOMES,2001, p.186).
O observador João Antônio, ao retratar do real o renomado
Carne Frita e transpô-lo artisticamente para o mundo onde os seus
protagonistas jogadores desfilam as suas manhas e artimanhas pelo
“pano verde” da narrativa, fá-lo na incumbência de relembrá-lo
como um grande jogador que fora no passado, além de corroborar
a supremacia de um ídolo para muitos adeptos da modalidade,
inclusive o próprio escritor.
Carne Frita também merece destaque nas palavras de Salim
Kedouk, na ocasião da entrevista, quando indagado sobre quem
seria o maior jogador brasileiro de sinuca e, num dado momento,
sem titubear, revela:
Para mim, o melhor jogador é o Carne Frita. Ele pegou uma época em
que as bolas eram diferentes, as caçapas eram menores. Ao contrário do
Rui Chapéu que, na época dele foi o melhor jogador do Brasil. Mas o
Rui já pegou bolas belgas, as caçapas um pouquinho maiores, teve mais
facilidades. E se tornou conhecido a nível nacional e internacional graças
à televisão. O Carne Frita se tornou conhecido, jogando de bilhar em
bilhar. Ele jogou em 90% dos salões do Brasil. Qualquer estado. Foi
fazendo o nome dele de salão em salão, sem a presença da mídia. Nada...
nada [...]. Nessa época, o Carne Frita era imbatível (KEDOUK,2005).

Devemos acrescentar que, somados à presença marcante
de Carne Frita nas páginas de Malagueta, Perus e Bacanaço,
contamos ainda com outros nomes merecedores de destaque para
o escritor João Antônio e que tiveram ou têm relevo no universo da
sinuca brasileira.
Perambulam, durante a narrativa, os malandros Sorocabana,
Bacalau, Caloi, Paraná, Estilingue, Mãozinha e Robertinho, aos
quais, o autor atribui a responsabilidade de dar consistência ao
texto, “ainda em ebulição”, no início da década de 60.
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Outros importantes nomes do “pano verde” deambulam pelos
bilhares do texto e são trazidos à memória dos leitores através de
um narrador aderente ao submundo dos salões, por julgar que é
justamente nessa ambiência que se concentram as matizes de nossa
cultura popular e as fontes inspiradoras para a elaboração da sua
literatura.
João Antônio, ao acrescentar à galeria de suas personagens
figuras como Praça, Lincoln e Detefon, acredita estar esboçando
alguns de seus traços que são partícipes na composição da essência
do jogador brasileiro de sinuca e, conseqüentemente, na composição
da própria cultura popular e do seu próprio projeto com escritor,
haja vista a modalidade constituir um dos traços culturais mais
autênticos de nosso país.
A rememoração que João Antônio faz de alguns jogadores e
salões pertencentes a um passado memorável da sinuca brasileira
requer, além de um rigoroso trabalho de pesquisa às fontes para
resultar num fiel registro, uma significante afinidade com o mundo
retratado.
O mesmo, em diversos momentos de sua carreira como
escritor e repórter de alguns jornais de grande circulação, como por
exemplo, O Estado de São Paulo, deixa nítida a sua preferência pelo
relato de determinados traços que classifica como contribuintes para
a nossa formação como um povo cuja cultura deve ser amplamente
divulgada, embora ainda existam obstáculos que impedem a sua
realização plena.
Para João Antônio, a sinuca ainda é um fenômeno “que escapa
ao intelectual da nossa sociedade”, pois a maioria dos chamados
“homens das letras” “está preocupad[a] com outras coisas porque
já encontra todo um processo pronto para só pensar nessas outras
coisas” (ANTÔNIO,1994, p.66).
O escritor, em alguns depoimentos, aponta a presença de
modismos beletristas importados pelos nossos intelectuais e, por
conseqüência, por nossa cultura e os recrimina, pois eles restringem
os caracteres típicos de nossa população que merecem destaque
para os próprios brasileiros.
A sinuca brasileira, para o escritor João Antônio, certamente
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é uma das temáticas merecedoras de um resgate rememorativo
através do seu projeto literário, como também, o esporte torna-se
digno de rememoração pela própria população brasileira, dadas as
suas marcas particulares no contexto sócio-cultural de nosso país.
Lígia Chiappini atribui à sinuca retratada na literatura de
João Antônio, o papel de ser a metonímia do próprio Brasil, ou
seja, aos brasileiros, como aos jogadores, compete a sabedoria em
driblar as adversidades, estas representadas nos adversários do
jogo que, de certa forma, exercem pressão sobre mais fracos, sobre
os marginalizados de dentro e de fora do espaço verde da mesa.
O jogo, mais precisamente o “jogo da vida”, descrito
pelo narrador num momento da narrativa, transforma-se numa
preparação para a luta diária, iniciada muitas vezes na própria
infância dos brasileiros. Na competição e, simbolicamente, na
vida, os jogadores possuem uma bola numerada que não podem
perder na caçapa.
Trata-se de uma luta individual no jogo, mas, metaforicamente,
aplicável na vida que, como no passatempo da sinuca, também é
repleta de riscos, vitórias e derrotas. Conclui Chiappini a respeito
da aproximação entre vida e jogo nas páginas da narrativa:
João Antônio, em certos momentos nos fala no jogo da vida [...]. Esse
jogo é preparação para a luta mesma desde a infância do pingente-menino
que pensa que apenas brinca. O jogo é sério, tão sério quanto aquele dos
jogadores noturnos que, na mesa de sinuca, disputam o pão nosso de
cada dia. O jogo é um mundo de chances e riscos, cujo resultado vai
decidir, como para os jogadores de futebol, feito Garrincha, quem vai ser
vencedor para fazer parte do Brasil dourado e quem vai cair nos trens da
Central do Brasil. (CHIAPPINI,2000, p.166).

A sinuca retratada na literatura do escritor João Antônio
transforma-se num espelho da sociedade brasileira, “ela é a
própria síntese do patético da vida, da dramaticidade, da luta”
(ANTÔNIO,1994, p.66). Ela é um “pedacinho dessas coisas todas”
que abarcam o significado do país. O jogo ou a vida “continua
a correr, misturando tragédias e picardias, engolindo malandros e
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arruinando patrões, favorecendo noitadas de suor, ódio e tensão,
triturando dinheiro e gente, como um calvário de todos, otários ou
sabidos” (ANTÔNIO,1975, p.112).
Diante do exposto até o momento, devemos revelar que a
sinuca para João Antônio é mais que um mero jogo, anteriormente,
praticado “a valer” e que revelava vários ídolos para os brasileiros,
dentre eles, o mencionado Carne Frita, e é mais que um universo
“corrompido e fascinante”, nas palavras de Assis Brasil (1975,
p.113).
A modalidade esportiva carrega, nas páginas da produção
literária do escritor, alguns preceitos, dentre eles, o da solidariedade
humana. Ou como acrescenta o autor, “o mundo verde dos
parceirinhos e sabidos vai dando um espetáculo humano de códigos,
éticas, manhas, picardias, marmeladas, dissimulações, tramóias,
brilhos e tragédias” (1975, p.100), contraditoriamente.
No intento de captar toda essa gama de significados que a
sinuca possui para transmiti-los ao seu público-leitor, sob a forma
de resgate de um dos traços que compõem a cultura brasileira,
João Antônio, como um típico flâneur, varre as cidades de São
Paulo e, posteriormente, o Rio de Janeiro na tentativa de registrar
os costumes dos jogadores e as ambiências por onde se desenvolve
a prática esportiva.
E como um lúcido e efetivo observador, registra que, além do
sentido primário de jogo descendente do snooker inglês, a sinuca
brasileira extrapola o pano verde para captar, na sua totalidade,
as frustrações, emoções, alegrias, tristezas e necessidades de cada
jogador.
Tal fato enobrece a sua literatura porque e, agora façamos
nossas as palavras do crítico João Alexandre Barbosa, “a sua arte
agarra pela raiz o significado dessas pequenas vidas miseráveis
que a organização social põe de lado, em um louco processo de
desumanização e morte lenta” (BARBOSA,1963, p.4).
Diante de tais considerações podemos concluir que a sinuca
se particulariza quando praticada no Brasil e, sobremaneira,
quando resgatada pelo escritor João Antônio em alguns textos de
sua produção. O autor acredita numa cultura que seja delineada

101

pelos parâmetros das margens, pelo avesso da cultura massificada
pelo senso comum e, por conseqüência, (re)constrói traços dessa
mesma cultura popular que julga estarem esquecidos no passado,
apesar de terem sido os cernes para a formação do que se entende
hoje por cultura nacional.
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RESITUANDO AS MARGENS E O CENTRO: UMA
LEITURA DE MORNAS ERAM AS NOITES,
DE DINA SALÚSTIO
Maria Tavares*
University of Manchester

A obra literária Mornas Eram as Noites (SALÚSTIO, 1994) é uma
colectânea de trinta e cinco contos que constitui uma representação
caleidoscópica da vivência cabo-verdiana. Uma breve meditação
relativamente ao título da obra conduz-nos à recuperação de uma
das referências mais marcantes da cultura do arquipélago: as
mornas. Partindo do ensaio de Simone Gomes (GOMES, 2003, p.265285), compreendemos de que modo essa referência distinta invoca
toda uma identidade, ou, nas palavras de Manuel Ferreira “the
collective nature of the musical dimension” (apud GOMES, 2003,
p.272), que, no texto, chega até nós na forma de uma selecção de
temas que evocam o simbolismo do país, isto é, um conjunto de
imagens que fala ao colectivo, implicando uma identificação quase
imediata da parte daqueles que se reconhecem nessas pequenas
fotos da nação cultural cabo-verdiana.
A particularidade da abordagem de Salústio às mornas
enquanto referência identitária está intimamente ligada ao subtítulo
que a autora escolheu acrescentar – “…De como elas se entregaram
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aos dias” (SALÚSTIO, 1999, p.3) –, indicando que as mulheres e
a perspectiva feminina referente ao quotidiano de Cabo Verde
constituirão o cerne do debate. Assim sendo, Salústio resgata essas
mulheres do silêncio, expondo uma nação alternativa dentro da
nação. Ela guia o leitor ao longo das páginas, levando-o a assumir
uma perspectiva e uma pele femininas de modo a analisar as
diferentes camadas que compõem essa “comunidade imaginada”.
O principal objectivo da autora aparenta ser, fundamentalmente, o
de apresentar múltiplos retratos de mulheres distintas, que advêm
de diferentes backgrounds sociais, interagem em contextos diversos
e levam vidas dissemelhantes. Nas suas próprias palavras:
…a necessidade de publicar as inúmeras histórias de mulheres,
histórias de vida que passam por mim. […] para querer mostrar o meu
reconhecimento a estas mulheres caboverdeanas que trabalham duro, que
fazem o trabalho da pedra, que carregam água, que trabalham a terra, que
têm a obrigação de cuidar dos filhos, de acender o lume. […] Falo das
mulheres intelectuais, daquelas que não são intelectuais, daquelas que
não têm nenhum meio de vida escrito, falo da prostituta, falo de todas as
mulheres que me dão alguma coisa, e que eu tenho alguma coisa delas
[…] Em Cabo Verde, quando nasce uma menina, ela já é uma mulher.
(GOMES, 1994, p. 2)

Estes relatos proporcionarão ao leitor os conhecimentos
necessários à compreensão dos vários lugares ocupados pela
mulher no discurso nacional socialista pós-colonial de Cabo Verde,
bem como da forma como essas identidades femininas várias
vieram a formar-se e de como condições tais como o género, a
classe e o local interagem no seio do discurso nacional de modo
a construírem as identidades dos indivíduos. A esta altura, somos
levados a relembrar o trabalho desenvolvido por McClintock (1995,
p.7-9; 16), no qual a autora advoga que a leitura da subjectividade
* Doutoranda em Letras pela Universidade de Manchester (Reino Unido). Elabora atualmente um estudo comparativo entre as obras literárias de Dina Salústio (Cabo Verde), Paulina Chiziane (Moçambique) e Rosária da Silva (Angola), sob o título “Mulheres que parem mundos: três olhares femininos
sobre a nação africana lusófona pós-colonial”.
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feminina (ou da sua supressão) emerge da análise de dado discurso
nacional – que é sempre sexista – e de suas várias categorias
relacionais em dado momento histórico. A selecção de contos por
mim feita compreende, portanto, temas que se combinam, qual
mosaico (emergindo da particularidade das várias camadas que
constituem a realidade das mulheres para se entrelaçarem com
outras realidades, tais como a infância e a masculinidade, que
também interagem e se comunicam com ela) que nos é apresentado
logo no primeiro conto da colectânea.
Liberdade Adiada é particularmente relevante na medida em
que desvenda alguns dos principais temas que serão explorados
ao longo da colectânea. Tem início com a caracterização de uma
mulher que, não obstante pertencer a um grupo social específico,
representa simultaneamente o papel geral das mulheres no projecto
nacional socialista:
Sentia-se cansada. A barriga, as pernas, a cabeça, o corpo todo era um
enorme peso que lhe caía irremediavelmente em cima. Esperava que a
qualquer momento o coração lhe perfurasse o peito, lhe rasgasse a blusa.
[…] Pensou em atirar a lata de água ao chão, esparramar-se no líquido,
encharcar-se, fazer-se lama, confundir-se com aqueles caminhos que
durante anos e mais anos lhe comiam as solas dos pés, lhe queimavam as
veias, lhe roubavam as forças. (SALÚSTIO, 1999, p.5, grifo meu).

A peculiar escolha de palavras de Salústio para descrever
essa mulher retrata-a como sendo aquela que suporta, literal e
metaforicamente, o peso da nação: uma mulher que carrega o peso
da terra sobre os seus ombros, cuja identidade está ligada a ela e que
também está a ser consumida por ela. Somos, assim, levados a crer
que, apesar das pequenas nuances entre as vidas dessas mulheres
– que serão observadas através da análise de contos tais como A
Oportunidade do Grito e Foram as Dores que o Mataram –, elas
têm papel fundamental, mas não necessariamente proeminente no
projecto nacional, papel este que ostenta várias ramificações.
A reprodução é precisamente um dos seus principais
contributos para a nação, que molda a subjectividade feminina em

106

vários sentidos:
Imaginou os filhos que aguardavam e que já deviam estar acordados.
Os filhos que ela odiava! […] Estava farta daquele bocado de si que ano
após ano, enchia, inchava, desenchia e lhe atirava para os braços e para
os cuidados mais um pedacinho de gente. (SALÚSTIO, 1999, p.5)

Forçadamente Mulher, Forçosamente Mãe e Álcool na
Noite são exemplos de contos em que somos confrontados com
uma perspectiva diferente acerca da maternidade: em vez de uma
escolha ponderada, ela aparece como uma imposição castradora.
Juntamente com a maternidade, a infância é igualmente
explorada em profundidade em vários contos. A autora analisa
o lugar dessas crianças cabo-verdianas, que são o resultado das
identidades que o discurso nacional constrói para ambos, as
mulheres e os homens, comummente associadas ao ideal do
futuro da nação. Uma vez mais, acedemos a uma visão alternativa
dessas crianças que desmistifica esse ideal, assim questionando a
concepção nacional da juventude.
A masculinidade cabo-verdiana é também abordada por
Salústio, mas de forma bastante menos manifesta (é abordada de
forma específica somente no conto Campeão de Qualquer Coisa).
O facto de não ser feita qualquer referência aos homens nem no
conto que abre a colectânea, nem na grande maioria que se lhe
segue – em particular, naquelas que respeitam às crianças e à
esfera privada do lar – sugere que, de certo modo, os homens se
encontram ausentes do projecto nacional, pelo menos do ponto de
vista performativo - como reconheceremos mais tarde, quando da
leitura deste posicionamento à luz da conceptualização de Homi
Bhabha (2001). A colectânea avança a ideia de que o discurso
nacional é essencialmente patriarcal - portanto, feito por e para
homens. Por consequência, as representações masculinas emergem
ligadas a uma certa passividade, e mesmo a sua ausência nas
diferentes esferas exploradas pode ser entendida como tal.
Por uma questão de restrição em termos de espaço, abordarei
aqui unicamente a questão da construção da subjectividade
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feminina na obra. Assim, seleccionei alguns dos contos em que ela
é retratada, de modo a argumentar que a colectânea Mornas Eram
as Noites, de Salústio, pretende ser um trabalho de análise social
que: questiona a adequação das políticas socialistas ao contexto
pós-colonial cabo-verdiano e a construção das subjectividades
feminina e masculina em cenários sociais e geográficos distintos;
rastreia o impacto cultural das mulheres na nação cabo-verdiana,
dando-lhes voz; e propõe um deslocamento do discurso nacional
oficial - e, logo, das tradicionais estruturas de poder, através da
análise de como esses comportamentos culturais vieram a ser
construídos e da revitalização das sombras marginais.
Os contos serão, assim, analisados à luz da teorização de
Homi Bhabha referente ao discurso nacional, de modo a evidenciar
que, ao concentrar-se nas histórias silenciadas, que expõem as
fragilidades da “comunidade imaginada”, a autora denuncia
as fracturas que existem no cerne do discurso nacional e, por
consequência, na própria nação (BHABHA, 2001). Segundo Bhabha,
ao narrarmos a nação moderna depreendemos que
o espaço do «povo-nação» moderno nunca é simplesmente horizontal.
O seu movimento metafórico exige um tipo de «duplicidade» na escrita;
uma temporalidade de representação que se move entre as formações
culturais e os processos sociais sem uma lógica causal «centralizada».
(BHABHA, 2001, p. 535)

Por outras palavras, o teorista revela que a unidade das
“comunidades imaginadas”, projectadas para incorporarem tempos,
espaços e pessoas univocais, é perturbada por outras narrações que
delas são feitas, narrações estas que emergem das áreas periféricas
da nação. Consequentemente, é necessário “um outro tempo de
escrita” para retratar essas experiências que ocorrem para além das
fronteiras do “presente nacional” (BHABHA, 2001, p. 536; 538). Homi
Bhabha defende a posição de que, devido ao facto de o discurso
nacional ser instável e ambivalente, as narrações marginais da
nação questionam a unidade da sua identidade, isto é, a dimensão
pedagógica do discurso é subvertida e deslocada pela dimensão
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performativa (BHABHA, 2001, p.543). Com base nessa teorização,
esta análise irá, portanto, argumentar que na obra em estudo ocorre
uma revalorização dessas ocorrências que têm lugar fora dos limites
do discurso nacional, o que permite a emergência das margens
como lugar privilegiado para a elaboração de novas concepções
da nação.
Tal como já foi mencionado, Liberdade Adiada é o primeiro
conto da colectânea, que nos apresenta aquela que podemos considerar
ser a típica mulher cabo-verdiana. A principal característica que se
destaca nesta apresentação diz respeito ao facto de nós, os leitores,
acedermos aos seus pensamentos como se, subitamente, nos fosse
permitido saber o que se passa na cabeça dessa mulher comum.
Ela é uma mãe trabalhadora de vinte e três anos de idade que tem
um momento de fraqueza perante um barranco. Por um momento,
enquanto ela o contempla, a sua vida corre defronte dos seus olhos
e ela sente que a única forma de conseguir a sua liberdade é através
do suicídio: “Atirar-se-ia pelo barranco abaixo. Não perdia nada.
Aliás, nunca perdeu nada. Nunca teve nada para perder.” (SALÚSTIO,
1999, p.6). Contudo, ela não o faz. Há dois elementos marcantes na
sua vida que, de alguma forma, condicionam os seus actos: os seus
filhos e a sua lata de água. Por um lado, ela encara a maternidade
como enorme peso que transforma o seu corpo numa espécie de
alojador e, simultaneamente, elimina o seu acesso à liberdade de
escolha. Logo, ela odeia essa parte do seu corpo e os seus filhos,
não se identificando com nenhum deles. Por outro lado, sua lata
é quase uma extensão de si mesma. É descrita como sendo uma
amiga sua; ambas quase se fundem:
A lata e ela, para sempre, juntas no sorriso do barranco. Gostava da sua
lata de carregar água. Tratava-a bem. Às vezes, em momentos de raiva
ou simplesmente indefinidos, areava-a uma, dez, mil vezes, até que
ficava a luzir e a cólera, ou a indefinição se perdiam no brilho prateado.
(SALÚSTIO, 1999, p.6)

Ela identifica-se explicitamente com a lata, uma vez que
ambas carregam o destino da terra: a lata carrega a água, que é
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de particular importância para Cabo Verde e para o seu povo; as
mulheres asseguram a reprodução biológica e cultural da nação, ao
carregarem novos seres humanos nos seus ventres e ao ensiná-los
a inserirem-se na nação cabo-verdiana; e, finalmente, as mulheres
carregam as latas de água, facto que demonstra o quão vital é a
intervenção de ambas para a sobrevivência física da nação.
Além disso, o facto de a mulher carregar a lata de água é
apresentado como uma imposição, quase um destino, algo a que
ela não pode nem sabe como escapar: tudo o que ela realmente
conhece é a sua lata, e é essa a razão pela qual são tão próximas –
ambas partilham o fardo uma da outra. Concomitantemente, essa
mulher sente uma espécie de prazer que advém do facto de esse
aspecto vital da nação ser controlado por ela. Logo, ela sentese responsável por ele. Há uma evidente interpelação que é aqui
feita pela conceptualização da nação que convoca essa mulher,
levando-a a desempenhar um papel que corresponde à estrutura
1
que sustenta a nação . Basicamente, a mulher oferece o seu corpo
à nação como alimento, eliminando-se de modo a garantir que algo
que é maior do que ela não deixe de existir. Apesar de se sentir
física e mentalmente exausta, ela não tem a coragem necessária
para desistir de tudo por causa dos seus filhos – aquelas crianças a
quem ela ama e odeia ao mesmo tempo.
Assim, podemos dizer que essa Liberdade Adiada é uma
imposição contextual, dado que nunca é oferecida à mulher a
oportunidade de escolha. Podemos observar um forte sentido de
responsabilidade no seu comportamento: ela faz aquilo que dela se
espera; ela age de acordo com o papel que para ela é definido. Uma
vez que nunca lhe são oferecidas outras alternativas, ela não possui
os meios para escapar a esse destino e recriar a sua identidade. Sua
acção é, portanto, restringida pelo discurso cultural que o grupo
privilegiado (a elite) cria para a nação. Considerando que a sociedade
cabo-verdiana é patriarcal, essa elite emerge como masculina –
facto que faz com que a evidente ausência de homens no episódio
e em toda a colectânea seja bastante reveladora. Segundo João
Lopes Filho (1996), ao longo da história as mulheres cabo-verdianas
sempre tiveram de lutar imensamente contra a discriminação
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sexual, por terem nascido e sido criadas num ambiente patriarcal e
sexista. Essa mulher é prisioneira do papel que supostamente deve
representar, papel que herdou dos seus antepassados e que, por isso,
não pode ser questionado. No entanto, independentemente dos seus
esforços, ela não consegue ser essa mulher ideal: ela apercebe-se,
então, de que, para se aproximar dessa imagem (a única concepção
de vida que conhece, a alternativa sendo a morte física), terá de se
alienar de si mesma enquanto ser individual (portanto, anular-se
psicologicamente). A simples possibilidade de cometer suicídio –
que representaria uma escolha individual – é imediatamente posta
de lado, por representar um comportamento transgressivo que
ultrapassa os limites definidos pelo discurso nacional. Tal como é
observado por João Lopes Filho, esse discurso nacional foi sempre
formado por e para homens ao longo da história, o que significa
que as mulheres não só foram sempre forçadas a manterem-se na
desvalorizada esfera doméstica, mas também foram impedidas
de aceder a meios para se exprimirem ou para combaterem o seu
posicionamento (FILHO, 1996, p.126).
É desta forma que a discrepância existente entre o discurso
pedagógico da nação e a performance que dele é feita é desvendada,
e é da fricção entre ambos que surge algo novo: uma nova forma de
olhar aquilo que é tido por certo – e isto é algo constante ao longo
dos contos. Bhabha observa:
Questionar o suplemento não é uma repetição retórica do «fim» da sociedade,
mas uma reflexão sobre a disposição do espaço e do tempo a partir da
qual a narrativa da nação tem de começar. O poder da suplementaridade
não é a negação das contradições sociais pré-constituídas do passado e do
presente; a sua força reside […] na renegociação desses tempos, termos
e tradições, através dos quais convertemos a nossa contemporaneidade
incerta e passageira nos sinais da história. (BHABHA, 2001, p.552)

1 “Interpelação” deve ser aqui entendida de acordo com a teorização de Althusser. Ver BARRY, 2002,
p.165.
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É precisamente essa renegociação que ocorre ao longo da
obra. Tal como é evidenciado por Simone Gomes, Salústio traz uma
nova perspectiva sobre a realidade social cabo-verdiana, de modo
a debater situações que, por terem estagnado foram incorporadas
pelo conceito de caboverdianidade – o que não implica que não
possam ser confrontadas, questionadas e mudadas (GOMES, 2003,
p. 280).
Uma reacção a essa liberdade adiada explorada anteriormente
é avançada em A Oportunidade do Grito, o conto que se lhe segue.
A história principia com um diálogo entre um grupo de mulheres
que faz eco da necessidade de perturbar a ordem preestabelecida,
de enfatizar o potencial dos comportamentos dissidentes e da
importância que estes adquirem na luta contra a estagnação dos
papéis e das estruturas de poder tradicionais:
Pedes a Deus? Idiota! Tens é que discutir com Ele. Enfrenta-O como
mulher. Mostra-lhe as tuas razões. Grita se for preciso. […] Enfrenta-O.
Deus gosta de mulheres fortes – gritou. (SALÚSTIO, 1999, p.8)

Há uma sugestão de união entre as mulheres para que juntas, e
pela partilha, possam ultrapassar as dificuldades que enfrentam – é
daí que vem a força para criarem uma oportunidade de contestação.
Somente quando estão juntas elas conseguem impor um modo de
vida cultural paralelo àquele que é imposto pelo discurso dominante.
Segundo Bhabha, as iniciativas individuais são imediatamente
remetidas para a marginalidade (BHABHA, 2001, p.547). Logo, a
sugestão de união entre mulheres pode ser interpretada como um
meio para ultrapassar esse obstáculo e perturbar a estrutura social.
É importante notar que, devido à sua postura, às suas
preocupações e até aos seus pensamentos, essas mulheres aparentam
ter um estatuto social mais elevado do que o da protagonista do
conto anterior, o que sugere que a emancipação das mulheres, bem
como a criação de oportunidades de resistência, dependem da classe
social, em particular daquelas que têm mais acesso (económico) à
nação e, por consequência, às ferramentas que podem desmantelar
o seu discurso.
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Para criarem as condições de reformulação do seu
posicionamento social, elas devem estar, acima de tudo, cientes
da sua própria situação na esfera social – e este pode ser o tipo de
consciência ao qual nem todos podem aceder, daí a insistência da
autora na responsabilização da mulher com estatuto social superior.
Em O Conhecimento em Debate, e tal como o título indica, o
conhecimento é debatido por um grupo de mulheres que se encaixa
no perfil acima descrito. Após terem jantado juntas, reúnem-se “na
intimidade de mulheres” (SALÚSTIO, 1999, p.38) para discutirem as
vantagens e as desvantagens do conhecimento. Algumas mulheres
consideram-no perigoso e de alguma forma intimidante, dada a
sua capacidade de forçar as pessoas a enfrentarem a realidade tal
como ela é e, consequentemente, de exigir uma reacção da parte
delas. Todavia, outras mulheres consideram-no uma fonte de poder
essencial, não só porque permite que as pessoas enfrentem aquilo
que realmente são, por oposição àquilo que fingem ser, mas também
porque somente o conhecimento efectivo de um determinado
assunto – neste contexto, do papel das mulheres cabo-verdianas
– permitirá o seu desmantelamento e a proposição de alternativas.
Assim, o momento de conhecimento é, também, um momento de
violência, em que essas mulheres despem o discurso nacional,
expondo os seus aspectos mais repulsivos – as suas entranhas –
e o confrontam com a sua própria monstruosidade, de modo a
forçarem-no a reescrever-se:
Nojo? É isso. Nojo é a palavra certa. Quando nos conhecemos uns aos
outros, sentimos nojo porque o tempo todo fingimos o que não somos, o
que não podemos ser, o que desejaríamos ser e o conhecimento mostra
a realidade, as tripas fora, a pequenês. É por isso que querer conhecer
alguém é violentá-lo, despir-lhe a armadura, exibir-lhe as cicatrizes, o
intestino. (SALÚSTIO, 1999, p.39)

Na sua leitura da nação, Bhabha (2001, p. 543) adverte-nos da
importância do conhecimento para a confrontação entre os discursos
pedagógico e performativo. Segundo o teorista, o pedagógico
adquire a sua força na tradição dos povos. Assim sendo, somente
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através do reconhecimento da existência de uma ideologia que as
interpela e mantém sob controle unificador essas mulheres serão
capazes de questionar e interromper tradição: pela performance,
elas tornam-se capazes de construir uma nova perspectiva; de criar
um novo tempo e um novo espaço para a emergência de novas
narrativas e para a reescrita das suas identidades na nação e no
discurso nacional; e, finalmente, de combater actos recorrentes de
autoritarismo ideológico.
Álcool na Noite é um conto que demonstra o potencial que
deriva desse (auto)conhecimento que aqui exploramos. Duas jovens
mulheres passam por um cemitério a altas horas da noite cantando
mornas. Elas estão bêbadas, por isso nem a presença de uma
menina – a filha de uma destas mulheres, que estava visivelmente à
procura da mãe –, de guardas e de outras pessoas na rua as impede
de serem espalhafatosas e desrespeitosas. O narrador observa toda
a situação, tentando perceber essas mulheres e a própria situação:
De lá das bandas do cemitério uma voz canta uma morna. Tudo normal
se a voz não parecesse sair dos intestinos de algum bicho em vez de uma
garganta humana, por muito desafinada que fosse. Era de uma mulher,
reconheci com mais cuidado. Aliás, eram as vozes de duas mulheres.
A segunda faz coro com obscenidades e a desarmonia, o desleixo
transparecido e o despudor agridem os ouvidos. Há um sentimento
incomportável nas palavras quotidianas. Vêm-se aproximando. E estão
bêbadas. […] Não consegui entender a felicidade dos risos debochados.
[…] Sinto raiva. […] Parecem-me jovens. Duas mulheres ainda novas.
(SALÚSTIO, 1999, p.46, grifo meu)

É novamente usada a imagem dos intestinos, desta feita
para definir a música proveniente das entranhas dessas mulheres.
O narrador descreve o acto feminino de expressão cultural (tendo
em consideração que as mornas são a música nacional de Cabo
Verde por excelência) como algo absolutamente chocante, mas
apercebemo-nos gradualmente de que o que realmente o incomoda
não tem tanto a ver com o que está a ser dito: é a própria atitude de
duas mulheres que distorcem e desafiam abertamente a normalidade
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daquilo que uma mulher em Cabo Verde deverá, supostamente,
ser. Uma desconstrução das mornas das próprias mulheres e dos
estereótipos que normalmente surgem ligados às suas identidades
permite-nos descortinar a intolerância do narrador perante o
comportamento desviante das duas mulheres alcoolizadas.
Tal como Filho observa, elas são prisioneiras das contradições
que marcam a sua construção identitária social e, por consequência,
influenciam a forma como elas se apreendem e são apreendidas pelos
homens (FILHO, 1996, p.143 – 144). Assim, esse episódio posiciona o
discurso pedagógico da nação em tensão com a performance que
dele é feita de modo a demonstrar que o primeiro é impossível de
atingir a um nível performativo, o que leva à emergência de uma
contra-resposta da parte das mulheres crioulas. A compreensão de
ambos os aspectos e a compreensão do conflito que advém do seu
encontro leva o narrador a atingir uma espécie de esclarecimento
no final do conto:
A noite não tinha mais magia. Acho que nem as estrelas. Apenas uma
ferida no sentimento antigo de ver nas mulheres, para além de tudo, seres
diferentes. Porque um estatuto de pureza para elas? […] E vou pensando,
enquanto desço as escadas. E os passos falam vergonha, humilhação e
revolta. E pena. (SALÚSTIO, 1999, p.47)

Em última instância, o texto indicia que o acto de virar as
identidades do avesso expõe as suas tripas, todos os seus aspectos
inaceitáveis. Logo, a marginalidade surge, efectivamente, como
uma fonte de contradição e de ruptura, mas também de uma
criatividade que é essencial para a ocorrência da mudança.
Relativamente a outro papel que se espera que as mulheres
representem – o da maternidade –, a colectânea apresenta exemplos
explanatórios do que significa ser uma mãe cabo-verdiana. Mãe não
é Mulher traz-nos o dilema na vida de um adolescente de dezasseis
anos que é esbofeteado pela sua mãe após tê-la desrespeitado. A
situação ganha grandes proporções devido à crença crioula de que
“bofetada de mulher na cara de rapaz impedia a barba de crescer”
(SALÚSTIO, 1999, p.33). Naturalmente, esse jovem cai em enorme
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depressão pensando que nunca mais será um verdadeiro homem
outra vez, e só depois de sua mãe lhe contar uma história acerca
de Jesus e da sua mãe Maria ele relaxa, concluindo: “se Jesus
dizia que mãe podia bater na cara, mulher é que não, então não
havia motivo para preocupações” (SALÚSTIO, 1999, p.34). Nesse
conto são-nos dadas várias indicações a respeito da concepção da
maternidade cabo-verdiana pelo discurso da nação: em primeiro
lugar, a imagem dessas mães é definida à imagem de Maria, a
mãe de Jesus. Logo, a influência da tradição católica demonstra
2
ser extremamente relevante na construção do papel das mulheres .
Em segundo lugar, as mães aparecem como transmissoras culturais
vitais, não só porque têm um relacionamento privilegiado com os
seus filhos (dada a proximidade peculiar), mas também porque os
últimos herdam das primeiras o seu conhecimento da nação cultural,
tendo assim o seu carácter moldado pelos papéis predefinidos que
lhes são ensinados por suas mães na esfera doméstica (FILHO, 1996,
p.129). Finalmente, no cenário do arquipélago, ser mulher implica
ser mãe, mas o contrário não se verifica. A maternidade aparece,
então, como uma realidade alienada da feminilidade, o que revela
que as mulheres têm de viver para levarem a cabo a reprodução
biológica e cultural da nação, anulando-se automaticamente
enquanto indivíduos:
Ao contar-vos esta história, lembro-me de uma vez em que um dos meus
filhos, ainda adolescente e confuso, me perguntou: Mãe, se fosses mulher,
tu gostavas de mim? (SALÚSTIO, 1999, p.34)

Importa, igualmente, notar que a crença crioula de que
“bofetada de mulher na cara de rapaz impedia a barba de crescer”
(SALÚSTIO, 1999, p.33) é notoriamente criada para moldar o
comportamento masculino de acordo com o ideal pré-concebido
do “super-macho”: se um rapaz permite que uma mulher lhe bata,
nunca se tornará num homem. Recorrendo a esse episodio cómico
e quase inocente na vida de um jovem e da sua mãe, a autora
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cria as condições para a subversão do discurso patriarcal caboverdiano, uma vez que a mãe, ciente do seu papel nele e também
do poder que lhe está adjacente, o usa contra o patriarcado. Por
outras palavras, ela combate o domínio patriarcal dentro dos seus
próprios limites, apoderando-se das mesmas armas que lhe foram
dadas pelo discurso dominante para reforçá-lo e empregando-as
para revogar o seu poder.
Esse gesto subversivo é recuperado no conto Filho és, Pai
serás, que descreve um desvio do destino traçado para as mulheres.
Ele reporta um episódio na vida de uma mãe cabo-verdiana que se
esquece do Dia da Mãe e é lembrada da data pela sua própria mãe,
que lhe liga para congratulá-la. A mulher mais velha é descrita de
forma curiosa, aparecendo associada a “uma série de provérbios
ditos em português que, no contexto quotidiano crioulo, adquiriam
um peso e um estatuto que nos amedrontavam” e que, por isso,
representavam a “sentença suprema” (SALÚSTIO, 1999, p.19). O que
aqui são invocadas são as origens culturais do papel das mães no
arquipélago, as quais no texto são portuguesas e ocidentais. O facto
de a mãe da narradora terminar o telefonema dizendo um dos seus
provérbios favoritos – “Filho és, pai serás, assim como fizeres,
assim acharás” – relembra-nos uma vez mais da importância da
maternidade para a transmissão cultural. Podemos interpretálo como um meio de salientar que este é o mais perfeito ponto
de ruptura com o discurso dominante, dado o seu potencial para
desmantelar os papéis de ambos, os homens e as mulheres, que são
definidos durante a infância e, portanto, no seio da esfera doméstica,
e só posteriormente projectados para a esfera pública. Assim, tal
indica que a narradora, ela mesma uma mãe, irá confrontar o ideal
de maternidade que é representado por sua própria mãe, tal como
analisaremos adiante.
Tendo recebido um telefonema congratulatório do seu codê
(o seu filho mais novo), a narradora sente-se culpada e decide
2 Ver SALÚSTIO, 1999, p.34. Ver também FILHO,1996, p. 144-147.
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que precisa de uma “vingança urgente” (SALÚSTIO, 1999, p.20).
Então, telefona a um outro filho utilizando o discurso da sua mãe e
repetindo o mesmo provérbio português que lhe havia sido dito por
ela anteriormente. O filho começa por justificar-se, mas ao ouvir
tal provérbio vindo da sua mãe, “que lhe sabe a praga” (SALÚSTIO,
1999, p.20), não o reconhece, o que o leva a perguntar à narradora se
realmente sente aquilo que está a dizer. Ela percebe imediatamente
que a razão da confusão do seu filho prende-se com o facto de
ela própria ser diferente da sua mãe e, portanto, ter reproduzido
uma concepção cultural distinta nos seus filhos. Assim, ela relatalhe o telefonema que teve com a avó dele e ambos acabam por
se rir de toda a situação. A narradora é notoriamente uma mãe
que, pela sua performance, se afasta do discurso dominante e, por
consequência, da sua mãe, que o representa. Ao fazê-lo, e agindo
por meio da marginalidade, ela possibilita a criação de um universo
alternativo que é materializado nos seus filhos – o facto de eles não
se reconhecerem no discurso dominante comprova-o:
Ao desligar, pediu-me: por favor, não voltes a dizer aquela do «Filho és,
pai serás». É que me sabe a praga. A mesma sensação que eu sentia em
criança, reconheci, pensando em coisas como filhos, educação, famílias.
E na minha mãe. (SALÚSTIO, 1999, p.20)

Podemos lê-lo como um distanciamento das estruturas
culturais e civilizacionais do colonialismo e também como um
reforço e uma adopção da recriação cultural.
Em suma, a colectânea de contos Mornas Eram as Noites
traz-nos um subtil confronto entre as estruturas sociais coloniais
e pós-coloniais em termos da definição das identidades dos
homens, das mulheres e das crianças na nação cabo-verdiana.
Elas denunciam a existência da mesma univocalidade do discurso
colonial dominante no discurso pós-colonial socialista, em termos
da identidade cultural de Cabo Verde. As histórias revelam a
manutenção de estruturas de poder social em termos de géneros e
de classe na sociedade socialista, o que significa que, mesmo após a
independência, os homens continuaram a “colonizar”, as mulheres
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a “serem colonizadas” e as crianças a emergirem como o resultado
da interacção dessas identidades em estruturas sociais obsoletas,
desajustadas do contexto contemporâneo, isto é, incapazes de dar
resposta às mudanças sociais que têm lugar no arquipélago. Elas
revelam também a manutenção da diferenciação social segundo
a classe e o consequente aumento de dificuldades no acesso à
nação. Devido a essa estagnação identitária, torna-se mais difícil
acompanhar as mutações que afectam a nação. Desta forma, a
autora enfatiza a necessidade de criar novas identidades através
da exploração de comportamentos alternativos e marginais, que
renegociam o tradicional dentro do mundo moderno, questionando
a centralidade do discurso dominante e propondo novos discursos
plurivocais.
REFERÊNCIAS
BARRY, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural
Theory. Manchester and New York: Manchester University Press: 2002.
BHABHA, Homi K. “Disseminação: Tempo, Narrativa e as Margens da
Nação Moderna”. Trad. Alexandre Dias Pinto. In: BUESCU, Helena;
DUARTE, João Ferreira; GUSMÃO, Manuel (org.). Floresta Encantada:
Novos Caminhos da Literatura Comparada. Lisboa: Dom Quixote,
2001.
FILHO, João Lopes. Ilha de S. Nicolau. Cabo Verde. Formação da
Sociedade e Mudança Cultural. Vol. II. Lisboa: Editorial do Ministério da
Educação, 1996.
GOMES, Simone Caputo. “Echoes of Cape Verdean Identity: Literature
and Music in the Archipelago”. In: Cape Verde: Language, Literature &
Music, Portuguese Literary & Cultural Studies 8, 2003, p. 265-285.
McCLINTOCK, Anne. Imperial leather: race, gender and sexuality in the
colonial contest. London; New York: Routledge, 1995.
SALÚSTIO, Dina. Mornas eram as Noites. Lisboa: Instituto Camões,
1999 [1ª Edição: 1994].

119

_________. Entrevista a Simone Caputo Gomes. Praia (Cabo Verde),
Novembro de 1994. In: GOMES, Simone Caputo. A Mulher Lê a
Realidade: Escritura de Autoria Feminina em Cabo Verde. Disponível
em: <http://www.simonecaputogomes.com>. Acesso em: 2 dez. 2007.

POR UMA ARTE SOCIAL EM PORTUGAL: GERAÇÃO
DE 70, NEO-REALISMO E ‘NOVO REALISMO’
Michelle Sales*
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
A poesia está na luta dos homens está nos olhos abertos para amanhã.
Mário Dionísio

O século XIX foi um século puramente ótico. As inovações
tecnológicas ligadas à experiência do olhar, como a fotografia, o
cinema e, por outro lado, a experiência da multidão e da metrópole,
são a condição da modernidade, condição esta da qual a visualidade
é um pressuposto intrínseco.
A modernidade, entre as inúmeras transformações que
simboliza, engendrou o cotidiano como prática e, além disto,
transformou-o em objeto de análise científica. Entretanto, para
além de um interesse científico, as práticas do cotidiano se tornam
os também objetos de representação cultural; e a Literatura, como
a pintura, logo se preocuparam em narrar os acontecimentos
rotineiros do dia-a-dia da cidade.
A Literatura francesa do século XIX adiantou-se na
representação dos tipos urbanos e da vida burguesa na metrópole e
constitui, através de Gustave Flaubert, Honoré de Balzac e Émile
Zola, as principais influências das escolas literárias vinculadas ao
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realismo e ao naturalismo. Contrários ao excesso de sentimentos dos
escritores românticos e revoltados contra a “arte pura” - que fez da
preocupação formalista uma obsessão - esses escritores passaram
a ditar um estilo de escrita literária voltada para os acontecimentos
sociais e para a observação e análise crítica da sociedade.
O olhar dessa arte que analisa pressupõe a imparcialidade
de um cientista que se debruça sobre as práticas do cotidiano.
A crença na Ciência e no progresso da Humanidade enquanto
promessas de emancipação sustentou a necessidade de atribuir à
Literatura feições científicas. Influenciado pelo positivismo, que
sustentou a fé na razão, e por um materialismo que tratou de afastar
da literatura aspectos metafísicos e transcedentais presentes no
romantismo literário, Balzac chegou até mesmo a dizer que suas
obras não eram nem ficção nem romance, mas um resgate histórico
dos pequenos costumes (moeurs), esquecidos pela História, e nesse
resgate narrativo da história “tudo é verdadeiro”.
O Realismo representa não só uma Escola literária, mas
também um momento histórico em que as transformações
relacionadas à vida do homem e da cidade exercem grandes
influências na forma narrativa, cuja principal necessidade é a
vontade de narrar o não-eu (em contraposição ao eu-romântico) e
a crítica ao modelo social vigente. É dessa forma que a imprensa
periódica está na outra extremidade do romance Realista, sendo
capaz de exercer na narrativa jornalistica profunda influência,
já que esta pressupõe o contar do fato “tal qual como ocorreu”,
de forma imparcial e objetiva, capaz de dar a ver ao leitor a
“realidade dos fatos” e da própria sociedade, assim como queriam
os escritores realistas do século XIX. Em contraposição ao lirismo
subjetivista do Romantismo, a forma narrativa do Realismo adota
não só o conceito de “reportagem”, mas também o de “documento
histórico”.

* Doutoranda em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO).
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Assim, foi nessa atmosfera de observação e análise do
cotidiano que Eça de Queirós (1845-1900) iniciou sua carreira como
escritor de folhetins intitulados Notas marginais na Gazeta de
Portugal. O grupo do qual Eça fez parte agregava os escritores
Antero de Quental e Teófilo Braga, todos comprometidos com uma
escrita literária que rompesse com os preceitos do Romantismo. E
1
foi Eça de Queirós, na Conferência do Casino A Nova Literatura,
subtitulada O realismo como nova expressão de arte, quem
apresentou as novas diretrizes da Literatura que se queria fazer a
partir dos preceitos do Realismo.
Assim como o contexto social e histórico é importante para
compreendermos a obra de Zola, também o será para percebermos
a obra de Eça de Queirós, pois é exatamente para os hábitos
e costumes sociais da burguesia portuguesa do século XIX que
recairá o olhar irônico do escritor. Ao tentar narrar a “realidade”, a
Literatura realista quis agregar à experiência estética uma função
política. Não por acaso, foi exatamente sobre a pequena burguesia
que escreve Eça de Queirós nos primeiros romances, com o intuito
de dissecá-la e criticá-la, como n’O primo Basílio (1878), em que a
narrativa se concentra no espaço privado da burguesia tímida que
se estabelecia em Lisboa na segunda metade do século XIX.
O primo Basílio apresenta uma tese sobre a sociedade
portuguesa: o homem é o produto do meio, e o destino, maior do
que a própria vida. Luísa, a mulher do engenheiro, se torna amante
de Basílio, seu primo recém-chegado do estrangeiro, quase que à
revelia da sua vontade. Tanto para o Naturalismo quanto para o
Realismo, o meio social é determinante para a trajetória individual
do homem; ao escritor cabe a árdua tarefa de narrar os fatos de
modo fiel à realidade; aos personagens está reservado um destino,
uma fatalidade, como podemos perceber na trajetória de Luísa, de
O primo Basílio (1878), e de Maria Eduarda, de Os Maias (1888).
Outro aspecto que queremos ressaltar O primo Basílio é a
1 As Conferências do Casino foram uma série de conferências realizadas na primavera de 1871 em
Lisboa, impulsionadas pelo poeta Antero de Quental, que fazia parte do grupo do Cenáculo, também
conhecido como o grupo Geração de 70 do qual Eça de Queirós fez parte.
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descrição dos tipos, dos personagens que, para Eça de Queirós,
representa uma família arquetípica da burguesia lisboeta; para além
disto, está a crítica dos valores da sociedade burguesa da Lisboa do
século XIX, já que, para o escritor português, o Realismo:
É a negação da arte pela arte; é a proscrição do convencional, do enfático
e do piegas. É a abolição da retórica considerada como arte de promover
a comoção usando da inchação do período, da epilepsia da palavra, da
congestão dos tropos. É a análise com o fito da verdade absoluta. Por outro
lado, o Realismo é uma reação contra o Romantismo: o Romantismo
era a apoteose do sentimento; - o Realismo é a anatomia do caráter. É
a crítica do homem. É a arte que pinta a nossos próprios olhos – para
condenar o que houver de mau na nossa sociedade. (SARAIVA, António José;
LOPES, Óscar, 1969, p.900)

O objetivo da literatura de Eça era, portanto, “pintar” a
sociedade portuguesa tal como ela é, descrevendo seus tipos
e narrando seus hábitos, valores e instituições. O narrador,
onisciente, narrando em terceira pessoa, firma o compromisso
com um saber inquestionável e verdadeiro, tal qual um discurso
científico. Por outro lado, a sucessão cronológica dos fatos,
apontando para a relação de causa e conseqüência que existe na
vida dos personagens, como em O primo Basílio, revela situações
das quais os personagens não conseguem fugir, assim como Luísa
não consegue fugir nem do adultério nem da própria morte, pois o
seu destino já é predeterminado pelo meio ambiente que a cerca e
pela sua trajetória social.
Entretanto, esse olhar “fotográfico” e realista da arte do século
XIX vai sendo, pouco a pouco, questionado. A primeira fissura
será o Impressionismo, pois, no momento em que a fotografia
liberou a pintura da representação mimética da realidade, esta
pode se ocupar das impressões subjetivas de cada pintor ao pintar
a realidade. O Impressionismo é importante no contexto literário
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porque revela, pela primeira vez, uma “versão” autorizada dos
fatos, uma realidade que se afirma como construção subjetiva e
não como pressuposto científico inquestionável.
Desferido, assim o primeiro golpe contra o paradigma do
olhar objetivo, imparcial e absoluto da arte realista, a teoria realista
da arte foi absorvendo inúmeras revisões e deixando para trás tudo
aquilo que a vinculava à ciência, à objetividade e à imparcialidade.
Dessa forma, foi se revelando a insuficiência da teoria realista da
arte, que considerava o papel do artista semelhante ao do cientista
e julgava possível uma reprodução objetiva do mundo social sem
qualquer interferência das opiniões pessoais do escritor.
E foi justamente para suprir essa insuficiência que artistas,
como Flaubert e Eça de Queirós, incorporaram elementos fantásticos
na sua escrita, dando novas formas ao realismo de suas obras que,
a partir daí, se tornou cada vez mais um “realismo metafísico”. Em
Eça:
O elemento fantástico começa por revelar-se no exagero caricatural de
muitos retratos, deformados com um traço burlesco, caso, por exemplo,
do conselheiro Acácio, de Pacheco, de Ega, de Damaso Salcede, todos
eles saindo da mesma fantasia satírica amplificante de que Eça deu
largas provas em comentários como os das Farpas, ou apreciações como
a que consta da sua célebre carta a Pinheiro Chagas. Aparece ainda em
personagens de segundo plano que tem um ar estranho de aparições, como
o sineiro de O crime do Padre Amaro. Aparece em cenas melodramáticas
como o desfecho de A Capital [...] E também na efabulação dos romances
este fantástico aponta, como é flagrante em Os Maias. (SARAIVA, António
José; LOPES, Óscar, 1969, p.909)

Porém, mesmo com a incorporação desses elementos
fantásticos, metafísicos mesmo, a Literatura Realista não abandona
sua principal característica: a crítica social. O olhar deixa de ser
objetivo e imparcial para incorporar elementos subjetivos, sem
jamais se debruçar sobre o próprio olhar daquele que olha e para
aquele que olha, como fez o Romantismo, mas para recair sempre
no olhar daquele que olha para o outro e para a coletividade. Mário
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Dionísio, um dos principais teóricos do Neo-Realismo, aponta que
o movimento é constituído por uma síntese entre o “Romantismo
e o Realismo”.
Foi essa característica, pois, que se manteve no próximo ciclo
do realismo literário que se faria em Portugal, agora já na década
de 30 do século XX, designado como Neo-Realismo. O NeoRealismo representa uma nova tomada de consciência literária,
análoga à da Geração de 70, capaz de criticar a sociedade burguesa
que afundava na crise do capitalismo de 1929, mas incorpora
no seu olhar para o coletivo novos estratos sociais diferentes da
pequena e alta burguesia de que se ocupava o grupo do qual Eça
de Queirós fez parte. Além disso, a idéia e o conceito de classe
social trouxeram novos elementos estéticos para a escrita literária.
O indivíduo determinado pelas forças do destino e do meio do
século XIX foi substituído pelo personagem de um proletário, por
exemplo, cujo destino representa a injustiça determinada pelas
desiguais condições sociais e econômicas.
Dessa forma, influenciados pela corrente marxista de
pensamento, os neo-realistas depositaram na literatura uma
funcionalidade histórica, ou seja, depositaram a missão de
conscientizar e ‘informar’ os leitores. De certa forma, é por isso que
o personagem principal dos romances neo-realistas será o “povo”,
o grupo social ao qual foi resguardado o dever da Revolução,
segundo Marx.
Em Portugal, os neo-realistas passaram a dar visibilidade a um
cenário diferente da urbanidade, tão presente em Eça de Queirós,
para narrar a vida que se estabelece nas margens no progresso da
modernidade: a vida rural e do campo, tal como está representado
em Casa na duna (1943) e Uma Abelha na chuva (1953), ambos de
Carlos de Oliveira. Para ser fiel à vida de Portugal, era preciso levar
a temática das narrativas para o lugar onde vivia a maior parcela da
população portuguesa antes do 25 de Abril: o campo.
Assim, para uma realidade majoritariamente rural, era
preciso uma arte predominantemente rural. Alves Redol, escritor
que inaugura o neo-realismo literário português, foi quem primeiro
garantiu a visibilidade das camadas sociais rurais, no romance
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Gaibéus (1939), um romance que “não pretende ficar na literatura
como obra de arte. Quer ser, antes de tudo, um documentário
humano fixado no Ribatejo.” (REDOL, 1965, p.8). Mais uma vez,
com a frase de Redol, voltamos à questão da função social da
obra de arte. O Neo-Realismo foi imbuído de uma funcionalidade
histórica cuja missão era livrar o homem da alienação imposta pela
condição social vigente. Informar corretamente o povo passa a
ser necessidade intrínseca do Neo-Realismo português, já que, ao
longo da Ditadura de Salazar, os meios de comunicação e produção
cultural eram controlados pela vontade do Estado. É por isso que o
grande impasse que se estabeleceu no debate estético em relação ao
movimento Neo-Realista em Portugal foi exatamente a contradição
entre a liberdade estética e o compromisso informativo.
Em contraposição ao lirismo, o romance. Em oposição a
trajetórias individuais, os personagens coletivos representados
pelo “povo”, que surge logo em Gaibéus; sobre isso, Redol afirma
que:
Propus-me com Gaibéus criar um romance antiassunto, ou melhor,
anti-história, sem personagens principais que só pedissem comparsia às
outras. O tema nasce no coletivo de um rancho de ceifeiros migradores,
acompanha-lhes os passos desde a chegada à partida da lezíria ribatejana,
no drama simples e direto da sua condição, destaca um ou outro para
apontar certos fios individualizados, mas logo os faz regressar à trama do
grupo. (REDOL, Prefácio da Edição de Gaibéus de 1965)

É dessa forma que a Literatura que nasce com Gaibéus surge
predisposta a assumir um compromisso político e uma função social
para a obra de arte. Herdeiro do lugar assumido pelo Realismo no
século XIX, o Neo-Realismo questiona a objetividade e a crença na
razão humana, aprofundando os temas relacionados ao cotidiano e
às injustiças sociais.
Entretanto, de volta ao pensamento da teoria realista da arte,
o Neo-Realismo surge com todas as contradições e dificuldades
que já estavam presentes na própria geração de Eça de Queirós:
a insuficiência da teoria do Realismo em representar a realidade,
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e a necessidade de afirmar-se enquanto arte e não como discurso
científico e fotográfico da vida social. A despeito das críticas
superficiais feitas ao Neo-Realismo literário português, este foi um
movimento bastante heterogêneo, no qual a experimentação formal
também tinha grande importância, assim como o conteúdo. Como
expressão da heterodoxia e heterogeneidade presente no grupo,
os Neo-Realistas logo iriam revelar também influências como o
surrealismo e o existencialismo.
O surrealismo, que chega tardiamente em Portugal através
do manifesto de André Breton, e o existencialismo de Jean-Paul
Sartre podem ser percebidos na poesia de um dos principais poetas
Neo-Realistas: o “Poeta Militante”, José Gomes Ferreira.
Em O mundo dos outros (1950), Gomes Ferreira fala muito
de si e do seu olhar para a sociedade lisboeta. A ressaca do fim da
Segunda Guerra Mundial não havia sido curada e o poeta deambula
na cidade como um bêbado, como um vagabundo, para denunciar
a pauperização e a desgraça de uma parcela da população urbana.
Próximo do conto e da crônica jornalística, o poeta está na superfície
da “realidade dos fatos”, porém:
Cada qual agarra em mim a realidade que mais lhe convém. Há patetas
que julgam engraçadíssimo e outros choram tédio mal envesgam a minha
cara de gato-pintado. Horrorizo meia dúzia de pessoas com minha mácriação, ao mesmo tempo que fascino outra meia dúzia com a amenidade
de açúcar do meu temperamento. (FERREIRA,1990, p.49)

Há em José Gomes Ferreira a crítica ao realismo objetivo
do romance oitocentista, mas há também, como exposto acima, a
defesa de uma “versão” da realidade que, para o poeta, é a mais
verdadeira. Para se chegar à verdade dos fatos e à representação da
realidade, já não é mais necessário o olhar científico, mas o olhar
de um poeta. A teoria realista não conseguiu dar conta porque o
“real” impõe várias camadas, que se ligam também à imaginação e
à metafísica. Na passagem, podemos ver o tom surrealista assumido
pelo poeta:
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Como ia dizendo, calei-me porque me aconteceu qualquer coisa de
extraordinário. De repente, a minha sombra no chão levou um dedo à boa
e impôs-me silêncio: - Psiu! Caladinha! Se queres lamentar-te, vai para
casa e fecha-te num quarto às escuras [...] E como ainda lhe parecesse
ver nos meus olhos atônitos um lampejo de desobediência, a Sombra
não esteve com meias medidas: ergueu-se e esbofeteou-me. E depois,
tranquilamente, voltou a deitar-se ao sol no chão para o céu azul...
(FERREIRA, 1990, p.65)

O que a literatura de José Gomes Ferreira guarda de influência
do realismo oitocentista é somente o interesse em descrever os
tipos humanos. Porém, se no romance realista do século XIX o
propósito era científico, normativo e classificatório, em O mundo
dos outros o objetivo da descrição tinha fins políticos de fazer
conhecer, revelar os contornos do submundo da cidade, gritar a
condição subumana dos habitantes de Lisboa. E esses habitantes
fazem parte não da alta burguesia, como em Os Maias, mas da
“sucata do sistema”. José Gomes Ferreira quer descrever aqueles
que vivem ao “rés-do-chão”, confirmando os preceitos ideológicos
da estética literária Neo-Realista.
Entre os “neo-realistas tardios”, quero destacar dois escritores
importantes: Augusto Abelaira, que revela inventividade na escrita
literária com o romance experimental Bolor (1968) e José Cardoso
Pires, um dos maiores prosadores da Literatura portuguesa. Este
último publicou o conto Os caminheiros em 1949, em consonância
com a estética Neo-Realista. O conto narra a jornada árida de
António Grácio e seu companheiro, mais bem conhecidos como
Cigarra e Tóino. Os caminheiros estão longe da cidade, caminham
na margem do asfalto construído para fazer passar velozmente os
carros. A precariedade marca a fala dos dois que vivem a “vida dum
capado” e precisam caminhar, mesmo que seja para lugar nenhum.
Aparentemente, o conto narra a vida desses dois companheiros
em sua caminhada pela sobrevivência, garantida pelas esmolas
recebidas durantes as apresentações musicais que fazem durante o
trajeto. Porém, incorporando as contradições da teoria realista da
arte, a forma narrativa de Cardoso Pires não se revela facilmente;
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o narrador já não é o mesmo do romance oitocentista, que conhecia
a história, conhecia todos os personagens e descrevia os fatos. Em
Cardoso Pires, o narrador é uma voz interrogativa que não nos traz
certezas, senão mais perguntas. De acordo com Izabel Margato:
Nesses pequenos contos inaugurais, o narrador já não assume o lugar
confortável daquele que conta uma história linear e detalhada, mas o lugar
inquieto e inquietante daquele que interroga, perscruta e analisa. Nesse
processo cambiante, o leitor gradativamente, fica enleado e seduzido
pelo clima de mistério que, logo de saída, é instalado pela estratégia da
escrita interrogativa. (MARGATO, 2004, p.42)

Dessa forma, os contos reunidos na coletânea Jogos de
Azar (1963), como Os caminheiros, já antecipam a forma da
escrita literária preconizada por Cardoso Pires, já trazem, pois,
um narrador interrogativo e uma narrativa de 2° plano que não
é revelada facilmente, mas precisa ser descoberta pelo leitor, que
assume a mesma atitude interrogativa e investigadora do escritor.
Porém, seria mesmo com o romance O delfim (1968) que o Cardoso
Pires daria forma ao seu projeto literário para o realismo.
Nesse projeto, o olhar é o de um perito em investigação, pois,
menos preocupado em afirmar verdades ou teses sobre a realidade,
o narrador se mostra mais interessado em escavar os fatos reais
para indagar situações e construir uma “versão” mais verdadeira
dos fatos.
Por exemplo, o narrador de O delfim é o Autor, que representa
não a figura duplicada de Cardoso Pires, mas sim um conjunto de
vozes, como a do próprio autor, de um historiador e a de um ensaísta
fictício - segundo a pesquisadora Dietrich Briesemeister. Esse é
um romance marcado por narrativas intertextuais que se mesclam
à ficção de forma bastante complexa. Há no plano ficcional mais
superficial uma preocupação com o recontar dos fatos da História,
e dessa forma:
O Autor e Cardoso Pires são mobilizados pela “recuperação histórica” –
recuperação da compreensão histórica e restauração de direitos originais.
Ambos convergem com o historiador (fictício) Saraiva na “paixão
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pelo detalhe” (p.171) e com Nathalie Sarraute na busca de “pequenos
fatos verdadeiros”. O ethos do rigor (rigor, p.ex., p.107, p.195, p. 312)
documental é resultado da autodefinição do Autor como “inventor de
verdades”. (BRIESEMEISTER, 2005, p.63)

E é exatamente como “inventor de verdades” que Cardoso
Pires assume o olhar de escritor “realista”. E, se para os NeoRealistas a insuficiência da teoria realista da arte já fazia necessária
a inclusão de características surrealistas e/ou existencialistas, para
a geração herdeira do Neo-Realismo da qual fizeram parte Cardoso
Pires, Abelaira e outros, a questão do realismo converge em
interrogação e desconfiança, assumindo um lugar desconfortável
para o narrador, que não conhece todos os fatos, mas que busca,
em meios a relatos, ficções, pedaços da História, construir uma
versão mais real da realidade. Ainda de acordo com Dietrich
Briesemeister:
Já no romance O delfim, revelava-se a maestria ímpar de Cardoso Pires
na articulação de técnicas e perspectivas narrativas distintas, que criam
constantemente insegurança no leitor e o provocam. Deste modo, o
escritor obriga o leitor, com sagacidade, a refletir sobre a relação entre
a verdade (dos eventos), a reportagem de múltiplas vozes e a ficçãoinvenção na reconstrução dos acontecimentos. Os diversos níveis
de tempo, consciência e facticidade mesclam-se de forma sutil. A
reconstituição quase obsessiva dos fatos por parte do detetive abre um
extenso labirinto de lembranças, observações, conclusões, suposições que
oscilam entre fato e imaginação, entre possibilidade e verossimilhança.
(BRIESEMEISTER, 2005, p.53)

Catorze anos depois, Cardoso Pires publica Balada da praia
dos cães (1982) e expande a complexidade narrativa que é marca da
sua obra e dá continuidade ao teor político, característica principal
da sua trajetória como escritor. Um olhar desavisado tentará
compreender a Balada como um romance policial, que tem início
a partir da reconstituição de um crime que ocorreu em 1960, numa
casa em Rio do Mouro.
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No próprio título do romance, o escritor marca uma
contradição entre Balada e “dissertação”, que está no subtítulo
(dissertação sobre um crime). A balada é uma narrativa de livre
inspiração, enquanto a dissertação pressupõe hipótese científica e
comprovações. Já aí está, pois, estabelecida a insuficiência da teoria
realista da arte, tal como queriam os componentes da Geração de
70, abrindo espaço para a hibridização dos gêneros a fim de tentar
solucionar a questão do modo de como representar. Entre a ficção
e o documental, entre o romance e a história, entre o testemunho
engajado e o depoimento policial, Cardoso Pires constrói uma teia
complexa de narrativas que têm como intuito esclarecer a realidade,
narrar os fatos de forma mais verdadeira. Na opinião de Dietrich
Briesemeister:
Cardoso Pires articula Balada e Dissertação em uma tensão dialética,
e a partir da contradição, busca desafiar os leitores e ao mesmo tempo
fundamentar os seus próprios procedimentos da técnica narrativa,
marcados pela urdidura de atas, citações de obras criminalistas e
outras, notas de rodapé, referências bibliográficas, boatos e explicações
relativas a pessoas mencionadas [...] A dissertação, ultrapassando os
meros acontecimentos, dedica-se, de forma velada e insistente, à análise
da situação política do país. A revelação criminalista realizada pelo
comissário corresponde simultaneamente à intriga e à estrutura da fábula.
Predomina uma luta constante contra a ficção pura. (BRIESEMEISTER, 2005,
p.50)

Assim, a ficção pura pode dar margem à mentira e à
especulação descompromissada, mas uma dissertação está,
inevitavelmente, atrelada à verdade dos fatos, comprovada pela
voz da ciência. E o que queremos dizer é que esse paradoxo,
magistralmente arquitetado por Cardoso Pires, funda também
um novo paradigma para o realismo. Depois do olhar científico,
objetivo e imparcial da Geração de 70, do olhar politicamente
engajado do Neo-Realismo dos anos 30, surge com O delfim um
olhar desconfiado e inquisidor, surge aí um narrador-detetive que
busca conhecer os fatos tal qual o leitor e, como mostrou Cardoso
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Pires, esse narrador já não é mais alguém em quem podemos
confiar; por isso, antes de qualquer coisa, devemos assumir também
a postura de um detetive que busca conhecer a verdade dos fatos
para reconstituir o passado da forma mais verdadeira e reveladora
possível.
Atualmente, António Lobo Antunes é o principal herdeiro do
Neo-Realismo do século XX e, conseqüentemente, do Realismo
do século XIX. Assim como Cardoso Pires, Lobo Antunes guarda
enorme interesse nos fragmentos da história, no interesse por uma
literatura documental, conseguindo manter o tom de crítica social e
esgarçando, ainda mais, a complexa teia narrativa preconizada pelo
autor de O delfim. Ao hibridizar ficção e história, Lobo Antunes
reconstrói ficcionalmente, em Exortação aos crocodilos (1999), um
suposto atentado político e dá continuidade ao projeto de Cardoso
Pires ao recorrer aos arquivos da História oficial a fim de recontálos. Tentando refletir sobre as conseqüências remanescentes de 48
anos de ditadura militar, Lobo Antunes põe “em cena”, ao longo de
Exortação aos Crocodilos, quatro narradoras que baralham pontos
de vista e tempos narrativos cujo fim é revelar a “descoincidência
entre os eventos de que o romance se ocupa (os atentados bombistas
e as relações actuais entre os personagens) e a interferência na
sua prática por parte destas personagens femininas” (SEIXO, 2000,
p.361).
Por fim, acreditamos que certo “retorno ao real” - expressão
de Slavoj Zizek - revela o cansaço que nos foi legado pelo exercício
formalista das vanguardas. Apesar de haver, sim, a preocupação com
a forma na escrita “realista”, como foi exemplificado aqui a partir da
busca de alguns escritores por soluções mais bem desenvolvidas no
surrealismo ou no existencialismo, o que une todos os prosadores e
poetas portugueses aqui mencionados é a postura ética em face ao
real. A obejtividade e o engajamento político perduram na escrita
de Cardoso Pires e Lobo Antunes, porém já aí é uma objetividade
problematizada, narrada por personagens bêbados, doentes mentais
e outros nos quais não podemos confiar. Há nesse “retorno ao
real” a vontade de dar continuidade a uma escrita literária cujo
compromisso é a análise e a crítica do real. É o retorno, ou melhor,
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é a continuidade, pois, de um projeto que engloba três facetas: o
ético, o estético e o político.
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AS LETRAS BRASILEIRAS E O ESPÍRITO
PÓS-MODERNISTA

Patrícia Chiganer Lilenbaum*
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

“Pós-modernismo” é, certamente, uma das expressões
mais polêmicas que o século XX produziu. A dificuldade em
defini-lo advém das múltiplas metamorfoses que ele nomeia:
política, econômica, social e cultural. Iniciar um artigo sobre
pós-modernismo é pisar em terreno movediço; o terreno fica
ainda mais instável se o que pretendemos é enfocar um possível
diálogo entre essa força cultural problematizadora e problemática
e certos aspectos presentes na obra de autores brasileiros. O pósmodernismo é extremamente plural, e há sempre o risco de reduzi-lo
ao aspecto favorável a nossa linha de pensamento. Se a isso se une
a tentativa de relacioná-lo à literatura brasileira, especificamente
a autores como Machado de Assis, João Ubaldo Ribeiro e Rubem
Fonseca, o caráter complicador aumenta, pois o contexto originário
do conceito – a sociedade pós-industrial – é diverso do contexto
brasileiro, que se caracteriza pela desigualdade sócio-econômica
e pela convivência de diversas etapas da evolução tecnológica.
Assim, se traçamos uma relação simplista entre pós-modernismo
e literatura brasileira, incorremos na velha questão da importação
de conceitos, realizada pela nossa elite cultural desde os tempos da
colônia. Desse modo, é preciso proceder por etapas: discutir o que
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é pós-modernismo e sua relação com a sociedade pós-industrial,
a possibilidade de um contexto outro gerar um espírito pósmodernista, definir o que chamamos de “espírito pós-modernista”,
discutir a relação modernismo e pós-modernismo e as diferenças
entre o modernismo euro-norte-americano e o brasileiro. Apenas
após esse percurso poderemos traçar com maior esclarecimento a
relação entre pós-modernismo e literatura brasileira.
Considera-se era pós-industrial o período iniciado na década
de 1950. Essa nova era marca o enfraquecimento das leis clássicas
do capitalismo, antes baseado na primazia da produção industrial e
na onipresença da luta de classes (JAMESON, 1991, p.3). Essa mudança
é resultado da evolução da tecnologia, que retira da indústria a
função de produzir o bem de consumo principal. Na era da terceira
máquina (JAMESON, 1991, p.36), a agilidade da informação produz
enorme impacto no conhecimento, transformando o saber na nova
forma de mercadoria - mercadoria que é objeto de negociação e
investimento, da qual se espera lucro, como de qualquer outra. A
transformação da informação em bem de consumo provoca uma
crise nos critérios de verdade, pois fica explícito que o saber está
subordinado ao capital e ao Estado, e portanto ao poder. O que
se chama “verdade” nada mais é do que um saber escolhido em
razão de sua serventia para determinados grupos. O conhecimento
é despido de sua veste iluminista, e é visto como uma construção
discursiva que nunca é neutra, mas arquitetada com objetivos
específicos. Com isso, a Ciência e a História, por exemplo,
perdem sua aura de porta-vozes da verdade absoluta, passando a
ser vistas como um modo de selecionar e organizar conhecimento.
Esse contexto de grande ceticismo e questionamento abre espaço
para uma arte que incorpora discursos alternativos, muitas vezes
contraditórios, que estão presentes na conflituosa e plural sociedade
contemporânea.
A essa arte geralmente é dado o nome de pós-modernismo.
* Doutoranda em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO).
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Ou seja, por mais que os críticos discordem sobre que obras
considerar pós-modernistas e sobre seu mérito, parece haver uma
concordância geral sobre o fato de que pós-modernismo é a arte
fruto do contexto pós-industrial. No entanto, gostaríamos de
perguntar, como coloca Eduardo Coutinho:
se é possível estabelecer-se com rigidez a relação pós-modernismo e
sociedade pós-industrial, ou ainda, pós-modernismo e estágio avançado,
multinacional do capitalismo. (COUTINHO, 1993, p.71)

Esta é, sem dúvida, uma pergunta que mereceria um ensaio
– ou livro – inteiro para ser respondida, mas, se atentamos para a
pluralidade do conceito de pós-modernismo, temos que admitir a
possibilidade de que sua relação com a era pós-industrial não pode
ser tão rígida assim.
Aqui devemos parar e pensar até que ponto o pós-modernismo
é um conceito simplesmente estético ou de raízes fortemente
temporais. Embora essa questão pareça falsa, já que toda arte
vive no tempo e na história humana, no caso do pós-modernismo
ela faz sentido. Ao contrário dos outros estilos de época, que, de
uma forma ou outra, tinham seus fundadores e seus manifestos,
que faziam referência específica a seu contexto histórico, o pósmodernismo não os tem. O que existe a partir dos anos de 1950 é
um conjunto diversificado de obras que se originam de diferentes
espaços e representam diversas vozes, porém não há um grupo
realmente coeso e unido se proclamando pós-modernista, mas sim
um movimento de crítica descentralizado. Curiosamente, John
Barth (1984, p.195), ao se perguntar quem faria parte do clube dos
escritores pós-modernistas, cita vários autores da segunda metade
do século XX, mas também vários modernistas, como James Joyce
e Franz Kafka, e outros de um tempo ainda mais distante, como
Laurence Sterne e Miguel de Cervantes! Dessa forma, o conceito
de pós-modernismo pode ser usado de maneira essencialmente
estética, e não temporal. É evidente que John Barth montou o
clube pós-modernista com uma dose de humor e de polêmica, mas
suas escolhas revelam que seu raciocínio não se baseia apenas no
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aspecto apenas cronológico, mas também – e um tanto quanto – no
aspecto estético das obras. Barth reconheceu semelhanças entre
Cervantes e os escritores contemporâneos da era pós-industrial, e
criou um clube mais de estilo do que de época. Embora a era
pós-industrial pareça ser a era pós-moderna com outra alcunha,
focalizando o aspecto capitalista, não podemos relacionar tão
diretamente era pós-moderna e pós-modernismo como “a época
e seu estilo”. Que existe uma era pós-moderna, muito bem
identificada em seus aspectos sociais, políticos, econômicos e
filosóficos por Jean-François Lyotard (1986), não há dúvida. Que
se faz arte nessa época, também não. Porém, que tipo de arte é essa
e quem são seus representantes são questões ainda não plenamente
respondidas, e sobre as quais não há consenso. À pergunta “o que
é pós-modernismo?”, Charles Russell responde que se trata de
uma arte de crítica que não tem nenhuma mensagem além da necessidade
de permanente questionamento. É uma arte de inquietação, que não tem
nenhuma platéia claramente definida além daqueles que se predispõem à
dúvida e à busca. (RUSSEL apud HUTCHEON, 1991, p.66)

Não é difícil constatar que esse “permanente questionamento”
não é exclusividade de um artista da era pós-moderna; muitos
outros já colocaram a indagação e a incerteza no centro de sua
obra. Aceitando a colocação de Charles Russell, pós-modernismo
passa a ser um conceito amplo e atemporal, que pode ser aplicado a
muitas obras. Embora não seja nossa intenção criticar a imprecisão
no emprego do termo, devemos admitir – novamente – o fato de
que o que é pós-modernismo consiste questão ainda em aberto.
Coloca Linda Hutcheon:
É o conceito de processo que está no âmago do pós-modernismo [...]
o que se evidencia é o processo de negociação das contradições pósmodernas, e não um produto satisfatoriamente concluído e fechado que
resulte de sua resolução. (HUTCHEON, 1991, p.13)

Sendo assim, não parece tão absurdo pensar a possibilidade de
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um contexto diferente da era pós-industrial gerar o que chamaremos
de espírito pós-modernista. Linda Hutcheon (1991) levantou vários
pontos sobre a arte pós-modernista: é auto-reflexiva e paródica,
questiona o senso comum e o que é considerado “natural”, não
divide o estético e o político, nem o popular e o erudito, abre espaço
para os discursos “ex-cêntricos”, problematiza o conhecimento
histórico e com isso a divisão entre ele e o discurso ficcional, faz
uso da intertextualidade... Ora, embora a autora só faça referência a
obras de arte da segunda metade do século XX, em certo momento
concede:
Assim como a autoconsciência metaficcional não constituiu nada de novo
(lembremo-nos de Tristram Shandy, para não falar em Dom Quixote),
também essa mistura do ideológico com o auto-reflexivamente literário
em termos da “presença do passado” não é, por si só, radicalmente
inovadora: vejamos o envolvimento autoconscientemente crítico que as
peças históricas de Shakespeare fazem com sua platéia no questionamento
da ação e da autoridade sociais, passadas e presentes. (HUTCHEON, 1991,
p.231)

Logo em seguida a essas palavras, Linda Hutcheon coloca que
o diferencial da arte da era pós-moderna seria uma concentração
maior dos pontos observados nas obras surgidas a partir dos
anos de 1950. Porém, devemos admitir que uma “concentração
maior” não marca uma diferença drástica. Assim como no caso
de John Barth (1984), há o reconhecimento de certa semelhança
entre o que Laurence Sterne e Miguel de Cervantes fizeram e o
que os escritores da era pós-moderna fazem. A essas semelhanças
queremos dar o nome de “espírito pós-modernista” (e não pósmoderno, enfatizando que se trata de uma questão artística). O
termo abarcaria características das obras de arte em si, mas não
vincula essas características como pertencentes a uma época
específica – no caso, a pós-moderna – e a um lugar específico – no
caso, a Europa e os Estados Unidos. Embora à primeira vista este
conceito pareça ser um conceito um tanto esdrúxulo, ao longo do
trabalho mostraremos sua utilidade.
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Até agora argumentamos sobre a questão de outro contexto
que não a era pós-industrial gerar obras com características muito
semelhantes às das obras da era pós-moderna. A arte questionadora
pode surgir de vários contextos, e a periferia do capitalismo parece
ser um lugar muito propício à contestação. Evidentemente, o espírito
pós-modernista não se caracteriza apenas pelo questionamento,
embora esta seja uma de suas principais feições. Mais adiante,
esse espírito ficará mais bem explicitado, ao analisarmos obras
literárias brasileiras. No momento, gostaríamos de voltar nosso
olhar para o contexto brasileiro que fomentou o surgimento de
tal espírito. Como estamos na periferia do capitalismo, mesmo
que nos voltássemos para a atualidade, não encontraríamos uma
época pós-industrial, mas uma espécie de sincronismo de várias
épocas – alguns poucos setores da população vivem numa época
pós-industrial, enquanto a grossa maioria se divide entre as épocas
industrial e pré-industrial. Isso quer dizer que o Brasil não passou
ainda de maneira global pela era pós-industrial, e é de se perguntar
quando passará, e se esta será uma era pós-industrial com o
significado que tem para o eixo capitalista central.
Se voltarmos mais no tempo, por volta da época da República
Velha (1894-1930, aproximadamente) e de sua política do “café com
leite”, veremos a existência de uma quase nobreza fundiária
formada desde a época do período colonial, uma classe que retinha
o poder político e econômico no país. No entanto, essa classe, em
geral tradicionalista e conservadora, já não estava mais solitária
no topo da pirâmide social: havia a burguesia industrial de São
Paulo e Rio de Janeiro, os profissionais liberais e o Exército.
O processo de urbanização de fins do século XIX começa a
direcionar um grande fluxo populacional para as cidades, que,
unido aos emigrantes europeus e aos antigos escravos, engrossava
o contingente do proletariado e da pequena classe média. Ou
seja, embora a oligarquia rural manejasse as decisões políticas,
começavam a surgir outras classes dominantes, e as classes
média e baixa aumentavam e se concentravam – eram os estratos
sociais que o poder oficial não representava (BOSI, 1970, p.339343). O quadro que se desenhava abarcava interesses e ideologias
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conflitantes: o conservadorismo rural tinha agora uma ideologia
liberal-burguesa e outra, radical e revolucionária, fermentando nos
centros urbanos. Essas ideologias sem representatividade política
geraram o inconformismo, semente de uma arte contestatória e
questionadora. Basta mirarmos a obra de Machado de Assis, em
que nada vale como absoluto e em que a crítica social, longe de
se realizar pela denúncia direta, vem carregada de ironia. Basta
mirarmos o movimento modernista brasileiro que emerge da semana
de 1922. Tanto no caso individual solitário quanto no coletivo,
estamos falando de uma literatura profundamente contestadora,
que questiona verdades e que se utiliza da metalinguagem e da
intertextualidade de maneira paródica e crítica. Não é sem razão
que a crítica literária aponta Machado como um escritor moderno,
pois ele adianta questões que apareceriam nos autores modernistas.
Embora não se possa dizer que Machado seja um percussor do
nosso modernismo, já que não foi uma influência para os escritores
de 1922, ele foi recuperado mais adiante, nas gerações de 1930 e
1945. Há muitos aspectos de Machado de Assis e de modernistas
como Oswald de Andrade que podem aproximá-los do que é
designado atualmente como pós-modernismo. Porém, preferimos
chamar as semelhanças de espírito pós-modernista, pois não nos
interessa afirmar que o modernismo seria o nosso pós-modernismo.
Esta seria uma afirmação sem sentido, ou pelo menos um tanto
simplista. Modernismo e pós-modernismo são apenas termos
vazios, que indicam uma arte específica de um tempo e um lugar
específicos – embora John Barth nos faça duvidar... De acordo
com o tempo e o lugar, seu sentido é diferente. O modernismo
brasileiro é algo diferente do modernismo euro-norte-americano.
Embora ambos sejam uma reação ao academicismo que reinava em
seus respectivos contextos, o segundo se pautou por uma erudição,
um experimentalismo hermético, uma divisão entre o estético e
o político e uma negação da validade do passado, em contraste
com o primeiro, que foi historicamente consciente, profundamente
social e popular – pelo menos na concepção – e realizou grandes
experimentações estéticas que eram também de cunho político.
Para os nossos modernistas, utilizar uma linguagem coloquial era
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se opor ao mundo que utilizava a outra linguagem; transformar o
coloquial em literatura era uma afronta. Se apenas essas poucas
palavras já nos dão a impressão de pós-modernismo, é bom lembrar
outras poucas palavras de Portoghesi, de que o pós-modernismo
trava com o modernismo um “diálogo com um pai” (PORTOGHESI
apud HUTCHEON, 1991, p.53). Ora, sendo os modernismos diferentes,
os “pais” conseqüentemente serão diferentes. Na historiografia
literária brasileira, o termo “pós-modernismo”, se empregado,
estaria se referindo ao nosso modernismo como seu “pai”, sendo
preenchido por outro significado, por outro movimento em relação
dialética com o nosso modernismo. Por outro lado, não há por
que substituir o adjetivo “modernista” por “pós-modernista” para
se referir à produção literária modernista brasileira. No entanto,
como nesse trabalho gostaríamos de investigar as semelhanças
existentes entre obras brasileiras e obras classificadas como pósmodernistas no centro do capitalismo, criamos o termo “espírito
pós-modernista”. Esse espírito está desenvolvido em autores
modernos – e em um moderno fora de seu tempo: Machado de
Assis.
Precisamos dar um pulo temporal para tratar de Rubem
Fonseca e João Ubaldo Ribeiro. É difícil dizermos se, no caso dos
dois autores, ainda podemos falar de escritores modernistas. Após
as três gerações modernistas, de 1922, 1930 e 1945 – bastante
diversas, o que conferiria um complicador a mais no paralelismo
entre modernismo brasileiro e pós-modernismo estrangeiro –,
nomear a literatura passou a ser uma tarefa em que não predomina
a unanimidade. Talvez não seja o mais exato classificar os dois
autores como modernistas, mas a classificação pós-modernista
não é largamente utilizada para os dois, e aqui nos remetemos
ao problema exposto na introdução, do cuidado com a utilização
de um conceito moldado fora do Brasil. Assim, se não podemos
afirmar que Rubem Fonseca e João Ubaldo Ribeiro são modernistas
ou pós-modernistas, ao menos podemos afirmar que suas obras
devem muito às conquistas modernistas, alinhando-os numa linha
da literatura brasileira que prima pela inovação formal e pelo
questionamento do estabelecido. Embora não seja nossa intenção
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importar conceitos, é inegável que os dois praticaram um estilo de
obra, em Agosto (FONSECA, 1990) e Viva o povo brasileiro -VPB(RIBEIRO, 1984), que muito se assemelha ao que Linda Hutcheon
(1991) nomeia de “metaficção historiográfica”. De acordo com
essa autora, esse romance assume seu caráter ficcional, sendo autoreflexivo, falando de sua própria enunciação. Essa metaficção já
está presente em Machado de Assis, principalmente em Memórias
Póstumas de Brás Cubas (1881). O adjetivo “historiográfica” referese ao questionamento que esse tipo de romance traz sobre a História
como narrativa legítima, desafiando-a em sua capacidade de nos
fazer conhecer o passado. A grande indagação que se impõe é: qual
é a diferença entre a História e a ficção? Por que um discurso seria
mais legítimo do que o outro, já que ambos são criações humanas?
A consciência de que a História é um discurso construído a partir
de um ponto de vista específico, atendendo a interesses de grupos
específicos, a dessacraliza como verdade. O romancista é capaz
de apresentar sua visão do passado tanto quanto o historiador. O
passado existe, é real, mas nossa possibilidade de conhecê-lo é
limitada; logo, há o abandono do discurso único e verdadeiro em
troca de uma narrativa polifônica, que inclua as diversas visões. O
caráter paródico advém desse questionamento, já que a referência
já não é o fato em si – este, não conhecemos – mas o relato do
fato, no qual se buscam fissuras que possam originar outros relatos.
Resta agora investigarmos em que medida os dois romances se
aproximam do que se denomina metaficção historiográfica.
É curioso observarmos as epígrafes de Agosto e Viva o povo
brasileiro – VPB se relacionam diretamente com a questão da
legitimidade dos discursos, da História e da verdade: “O segredo
da Verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias”,
em Viva o povo brasileiro, e “History, Stephen said, is a nightmare
from which I am trying to awake”, citação de James Joyce, em
Agosto.
Analisemos primeiro as palavras de Viva o povo brasileiro
(1984). Ao afirmar que o segredo da verdade consiste em ela ser
feita de histórias – com h minúsculo – e não de fatos, o narrador
nos diz que o que se chama de verdade é uma criação, uma
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história, um discurso inventado, como qualquer discurso, e não
algo que comprovadamente existente e verificável: um fato. Há o
questionamento da possibilidade de conhecermos o fato, já que ele
se localiza no tempo e no espaço; se não estamos no mesmo tempo
e espaço, só poderemos conhecê-lo através de discursos sobre o
fato, que são as histórias. Elas existem no plural, e é esse o segredo
da Verdade, a face oculta da Verdade, que pode desmascará-la: ela
também é uma história, uma criação humana, e não algo natural
e dado. Ela é constantemente inventada e reinventada, porém há
um domínio dos discursos, que faz com que um seja denominado
Verdade e os outros não. As palavras do narrador estão em
diálogo com a obra que será narrada, cuja proposta mais clara é
justamente dar voz a essas histórias plurais que foram silenciadas
– principalmente aos “ex-cêntricos”, os que estão fora do centro,
os negros, os índios, os mestiços.
A citação de James Joyce pelo narrador de Agosto (1984),
citação esta que já estabelece um diálogo intertextual, trata
novamente da questão da História. Nesse caso, temos uma dupla
interpretação: podemos considerar que Stephen Dedalus está se
referindo à História como uma narração a que damos o benefício da
crença, uma longa narrativa de acontecimentos trágicos – ele quer
acordar do pesadelo que são esses acontecimentos narrados pela
História. Porém, sabendo ser James Joyce um autor que se presta a
muitas interpretações, cuja obra está longe que é estabelecido como
absoluto, e levando em conta o diálogo da citação com a narrativa
de Agosto, podemos claramente pensar que a História-pesadelo é o
discurso único, do qual precisamos acordar. Devemos nos libertar
dessa narrativa ilusionista como quem acorda de um pesadelo. Estas
duas interpretações não se contradizem, mas se complementam,
como constatamos ao ler o romance de Rubem Fonseca, que funde
a ficção e o real – o que é considerado discursivamente como
real – e oferece outra versão para o mês de agosto de 1954 na
vida nacional brasileira, ao mesmo tempo em que apresenta uma
visão desse período como um pesadelo, um período de crimes,
atentados e lutas. Parodicamente, o livro oferece uma investigação
desses acontecimentos, ao iluminar um personagem histórico mais
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obscuro, Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio
Vargas, e sua participação no atentado contra Carlos Lacerda, e
ao misturar personagens reais, como Getúlio Vargas, e fictícios,
como o comissário Mattos. Essa mistura acaba por questionar
quem é real e quem é fictício, já que nos é demonstrado o poder
da narrativa: para nós, leitores, Mattos é tão real como Getúlio
Vargas, pois é erguido com o poder das palavras, de maneira que o
próprio Getúlio – se não levássemos em conta outros dados além
de discursos que atestam sua real existência, como fotos, objetos,
documentos – poderia ser um personagem fictício. Evidentemente
não pretendemos duvidar da existência de Getúlio Vargas, mas
é interessante observar o poder da palavra de criar um discurso
crível, verossímil, que só é combatível pela consciência explícita
de que se trata de um discurso, e não o retrato neutro dos fatos,
a chamada Verdade. É o caráter metaficcional que possibilitaria
isso, e mais à frente veremos como ele aparece em Agosto.
Tanto Agosto quanto Viva o povo brasileiro são historiográficos
no sentido em que revisitam o passado já visitado pela História
oficial, visando a construir uma nova visão que coloque a oficial
como uma entre várias. Isto não representa uma negação da
possibilidade de sentido, mas sim a afirmação de que existem
vários sentidos, e nós criamos todos. Uma diferença básica entre
os dois romances é a ambição da empreitada. Agosto revisita um
pequeno período histórico, tratando-o como matéria de romance
policial, em que o entretenimento não está excluído, já que há
crimes misteriosos, um jogo de gato-e-rato, um suspense que se
arrasta e provoca no leitor a curiosidade pela resposta. No caso de
Viva o povo brasileiro, João Ubaldo Ribeiro faz a releitura paródica
de pelo menos três séculos de História, com um projeto épico de
investigar, ou até mesmo reconstruir, a identidade brasileira. Seu
romance é a saga da busca de identidade, que repensa a identidade
mestiça do povo brasileiro, buscando trazer à tona a parte negra e
índia, sempre encoberta pela parte branco-européia. Assim, outro
ponto diferencial é que não se oferece apenas um novo discurso,
mas um discurso que é polifônico; João Ubaldo Ribeiro cria um
espaço ficcional para dar voz aos “ex-cêntricos”, ao múltiplo
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que foi silenciado com violência ao longo da formação do povo
brasileiro, desde os tempos coloniais até os atuais. A narrativa
se faz por vários fragmentos que remontam a tempos e lugares
diferentes, indo de 1647 a 1939, não de maneira linear, mas com
idas e vindas no espaço-tempo. Trata-se de uma narrativa que
vai além das representações que as elites forjaram sobre o povo
e impuseram como verdade. Por exemplo, a fala do personagem
Eusébio Henrique Martins Braga Ferraz, poderoso empresário
paulista do século XX:
Crioulos. Todo baiano é crioulo. O baiano é que é o responsável por
esse negócio irritante de sair dizendo pelo mundo que todo brasileiro tem
sangue preto. [...] Já ando com o saco cheio dessa conversa que anda na
moda da imprensa [...] e em toda parte, que foi o nordestino que construiu
São Paulo, que construiu isso e aquilo. Construiu porra nenhuma, quem
construiu São Paulo fomos nós, foi gente como a nossa família. (RIBEIRO,
1984, p.568)

Contra esse discurso preconceituoso e excludente colocamse outros discursos, que visam a desmontar os valores vindos do
centro. Percebemos na fala de Eusébio nítida descrença, para não
falar asco, em relação à idéia de que ser brasileiro é ser miscigenado.
Ele chama a atenção para o discurso politicamente correto dessa
crença da miscigenação, amplamente divulgada e que aparece
na imprensa; a postura de Eusébio mostra que essa crença não é
partilhada de maneira geral, mas existe como discurso vazio que
não remete a uma verdadeira postura plural e democrática. Zé
Popó, em 1870, ao analisar sua participação na Guerra do Paraguai
(em que muitos negros lutaram), apresenta o contra-discurso à
postura de Eusébio em 1939 (o que mostra que a passagem do
tempo não trouxe grandes mudanças):
Teria orgulho, sim, e estava seguro de que um dia teria mesmo esse
orgulho, se a luta e o sofrimento fossem não para preservar um Brasil
onde muitos trabalhavam e poucos ganhavam, onde o verdadeiro povo
brasileiro, o povo que produzia, o povo que construía, o povo que vivia
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e criava, não tinha voz nem respeito, onde os poderosos encaravam sua
terra apenas como algo a ser pilhado e aproveitado sem nada darem em
troca, piratas de seu próprio país; teria orgulho se essa luta pudesse servir,
para armar o Exército a favor do povo e não contra ele como havia sido
sempre, esmagando-o para servir aos poderosos. (RIBEIRO, 1984, p. 423)

É esse espírito que domina o romance de João Ubaldo
Ribeiro: dar voz aos que construíram a nação brasileira, mas não
são reconhecidos por isso, negar o “não construíram nada” de
Eusébio e toda a elite representada por ele, buscar a identidade
censurada e muitas vezes negada. Mais do que história secreta,
em oposição à História oficial, o romance é um complexo mosaico
de personagens diversos, tempos e espaços diversos, ideologias
diversas, um romance que se utiliza do mágico e do místico para
traçar um painel exuberante de uma possível identidade nacional. É
curiosa a nova versão do índio canibal, representado pelo caboclo
Capiroba, que “apreciava comer holandeses” (RIBEIRO, 1984, p. 33),
possível referência à antropofagia oswaldiana: é clara a paródia ao
mito do índio canibal, malvado, que devorava os heróicos europeus
que empreendiam o “processo civilizatório”. Porém, é sem dúvida
a voz do negro a que mais se destaca, nas figuras do negro Leléu, de
Maria da Fé, de Budião. No diálogo abaixo, Maria da Fé, mulata,
recusa a “grande oportunidade” de se passar por branca indicada
por seu avô Leléu:
- Nascer preto, tudo certo, não se pode fazer nada. Mas querer ser preto?
Quem é que pode querer ser preto? Mostrasse um que, podendo, não
ficasse tão branquinho quanto uma garça! Como é que a pessoa pode
aproveitar para procurar deixar de ser preta e não aproveita?
- Eu nunca vou deixar de ser preta, voinho.
(RIBEIRO, 1984, p.329)

Maria se assume como negra, apesar da possível vantagem
que teria em ser mulata. Ao invés de nos depararmos com negros
que fogem de sua identidade étnica, há em Viva o povo brasileiro
um orgulho, uma afirmação positiva da parte negra da identidade
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brasileira, e a crítica ao não-reconhecimento de Eusébio. O
discurso do empresário paulista está em oposição ao de Zé Popó
e Maria da Fé; construir essa oposição é um dos grandes trunfos
deste romance.
Vimos que Agosto e Viva o povo brasileiro se inscreveriam
como romances que se aproximam da metaficção historiográfica
em razão do caráter questionador do passado, revisitando de
maneira paródica e crítica a visão oficial da História. Quanto ao
seu aspecto metaficcional, que conferiria a ambos os romances o
caráter provisório e positivo – conforme a visão pós-modernista
– de uma versão entre outras possíveis, vemos que ele não se
expressa de maneira tão acentuada como em Machado de Assis.
A intromissão do narrador no tecido narrativo, as constantes
referências metatextuais, não são marca dos dois romances. Neles,
a metalinguagem aparece de maneira mais discreta, e nunca de
maneira explícita como em um romance muito citado pelos críticos
do pós-modernismo (cf. JAMESON; HUTCHEON) Ragtime (1974), de
E. L. Doctorow, em que o narrador assume a toda hora que está
contando uma story, que é diferente de History (ver, por exemplo, p.
4, 23, 76 e 128).
Em Ragtime, temos a mesma revisão do passado de Agosto
e Viva o povo brasileiro, uma revisão que não é nostálgica, mas
crítica e irônica. Há a mistura de personagens reais e fictícios, que
vemos claramente em Agosto, e uma proposta que se assemelha à
de Viva o povo brasileiro de recuperar as vozes caladas pelas elites,
no caso os negros e os imigrantes. Porém, podemos considerar
as epígrafes que abrem os dois romances brasileiros como
metatextuais, já que tecem comentário sobre a narrativa. Isso, no
entanto, é da natureza de toda epígrafe. Assim sendo, verificamos
que o caráter metaficcional não é explícito, de maneira que o leitor
deve, ele próprio, enxergar que está diante de uma nova versão
dos fatos, pois não há dicas explícitas. Podemos dizer que são
obras menos didáticas do que certas narrativas pós-modernistas,
mas se alinham na posição de questionamento representada pela
metaficção historiográfica.
Chegamos ao final deste trabalho sem uma resposta

147

definitiva – mas essa é uma característica bastante pós-modernista.
O que pretendíamos era investigar a semelhança entre o que se
chama pós-modernismo e obras literárias brasileiras que se
iniciam com Machado de Assis, e voltam a ocorrer a partir da
eclosão do modernismo brasileiro. A questão não é se Machado
de Assis, Rubem Fonseca e João Ubaldo Ribeiro, (e tantos outros
autores) nos credenciam a entrar na era pós-modernista da arte,
mas sim de que maneira temos no Brasil uma arte que se propõe
questionar o que se coloca como certo e absoluto. Embora seja
quase consenso entre os críticos a opinião de que a arte brasileira
é resultado de importações, devemos aproveitar o questionamento
da originalidade dos pós-modernistas e a antropofagia dos nossos
modernistas – não necessariamente nesta ordem – para repensar o
valor atribuído à arte brasileira, e de que maneira enxergamos nela
uma possibilidade de fruição que provoque metamorfoses.
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O DISCURSO ÉTICO-POLÍTICO NA POESIA DE
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN
Raquel Cristina dos Santos Pereira*
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

[...] a poesia é a minha explicação com o universo, a minha convivência
com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes
e com as imagens. Por isso o poema fala não de uma vida ideal mas sim
de uma vida concreta [...]
Sophia de Mello Breyner Andresen
A dimensão ética em Sophia, não constitui apenas um aspecto da sua
modulação lírica, antes enforma globalmente uma expressão literária que
se quer ligada à vastidão das coisas e do mundo.
Maria Alzira Seixo

Dar a ver a realidade é, para Sophia de Mello Breyner
Andresen, uma obrigação do poeta. A escritora vê na expressão
poética o espaço para interagir com o mundo, o caminho para
compartilhar os desdobramentos de uma vida concreta. O lirismo
poético de Sophia ao descrever o cotidiano não deixa passar
despercebido seu posicionamento ideológico em relação à realidade
portuguesa que vivenciava, pois, de acordo com a autora: “O artista
não é, e nunca foi, um homem isolado que vive no alto duma torre
de marfim.” (ANDRESEN, 2004, p.156).
Sendo ela uma das vozes mais representativas do lirismo
português do período pós-guerra, a linguagem formal, mas
melodiosa, da poética interpelativa dessa escritora tenta estabelecer
uma relação justa e ética do homem com a realidade. Procurando
restaurar a integridade entre o indivíduo e a sociedade, a poesia
de Sophia apresenta freqüentemente um questionamento sobre o
mundo, destacando nele os seus valores ou as suas insuficiências e
incumprimentos. (ANDRESEN, 2004).
Como verdadeira intelectual, segundo a concepção de JeanPaul Sartre (1994), a escritora revela para a sociedade, por meio de
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seus versos, suas angústias políticas referentes às circunstâncias
sociais de Portugal. Neste sentido, Maurice Blanchot afirma:
El intelectual no es un puro teórico, está entre la teoría y la práctica.
Hace públicas declaraciones, discute y se agita cuando, en algunos casos
concretos, le parece que la justicia está siendo puesta en entredicho o
amenazada por instancias superiores. (BLANCHOT, 1982, p. 60)

Nem mesmo o atroz cenário político-social da ditadura de
Salazar havia intimidado a postura de Sophia, pois ela sempre deixou
transparecer na sua obra poética a insatisfação e a resistência em
relação às ações políticas operadas pelo regime salazarista, como
1
registram os poemas que compõem o seu Livro Sexto , publicado
em época de implacável opressão do Estado Novo, em 1962. Com
o Livro Sexto, a poetisa dá uma prova cabal, uma amostra direta
do seu posicionamento político em relação à ditadura. Além de
retratar Salazar como um “velho abutre” sábio, que se agradava
com “a podridão”, cujos discursos tinham “o dom de tornar as
almas mais pequenas” (ANDRESEN, 2004, p.154), a escritora também
apresenta em tom de denúncia, no poema Data, o medo e a opressão
resultantes do quadro político português delineado pelo sistema
salazarista:
Tempo de solidão e de incerteza
Tempo de medo e tempo de traição
Tempo de injustiça e de vileza
Tempo de negação
Tempo de covardia e tempo de ira
Tempo de mascarada e de mentira
Tempo que mata quem o denuncia
Tempo de escravidão
Tempo dos coniventes sem cadastro
* Mestre em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO).
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Tempo de silêncio e de mordaça
Tempo onde o sangue não tem rasto
Tempo de ameaça
(ANDRESEN, 2004, p.150)

Sem se deixar intimidar por qualquer ordem política vigente
e comprometida com a ética estabelecida por si própria em relação
à “verdade” em que acredita, Sophia de Mello Breyner, ao longo
de décadas, intervém na sociedade portuguesa, revelando, por
meio de versos, sua particular reflexão diante dos problemas da
realidade. Como enfatiza a epígrafe inicial, “o poema fala não de
uma vida ideal mas sim de uma vida concreta”. (ANDRESEN, 2004,
p. 189). As palavras “foram escolhidas pela sua realidade, pela sua
necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança”
(Ibidem, p. 190), não pela beleza da sua estética. Certa vez, a escritora
declarou:
[...] num poema era preciso que cada palavra fosse necessária, as palavras
não podem ser decorativas, não podiam servir só para ganhar tempo até
ao fim do decassílabo, as palavras tinham que estar ali porque eram
2
absolutamente indispensáveis. (ANDRESEN, 1991)

A crítica quanto ao sistema político português não se destina
somente ao período de Salazar e Marcelo Caetano, mas também se
estende, com versos tão veementes como antes, aos novos dirigentes
de Portugal da Pós-Revolução. Embora tivesse sido forte opositora
3
da ditadura salazarista , tivesse almejado e confiado tanto na
metamorfose política portuguesa4, que se traduziu na Revolução
dos Cravos, e ainda tivesse se tornado deputada pelo Partido
Socialista Português após o 25 de Abril, a escritora jamais hesitou
em registrar na sua obra literária as contraditórias realidades social
e política vividas após a Revolução; jamais permitiu que qualquer
sistema político se sobrepusesse à sua real convicção ideológica
1 O Livro Sexto de Sophia de Mello Breyner Andresen foi o último a receber o Grande Prémio de Poesia da Sociedade Portuguesa – SPE –, já que a associação fora extinta em 1965 pela PIDE, após
o Grande Prémio de Novelística ter sido concedido ao livro de contos Luuanda, de Luandino Vieira,
escritor angolano preso por participar de atividades anticolonialistas.
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- pois, segundo a poetisa, “Corajoso é combater o que está à nossa
5
frente e no poder [...]” (ANDRESEN in QUEIRÓS, 2004) .
Sophia é uma escritora que preza sobretudo pela conjugação
da moral e da ética, na arte e na vida. Acredita na relação séria,
compromissada, real, da vida com a literatura. Sabe da importância
da palavra e o que a mesma pode provocar no pensamento coletivo,
por isso se utiliza da precisão da palavra como veículo para dar
a conhecer à sua geração e às posteriores a ética e a moral que
permeiam tanto o seu discurso literário como a sua vida. “Um
homem pode enganar-se em sua parte de alimento / Mas não
pode enganar-se na sua parte de palavra.”, enfatiza o provérbio
6
de Malinké (LANGROUVA, 2001) retomado por Sophia no poema A
palavra. Para a autora, “o artista [...] influenciará necessariamente,
através da sua obra, a vida e o destino dos outros.” (ANDRESEN,
2004, p.156).
Em um de seus poemas, escrito alguns dias depois da
Revolução, em 20 de maio de 1974, Sophia já deixava evidente
como procederia na escrita dessa nova história portuguesa que
começava a ser traçada:
Nesta hora limpa da verdade é preciso dizer a verdade toda
Mesmo aquela que é impopular neste dia em que se invoca o povo
Pois é preciso que o povo regresse do seu longo exílio
E lhe seja proposta uma verdade inteira e não meia verdade
Meia verdade é como habitar meio quarto
Ganhar meio salário
Como só ter direito
A metade da vida
O demagogo diz da verdade a metade
E o resto joga com habilidade

2 ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Jornal de Letras, Artes e Ideias. Lisboa, n. 468, 25 de junho
de 1991.
3 “Sophia pertenceu à resistência ao regime salazarista, em 1969 foi candidata pela oposição e um dos
membros fundadores da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos”. (ARÊAS, 2004, p.16)
4 A Revolução encontra nos versos do poema 25 de Abril o seu registro poético: “Esta é a madrugada
que eu esperava / O dia inicial inteiro e limpo / Onde emergimos da noite e do silêncio/ E livre habitamos a substância do tempo.” (ANDRESEN, 2004, p. 228)
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Porque pensa que o povo só pensa metade
Porque pensa que o povo não percebe nem sabe
A verdade não é uma especialidade
Para especializados clérigos letrados
Não basta gritar povo é preciso expor
Partir do olhar da mão e da razão
Partir da limpidez do elementar
Como quem parte do sol do mar do ar
Como quem parte da terra onde os homens estão
Para construir o canto do terrestre
- Sob o ausente olhar silente de atenção –
Para construir a festa do terrestre
Na nudez de alegria que nos veste
(ANDRESEN, 2004, p.230 - 231)

Com o passar do tempo e da euforia provocadas pela
conquista da liberdade, a sociedade portuguesa começou a perceber
quão distantes estavam da sua realidade as proposições ideológicas
que fizeram a Revolução. Como bem lembrou Kenneth Maxwell,
ao longo dos meses a “Revolução das rosas” foi “pétalas para a
burguesia, espinhos para o povo”. (MAXWELL, 2006, p.92). Os
documentos históricos, ao registrarem os meses que sucederam a
Revolução de Abril, mostram que a fraternidade demonstrada no
dia do levante militar e retratada na imagem-símbolo da Revolução
só perdurou por alguns dias. De fato, a utopia estava morta.
Na literatura, muitas “vozes” ficcionais e poéticas, como a
da poetisa Sophia, destacam-se em denunciar os rumos políticos
adotados após o movimento revolucionário. Assim mostra um dos
poemas de Sophia, em que é exigida do novo grupo político (o que
5 ANDRESEN in QUEIRÓS, Luís Miguel. Uma vida vertical. Público, 3 de julho de 2004. Também disponível em: <http://www.netprof.pt/imprimirtxt.jsp?id_versao=13066>. Acesso em: 18 de dezembro
de 2007.
6 Disponível em: <http://www.triplov.com/sophia/langr_alquimia_3.html>. Acesso em: 10 de janeiro de
2008.
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antes fora o revolucionário), de modo exasperado, a coerência, a
verdade dos ideais e dos valores morais anteriormente ressaltados,
quando o poder ainda estava distante:
Com fúria e raiva acuso o demagogo
E o seu capitalismo das palavras
Pois é preciso saber que a palavra é sagrada
Que de longe muito longe um povo a trouxe
E nela pôs sua alma confiada
De longe muito longe desde o início
O homem soube de si pela palavra
E nomeou a pedra a flor a água
E tudo emergiu porque ele disse
Com fúria e raiva acuso o demagogo
Que se promove à sombra da palavra
E da palavra faz poder e jogo
E transforma as palavras em moeda
Como se fez com o trigo e com a terra
Junho de 1974
(ANDRESEN, 2004, p. 232)

Pode-se afirmar que, com a poesia, Sophia persegue e denuncia
o passo-a-passo político desses novos dirigentes portugueses, os
“novos ratos” que “mostram a avidez antiga” (ANDRESEN, 2004,
p.249). Os versos do poema Nestes últimos tempos, de 1976, dois
anos após a Revolução, ainda destacam a frustração social em
relação aos representantes legais de Portugal.
Nestes últimos tempos é certo a esquerda fez erros
Caiu em desmandos confusões praticou injustiças
[...]
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Nestes últimos tempos é certo a esquerda muita vez
Desfigurou as linhas do seu rosto
Mas que diremos da meticulosa eficaz expedita
Degradação da vida que a direita pratica?
Julho de 1976
(ANDRESEN, 2004, p.246)

A poetisa não se valia somente da literatura para expressar
sua indignação à realidade social que presenciara. Em 1996,
referindo-se às atividades planejadas para as comemorações do 25
de Abril, criticou publicamente a Câmara Municipal de Lisboa por
ter incluído na programação artistas que representariam de modo
caricatural situações e protagonistas do Estado Novo pelas ruas da
cidade - situação esta que a levou a publicar nos jornais da época
o seguinte texto:
[...] A caricatura das personagens políticas e a denúncia dos seus crimes
interessava vitalmente quando era actual, tal como muitos e eu própria
a fizemos, na cara do próprio Estado Novo, antes de 1974, feita hoje,
tantos anos depois – sem distância e sem pedagogia -, é uma forma de
senilidade política. Seria mais útil e mais corajoso denunciar os males
que perduram [...] (ANDRESEN in QUEIRÓS, 2004)7

Percebe-se, ao longo da obra de Sophia, que ela é uma escritora
que veicula em seus versos a informação com a experiência,
convergindo, assim, com a teoria crítica de Ricardo Piglia, quando
o autor afirma haver semelhança entre a estrutura da vida e a da
escrita:
La escritura es uma de las experiencias más intensas que conzco. La más
intensa, pienso a veces. Es una experiência com la pasión y por lo tanto
tiene la misma estructura de la vida. Non son muy diferentes la vida y la
literatura. (PIGLIA, 2000, p.18)

A justa intervenção na moral da realidade social é fundamental
para que um escritor desempenhe eticamente a sua função de

156

intelectual na sociedade que representa. Pois não importa a que
conceituação ou teoria de intelectual ele se encaixa, já que o
importante é se utilizar da palavra, da escrita, para produzir efeitos
de realidade em quem a lê. A poesia de Sophia de Mello Breyner
Andresen, além de encantar pela perfeita construção formal e pela
beleza da melodia de seus versos, promove um novo modo de ler
o mundo literário, político, social... A poetisa, de fato, consegue
manter a sua primeira convicção com a arte: ser ética para com a
vida.
Ler Sophia é ler a sabedoria de olhar o caos do mundo e de
nele ainda encontrar a esperança, a saída positiva para se continuar
a viver. Nesse sentido, vale retomar os seguintes versos:
Depois da cinza morta destes dias,
Quando o vazio branco destas noites
Se gastar, quando a névoa deste instante
Sem forma, sem imagem, sem caminhos,
Se dissolver, cumprindo o seu tormento,
A terra emergirá pura do mar
De lágrimas sem fim onde me invento.
(ANDRESEN, 2004, p. 62)

Sim, Sophia, o poema a leva no tempo. Você sempre passará
sozinha, “entre as mãos de quem lê”, e, certamente, os seus
versos sempre habitarão “o espaço mais concreto e mais atento” e
encontrarão “uma praia onde quebrar as suas ondas”. (ANDRESEN,
2004, p.135).
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Introdução
Proponho, ao longo deste artigo, a realização de uma exposição
literária acerca do problema do ressentimento na vida humana,
tomando como foco o personagem Luís da Silva, protagonista do
romance Angústia (1936), de Graciliano Ramos, utilizando como
base teórica a filosofia de Nietzsche.
No caso do protagonista citado, percebemos a apresentação,
ao longo da obra de Graciliano Ramos, de uma diversidade de
sintomas psíquicos que demonstram nitidamente a presença desse
transtorno psicológico na sua estrutura afetiva. Os sintomas mais
nítidos de seu ressentimento se manifestam na sua incapacidade
de esquecer os contratempos cotidianos e o seu desejo irrefreável
de se vingar daquele que considera como o responsável por seu
nefasto mal-estar moral: Julião Tavares.
Enquanto o atormentado protagonista não consegue efetivar
o seu intento vingativo, suas forças vitais cada vez mais se diluem
no turbilhão intempestivo de sua amargura existencial. Isso se dá
pelo fato de que o ressentimento, além de envenenar a afetividade
do indivíduo, motiva ainda a sua ruína moral, pois que, no foro
do ressentido, tudo se torna legítimo para que um ato reparador
aconteça, decorrendo de tal característica o desejo irrefreável de
vingança que se manifesta numa personalidade ressentida.
No contexto da obra presentemente analisada, a circunstância
mais bizarra desse processo psicofisiológico degenerativo ocorre
quando o protagonista se vinga efetivamente do seu pretenso rival:
seus tormentos morais não se esvaem de maneira alguma. Nessas
condições, a motivação básica para o ressentimento de Luís da
Silva se encontrava não numa causa externa, mas em sua própria
afetividade, incapaz de digerir satisfatoriamente as suas vivências

cotidianas.
O ressentimento como problema existencial
O termo “ressentimento” significa, no seu sentido original,
o ato de alguém sentir novamente determinado afeto, motivado
por uma impressão externa registrada na mente do ser humano. O
ressentimento traz à superfície da consciência, portanto, os mesmos
afetos sentidos numa situação passada. Trata-se de um distúrbio
psicológico, pois uma personalidade ressentida tende a valorar
a sua existência através de sentimentos depressivos, rancorosos.
Como a pessoa ressentida não consegue dar vazão aos seus
afetos reativos, ela acaba por internalizá-los, gerando assim um
sentimento de fraqueza diante das causas externas que o atingem.
Tanto pior, o ressentimento se encontra imediatamente associado à
ocorrência de transtornos nervosos que, não raro, geram moléstias
psicossomáticas.
Em decorrência dessa fraqueza vital, aquele que sofre
os efeitos do ressentimento, impotente no que se refere à sua
capacidade de agir plenamente, elabora uma compreensão tristonha
e enfadonha da existência, de maneira que submerge em um estado
de infelicidade decorrente da constatação de sua empobrecida
vitalidade individual, incapaz de expressar externamente a sua
própria potência intrínseca. Numa perspectiva filosófica, esse
distúrbio afetivo foi analisado de forma extremamente meticulosa
por Nietzsche. Vejamos algumas das contribuições que o filósofo
alemão nos fornece para a compreensão dos prejuízos do
ressentimento para a vida humana:
[...] E nenhuma chama nos devora tão rapidamente quanto os afetos do
ressentimento. O aborrecimento, a suscetibilidade doentia, a impotência

* Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bolsista do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – Brasil.

161

de vingança, o desejo, a sede de vingança, o revolver venenos em todo
sentido – para os exaustos é esta certamente a forma mais nociva de
reação: produz um rápido consumo de energia nervosa, um aumento
doentio de secreções prejudiciais, de bílis no estômago, por exemplo.
O ressentimento é o proibido em si para o doente. [...] O ressentimento,
nascido da fraqueza, não é prejudicial a ninguém mais que ao próprio
fraco. (NIETZSCHE, 2001, p. 30-31)

Na pessoa assolada pelo ressentimento, a raiva e o ódio,
dois afetos motivadores da decadência fisiológica, quando não
são canalizados na direção almejada, permanecem fixos na sua
disposição afetiva, ou seja, alojados dentro do próprio íntimo. Tal
circunstância gera nesse indivíduo fisiologicamente prejudicado
violento mal-estar psicológico, decorrente de uma espécie de
compreensão da sua própria fraqueza pessoal em desenvolver
suas potências vitais. Conforme a análise psicológica de Nietzsche
acerca das profundezas da mente humana:
Todos os instintos que não se descarregam pra fora, voltam-se para
dentro – isto é o que eu chamo de interiorização do homem: é assim
que no homem cresce o que depois se denomina sua “alma”. Todo o
mundo interior, originalmente delgado, como que entre duas membranas,
foi se expandindo e se estendendo, adquirindo profundidade, largura e
altura, na medida em que o homem foi inibido em sua descarga para fora.
(NIETZSCHE, 1999, p.73)

Para que possamos então compreender adequadamente os
elementos mais intensos da narrativa de Graciliano Ramos em
Angústia, a filosofia de Nietzsche se presta a um suporte teórico
riquíssimo. Façamos então algumas considerações sobre essa obra
de nossa literatura nacional.

Um angustioso ressentimento

162

Luís da Silva, modesto funcionário público, marcado pelo
respeito aos regulamentos (RAMOS, 1988, p. 27), vive sua existência
cotidiana dividido entre as leituras e as divagações sobre as
circunstâncias do passado que ele vivenciara tão intensamente.
Já de início podemos perceber na sua personalidade uma
tendência maciça pela recordação contínua de fatos passados,
mesclados com os demais fluxos mentais. Julião Tavares é a
adiposa figura que instiga na afetividade do protagonista a erupção
dos seus mais virulentos sentimentos reativos, como se ele fosse
um aguilhão que aferroa cruelmente sua carne, motivando uma dor
muito mais intensa do que a de um mero incômodo físico.
Nas repartições públicas, no cinema, nos cafés, a voz
antipática de Julião ecoava na lembrança de Luís da Silva (RAMOS,
1988, p. 40). Quanto mais o protagonista tenta se esquivar dessa figura
repulsiva, mais esta se aproxima. Devemos destacar, no entanto,
que essa relação de tensão é unilateral, pois apenas Luís da Silva
nutre afetos reativos e rancorosos contra a pessoa de Julião; este,
por sua vez, é indiferente ao que se passa na virulenta mentalidade
do protagonista, desconhecendo totalmente o ódio terrível que este
lhe nutre. Tanto pior, Julião até demonstra no decorrer da narrativa
um ímpeto de se aproximar de Luís da Silva, projeto esse impedido
por seu caráter inflamado.
Após essas divagações, cabe que façamos a seguinte pergunta:
qual o motivo que leva Luís da Silva a odiar tanto a pessoa de Julião
Tavares? Certamente as garras terríveis do rancor, que, enquanto
não é represado por meio de uma ação efetiva, corrói o âmago da
pessoa ressentida. Porém, o grande problema do homem assolado
pelo ressentimento consiste na sua incapacidade de concretizar
seus objetivos vingativos contra seus desafetos.
Esse desejo de vingança, em geral, permanece apenas no
plano teórico, das maquinações sombrias do pensamento, sem que
exista qualquer possibilidade concreta de a reparação se efetivar.
Todavia, quando, em dada ocasião, ocorre a oportunidade de o
ressentido finalmente realizar a sua vingança tão esperada, ele acaba
percebendo que de nada adiantou se empenhar na consecução dos
seus ignominiosos intentos, pois a causa efetiva dos seus transtornos
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afetivos, do seu mal-estar psíquico, estava não na pessoa finalmente
subjugada, mas em seu próprio âmago, incapaz de assimilar de
maneira saudável a pluralidade das vivências cotidianas.
Mediante os afetos ressentidos apresentados pela
personalidade doentia de Luís da Silva, podemos aproveitar como
elucidação os comentários da psicóloga Maria Rita Kehl:
O ressentimento é uma doença que se origina do retorno dos desejos
vingativos sobre o eu. É a fermentação da crueldade adiada, transmutada
em valores positivos, que envenena e intoxica a alma, que fica eternamente
condenada ao não esquecimento. (Cf. KEHL, 2004, p.93-94)

O ressentimento traz sempre no fluxo da memória da pessoa
afetada por esse transtorno a lembrança de um acontecimento
desagradável, que a constituição psicofisiológica do indivíduo
não conseguiu processar de maneira conveniente: esse processo
é similar ao que ocorre numa má digestão orgânica, tanto que
Nietzsche considera o ressentido um dispéptico, que não consegue
dar conta de suas vivências (NIETZSCHE, 1999, p.47-48).
Em algumas circunstâncias, o afeto que retorna pelo
ressentimento pode ser ainda mais intenso do que o afeto original. A
pessoa que sofre uma agressão, se porventura não conseguir digerir
psiquicamente essa vivência, tenderá a ruminar morbidamente
essa experiência desagradável no seu foro íntimo, sofrendo de
uma amargura existencial muito mais potente do que a própria dor
que desencadeou esse mal-estar psíquico. A lembrança de uma
experiência dolorosa é mais forte do que a própria dor concreta. A
dor física propriamente dita é muito menos pungente do que a dor
moral decorrente da humilhação de se ter sofrido um desagravo,
e tal problema ocorre pela potencialização concedida pela pessoa
ressentida aos seus afetos rancorosos, decorrendo dessa tendência
os elementos mórbidos.
Com efeito, como poderia ser saudável o ato de se trazer
para a consciência afetiva, de forma insistente, uma lembrança
odiosa? O tipo ressentido é plenamente capaz de perceber que os
seus sentimentos vingativos degeneram a sua própria vitalidade,
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mas ele não encontra forças intrínsecas que lhe permitam rechaçar
a onda de raiva que continuamente lhe afeta. Nessas condições,
essa pessoa se compraz como que numa espécie de afetação
masoquista diante dessa autodestruição psicofisiológica gerada
pelo ressentimento.
É muito comum uma personalidade ressentida projetar numa
figura externa a responsabilidade moral por sua própria decadência
existencial, quando efetivamente é a própria pessoa que deveria
ser, digamos assim, “responsabilizada” por sua própria fraqueza
psicofisiológica. Todavia, a vitória completa sobre o estado de
ressentimento pressupõe a capacidade do indivíduo afetado por
esse distúrbio compreender que nem mesmo ele é o “culpado” por
sua própria laceração afetiva. Não cabe, nessas condições, que se
busque um elemento responsável por qualquer malgrado ocorrido,
mas apenas que se desenvolva a capacidade de assimilação das
recordações enfadonhas. Essa característica humana de se projetar
responsáveis externos por infortúnios pessoais decorre da tendência
de se compreender a realidade sob um ponto de vista moral - ou, por
outras palavras, “antinatural”, pois não existem regras normativas
no seio da natureza, mas apenas o fluxo dos instintos. Essa
compreensão moralizante surge como uma necessidade humana de
se racionalizar o caráter contraditório da própria vida, a fim de se
obter razoável conforto afetivo diante das angústias da existência.
Quanto mais Luís da Silva empreende esforços para se livrar
da desagradável presença física de Julião, mais este se aproxima
do atormentado protagonista, como se Julião fosse capaz de
intuir o grau de enfado e nojo que sua presença causa em Luís
da Silva, aproveitando-se dessa repulsa para enervá-lo. Segundo
o juízo do protagonista, Julião age como uma mosca, cuja única
função existencial é a de incomodar o indivíduo concentrado
meticulosamente nos seus afazeres pessoais. Se mesmo um santo,
vencedor dos apelos do mundo, pode ser incomodado por um inseto,
por que um homem comum como Luís da Silva não poderia ser
atormentado por um janota? Talvez o nível de incômodo provocado
por um inseto seja mais suportável do que o desprazer gerado por
uma pessoa à qual nutrimos aversão, pois o efêmero ente que é o
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inseto pode ser aniquilado apenas com um piparote, enquanto a
eliminação física de um desafeto nos moldes de Julião constitui
tarefa muito mais complexa, envolve planos, projetos detalhados,
que muitas vezes demoram anos para que se realizem. O tipo
ressentido é um especialista em idealizar projetos de vingança, e,
quanto mais tempo ela tarda a acontecer, mais intenso se torna o
poder destrutivo do veneno afetivo inoculado na sua alma e mais
poderoso é o prazer recolhido quando a vendeta se concretiza.
Julião, no seu comportamento irritante para com Luís da
Silva, age de maneira muito mais cruel do que um inimigo que visa
atacar diretamente o seu adversário, pois a tática destrutiva de Julião
é muito diferente da usual: ele se insinua, se infiltra mansamente,
com o intuito de desenvolver aproximações forçadas com seus
interlocutores; trata-se de uma típica figura sufocante, cuja única
atividade é a de gerar incômodos nos demais, os quais, imbuídos
das hipócritas cortesias sociais, são constrangidos a aceitar as suas
intromissões e pavoneios (RAMOS, 1988, p.62). Entretanto, mesmo
que conseguisse finalmente se livrar da presença física de Julião
Tavares, Luís da Silva continuaria sofrendo com a presença moral
daquele, agitando ainda mais seus mórbidos pensamentos. Tal
como o protagonista descreve de forma tão amarga, a voz oleosa de
Julião permeava seus pensamentos sem trégua, confundindo a sua
ordem mental, tal como a audição de um rádio cuja programação é
emitida em língua estranha (RAMOS, 1988, p.78).
O ressentimento de Luís da Silva caracteriza-se por ser um
ressentimento que possibilita uma abertura para a atividade, pois
que, apesar de o atormentado protagonista passar grande parte da
narrativa despejando seus impropérios contra a pessoa de Julião, em
dada circunstância ele finalmente realiza esse extravagante desejo
de dar cabo da vida de seu desafeto, mas, conforme destacado,
isso não resolve a sua insatisfação perante a vida. Tal como nos
é transmitido pela narrativa de Graciliano Ramos, Luís da Silva
é um homem amargurado, que se ressente diante da imbecilidade
social e da miséria ao seu redor, uma vez que ele mesmo é uma
pessoa dotada de consideráveis qualidades intelectuais. Ora, para
quem é dotado de gosto pela inteligência e cultura, não há nada pior
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do que se encontrar rodeado de uma sociedade pobre de espírito
e carente de qualquer elevação moral. Dessa maneira, ele é um
ressentido intelectual, o que o afasta nalgumas circunstâncias do
convívio com a massa popular, ávida de mexericos e vulgaridades
cotidianas.
É importante destacarmos que nem sempre o transtorno do
ressentimento se manifesta na vida de uma pessoa através da rispidez
dos costumes, pois em muitas vezes esse distúrbio pode ter os seus
efeitos destrutivos atenuado pela cordialidade, tanto que Luís da
Silva é um indivíduo razoavelmente benquisto por seus vizinhos e
por seus colegas de trabalho. Os afetos ressentidos do protagonista
raramente são externados, exceto nas circunstâncias em que o foco
de sua atenção se dirige para a incômoda figura de Julião Tavares.
Quando o protagonista pretende atirar os virulentos vitupérios
contra o seu rival, é sempre por meio de argumentos contra a sua
aparência física, contra a sua repugnante adiposidade grudenta.
As imprecações silenciosas do protagonista ao seu afamado rival
muitas vezes beiram o cômico, pois denotam o estado de confusão
mental em que ele se encontra, misturando conturbadas memórias
do passado com as vivências mais imediatas do presente.
Ressaltemos que essa anarquia mental, sofrida várias vezes
por Luís da Silva no decorrer do processo narrativo, evidencia
nitidamente a fragilidade de seu psiquismo diante das atribulações
cotidianas, denotando a corrosão afetiva gerada pelo ressentimento,
que também se expressa na vida humana pela incessante repetição
de uma idéia fixa, incapaz de se dissolver e ceder lugar a uma nova
expressão psíquica, talvez mais favorável e pertinente do que a
que tanto atormenta o ânimo. Diante dessa fraqueza vital cabal,
aquele que sofre dos efeitos do ressentimento, impotente no que
se refere à sua capacidade de agir plenamente, desenvolve triste
compreensão da existência, de maneira que ele se encontra em
intrincado estado de infelicidade, decorrente da constatação de sua
empobrecida vitalidade pessoal, pois não consegue projetar para o
mundo externo a sua própria potência criativa. Quando idealizamos
a realização de algum projeto, obviamente nos esforçamos para
que ele venha a se concretizar. Por diversos fatores, esse projeto
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pode não lograr êxito. No entanto, é mais satisfatório vermos a
derrocada de uma aspiração criativa do que a sua não-realização.
O ressentido é aquele que vive continuamente em esperanças de
vingança, mas nunca consegue efetivá-la.
Tal como Nietzsche destaca acerca da capacidade de
superarmos o mal-estar do ressentimento, uma personalidade
forte e bem constituída é capaz de digerir de forma plena as suas
vivências afetivas, sem deixar que suas forças vitais se extenuem
mediante a constante rememoração de fatos passados (NIETZSCHE,
1999, p. 119). De acordo com Nietzsche, o estado de ressentimento,
conforme vimos, por decorrer diretamente da impossibilidade
de o homem impotente agir criativamente, dando vazão à sua
força, se manifesta geralmente nos indivíduos que sofrem de
uma curiosa hipertrofia da faculdade mnemônica, a qual, nessas
circunstâncias, se converteria numa espécie de grande depósito de
vivências afetivas e impressões psicológicas “mal digeridas” pela
consciência, problema decorrente do funcionamento ineficiente da
estrutura fisiológica do corpo (NIETZSCHE, 1999, p.47-48).
Esse problema decorreria, sobretudo, pela incapacidade de o
indivíduo “saber esquecer”, ou seja, saber assimilar as impressões
dos eventos que, por algum motivo específico, vieram a afetar
negativamente a estabilidade da sua personalidade no decorrer de
sua existência, motivando, conseqüentemente, o desenvolvimento
dos intensos afetos degenerativos que torturam cruelmente o seu
íntimo (NIETZSCHE, 1999, p.47-48). Todavia, essa oportunidade
não se manifestou na vida atormentada de Luís da Silva, pois
as recordações e vivências que não foram assimiladas por sua
consciência continuam a assolar as suas disposições afetivas.
Estávamos versando sobre a dificuldade de Luís da Silva
“digerir” na sua consciência afetiva, a inevitabilidade da existência
de seu rival Julião Tavares. A idéia fixa que mais desponta nos
seus pensamentos consiste na sua comparação com o rico truão,
que sempre ganha vantagem em tudo aquilo que faz, sempre se
destacando em todos os ambientes. Afinal, como ele, uma pessoa
desprezível, um pseudo-intelectual, um almofadinha cheio de
empáfia, um sujeito destituído de qualquer responsabilidade
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social, pode conquistar de maneira tão calorosa a atenção de seus
interlocutores, obter os olhares lascivos das moças da cidade?
Julião não possui nenhuma das qualidades que lhe atribuem
(RAMOS, 1988, p.35). Ora, o poder aquisitivo realmente proporciona
feitos milagrosos para aquele que o detém.
Para um indivíduo ressentido, talvez a pior afronta que ele
pode receber de um rival é quando este consegue obter os favores
amorosos de sua mulher, situação que é o cúmulo da desonra,
segundo o seu próprio código valorativo. Essa circunstância
ocorre na narrativa quando Julião, dentre todas as mulheres que
ele poderia cortejar, resolve justamente seduzir Marina, a tonta
namorada de Luís da Silva, aumentando ainda mais a sua carga de
tormentos morais. As visitas constantes de Julião ao lar de Luís da
Silva eram verdadeiras afrontas, com o intuito malévolo de obter
os favores de Marina (RAMOS, 1988, p.72-73). Como os presentes e
os bens materiais escoam com facilidade das mãos do janota, uma
mulher tola como Marina é um alvo fácil para as investidas de tal
tipo de homem. Como as relações humanas baseadas no dinheiro
são norteadas pela concessão de favores, Marina se entrega
integralmente a Julião Tavares, ao mesmo tempo em que se afasta
da vida de Luís da Silva, um indivíduo que, ganhando parcamente
por seu trabalho, mal pode se prover. Contudo, o resultado da
impudicícia não tarda: Julião engravidara Marina, e sendo um
grande crápula, não quer arcar com as conseqüências desse ato.
Sendo assim, Julião abandona Marina em sua própria desgraça.
A ruptura do namoro entre Marina e Luís é o estopim para que
este, mantendo-se na tênue linha do equilíbrio psíquico, mergulhe
fundo no mar do ressentimento e do caos mental: a partir de
então, pesadelo e realidade se confundem na mentalidade doentia
do protagonista. É nessa atmosfera sufocante que as agruras do
ressentimento se manifestam de forma mais violenta, pois nessas
condições o frágil limite entre o racional e o insano se confunde
de forma tenebrosa. Como a legislação social não pode reprimir
um indivíduo rancoroso de projetar pensamentos vingativos contra
outrem, ele encontra plena liberdade para se ressentir na sua mais
violenta intensidade, mas também de sofrer, em contrapartida,
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a corrosão moral de seu âmago. Afinal, o ressentimento atua
na afetividade humana como uma espécie de rato que corrói as
entranhas.
O fato de Marina se deixar seduzir pelo janota Julião revolta
horrivelmente Luís da Silva, que chega ao ponto de maquinar
humilhações públicas contra Marina, as quais obviamente jamais
ocorreram, pois seu ressentimento não escoa para as relações
externas, permanecendo apenas na sua afetividade. Esse processo
psíquico encontra analogia na narrativa através da figura dos ratos
que roem as roupas de Luís da Silva, destroem os seus poemas, sujam
a sua dispensa. As entranhas de Luís são corroídas continuamente
pelo “rato do ressentimento” (RAMOS, 1988, p.28).
O virulento rancor de Luís em relação a Marina é tão feroz
que ele não consegue resistir a esse envenenamento afetivo, de
modo que as ofensas contra essa moça deslumbrada e frívola são
inevitáveis (RAMOS, 1988, p.146). Porém, uma das situações mais
interessantes da narrativa é que o protagonista, apesar de toda a
sua mágoa contra Marina, é capaz de superar essas desavenças,
compadecendo-se da situação miserável em que sua antiga
namorada se encontra (RAMOS, 1988, p.146). Afinal, quem é o
verdadeiro “culpado” por essa catástrofe? Segundo a vingativa
ótica do protagonista, é o bem-apessoado Julião Tavares. Marina
é apenas a vítima de um sistema cruel de sedução pelo luxo, pois,
quando o seu uso se torna enfadonho, lhe resta apenas ser descartada
pela machista lógica social, que torna a mulher um mero brinquedo
nas mãos de homens oportunistas. Quando Luís da Silva se dispõe
a dar cabo da vida de Julião, ele assim o faz não apenas por visar a
efetivação duma vingativa reparação pessoal contra o seu desafeto,
mas também como uma forma de devolver a dignidade moral para
Marina, dilacerada pelo avilte praticado por Julião. Luís da Silva
cria inúmeras justificativas psicológicas para extinguir a vida de
Julião, considerando que o janota assim finalmente seria expulso
de seus pensamentos, de sua vida:
Era evidente que Julião Tavares deveria morrer. Não procurei investigar
as razões dessa necessidade. Ela se impunha, entrava-me na cabeça como

170

um prego. Um prego atravessava-me os miolos. É estúpido, mas eu tinha
realmente a impressão de que um objeto agudo me penetrava a cabeça.
Dor terrível, uma idéia que inutilizava as outras idéias. Julião Tavares
deveria morrer. (RAMOS, 1988, p.116)

O ressentido encontra breve termo na sua revolta íntima
quando consegue realizar a sua vingança pessoal contra um
desafeto. Mas, para a sua infelicidade, seus tormentos não se
evaporam quando tal circunstância ocorre. O que fazer então?
Abdicar da vingança? Essa opção só vale a pena se porventura
aquele que se encontra grassado pelo ressentimento conseguir
processar psiquicamente os conteúdos afetivos que de algum
modo o enfraquecem vitalmente. Nessas condições, talvez o
melhor mesmo seja esquecer. Aprender a esquecer as vivências
desagradáveis é uma tarefa difícil, mas proporciona ao indivíduo a
aquisição de um nível de qualidade de vida mais elevado do que o
da pessoa ressentida (NIETZSCHE, 1999, p.47-48).
Luís da Silva é um tipo humano que não sabe esquecer,
ou seja, jamais desenvolveu a habilidade de organizar o fluxo de
seus pensamentos e sentimentos a ponto de obter equilíbrio nas
suas faculdades mentais, e como as circunstâncias lhe permitem
efetivar suas intenções vingativas, através de uma corda surrada se
concretiza o tão esperado assassinato de Julião Tavares. Vejamos
bem que a morte não se dá por facada ou tiro, mas por sufocamento
pela corda, morte por asfixia, morte demasiado lenta, realizada por
um homem que se regala sofregamente na corrupção existencial do
ressentimento. De acordo com o juízo do protagonista, ao se matar
Julião estar-se-ia prestando grande préstimo para a sociedade,
não haveria mais jovenzinhas pobres e simplórias seduzidas pelo
palavreado vazio e pela abundância monetária de tal canalha. Mas,
para malgrado de Luís, esse delito não o auxiliou de forma alguma
a atenuar seus transtornos psíquicos. Os ratos do ressentimento,
portanto, continuarão a corroer suas entranhas.
Considerações finais
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Numa sociedade marcada pela importância das convenções
sociais, não raro o indivíduo se encontra na necessidade de se alienar
de sua própria singularidade pessoal para se adequar aos parâmetros
valorativos externos. Em prol dessa submissão aos valores sociais,
continuamente o indivíduo rompe com o princípio de cordialidade
em relação ao próximo, para obter as vantagens materiais que
anseia, gerando assim pessoas humilhadas e ofendidas.
Certamente, o elemento terrível dessa situação é o fato de
que justamente a pessoa que sofre uma ofensa necessariamente não
consegue esquecer suas vivências desagradáveis, e tal deficiência o
conduz ao famigerado ressentimento. Um mecanismo que favorece
a supressão, ou, ao menos, a atenuação do efeito degenerativo
do ressentimento encontra-se no ato de perdoar uma ofensa,
com a condição de que a pessoa consiga esquecer as lembranças
rancorosas, ou pelo menos já se não se deixe afetar pelas flutuações
dessas recordações, quando elas brotam no foro íntimo. Entretanto,
é digno de nota que a ordem de mundo em que vivemos muitas
vezes nos impede de efetivarmos esses valores elevados, apesar
de todas as prédicas éticas existentes de perdoarmos de coração
aos nossos ofensores, de não respondermos ao mal com o mal. No
entanto, o que podemos fazer com a mentalidade rancorosa, se tal
tipo de pessoa, mesmo conhecendo a devastação psicofisiológica
ocasionada pelo ressentimento na sua afetividade, se regala
satisfatoriamente com esse estado depressivo, prejudicial para si
mesma?
Esta é a sina de Luís da Silva: apesar de ter eliminado a
presença física de seu enfadonho rival simbólico, a corrosão moral
do ressentimento o continua afetando, não por causa do crime
cometido, mas pelo fato de que a sua existência não conhece os
signos potentes de uma alegria efetiva, de uma paz de espírito capaz
de harmonizar o seu neurótico fluxo de pensamentos. Mesmo que
Luís da Silva exterminasse com toda a mediocridade do mundo,
ele continuaria sendo um tipo ressentido, pois o mal-estar da vida
se encontra no seu próprio âmago. Por qual motivo mascarar então
essa angústia existencial em culpados externos?
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CONHECIMENTO DO INFERNO:
“A DESESPERANTE TAREFA DE DURAR”
Roberto Nunes Bittencourt*
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Penso num dos mitos mais antigos da cultura ocidental e que Homero nos
fixou. A viagem. Ele não é naturalmente só nosso. Mas foi sobretudo em
nós que ele respondeu ao que lhe é substancial, ou seja, à inquietação.
E uma inquietação que não se sabe verdadeiramente que existe senão
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depois de se ter cumprido no impossível repouso da chegada.
Vergílio Ferreira

Respeitado e cultuado pela crítica, António Lobo Antunes
tem sido tema de Colóquios, Dissertações e Teses acadêmicas.
Realizou-se na cidade de Évora, Portugal, de 14 a 16 de novembro
de 2002, o Colóquio Internacional António Lobo Antunes, contando
com a presença de grandes nomes da crítica literária e cultural, de
Portugal e do estrangeiro, como Eduardo Lourenço, Nuno Júdice,
Maria Alzira Seixo, Eunice Cabral, Carlos J. F. Jorge e Christine
Zurbach. Os três últimos foram os responsáveis pela reunião dos
textos em Atas para o Colóquio, originando o volume A Escrita e
1
o Mundo em António Lobo Antunes (2002) .
A importância da obra ficcional de Lobo Antunes ultrapassa
as fronteiras culturais da Língua Portuguesa, sendo possível
encontrar traduções de seus romances em diversos países da
Europa e mesmo no universo da lusofonia, levando críticos como
Carlos Reis a afirmar: “daqui a 50 ou 100 anos, a obra de António
Lobo Antunes será para o Portugal do pós-25 de Abril aquilo que
2
a de Eça de Queirós é para o Portugal do final do século XIX ”
(CABRAL, 2007).

Os três primeiros livros publicados por António Lobo
Antunes – Memória de Elefante (1979), Os Cus de Judas (1979)
e Conhecimento do Inferno (1980) – encerram uma trilogia que a
crítica tem apontado como de cunho autobiográfico, narrando a
trajetória de um médico psiquiatra que viveu os horrores da guerra
colonial de Angola. Como o próprio Lobo Antunes diz em Ler:
Livros e Leitores, “eu tinha aquela idéia de fazer uma trilogia sobre
a guerra, sobre os hospitais psiquiátricos, coisas que tinham muito
a ver directamente comigo” (PEDROSA, 1988, p.71), assumindo
que “os primeiros livros que as pessoas escrevem são sempre
autobiográficos, ajustes de contas com o que a gente tem para trás,
para depois poder começar realmente a escrever” (PEDROSA, 1988,
p.71).
Conhecimento do Inferno é um romance de viagens, cujo fio
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narrativo é a travessia solitária de um médico psiquiatra pelo sul
de Portugal. Cada ponto geográfico da viagem é um caminho pelos
labirintos da memória do narrador. Em seu silencioso meditar,
vêm-lhe recordações da infância, reflexões de sua vida profissional
e constantes lembranças de sua experiência na guerra em Angola.
Como diz Ecléa Bosi:
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir,
repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. [...]
A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora,
à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa
consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um
fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância,
porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção
alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos de realidade e de valor.
O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade
entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos
de ponto de vista. (BOSI, 1994, p.55)

No romance, o médico psiquiatra penetra no mundo da
angústia sem remédio, em uma catarse dos fantasmas, ainda tão
vivos, tão reais, conduzindo-o ao “fundo dos fundos” da própria
existência. Regressara da guerra, mas permaneciam os feridos, as
explosões, as minas, os ventres esquartejados. Assim, a memória
é “conservação ou elaboração do passado, mesmo porque o seu
lugar na vida do homem acha-se a meio caminho entre o instinto,
que se repete sempre, e a inteligência, que é capaz de inovar.”
(BOSI, 1994, p.68).
Albufeira, Messines, Santana, Aljustrel, Lisboa – breves
paradas que marcam etapas do trajeto e trazem à luz as reflexões
interiores do personagem, marcado como a ferro e fogo por sua
descida ao inferno dos loucos, da doença e da guerra colonial.
* Doutorando em Letras Vernáculas (Literatura Portuguesa) pela Universidade Federal do Rio do Janeiro (UFRJ). Bolsista Capes.
1 CABRAL, Eunice; JORGE, Carlos J. F.; ZURBACH, Christine (eds.). A Escrita e o Mundo em António
Lobo Antunes. Lisboa: Dom Quixote, 2002.
2 Disponível em: http://dn.sapo.pt/2007/04/07/artes/obras_lobo_antunes_ foco_sorbonne_nou.html
(Acesso em 13 de janeiro de 2008).
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Relembra-se de África, do país dos Luchazes, “país de leprosos e
de trevas”, de “vultos inquietos, de rumorosos fantasmas”, em que
os soldados “saíam para a mata ao alvorecer a fim de lutar contra o
MPLA e a UNITA, silenciosos e rápidos como animais de sombra
[...] enganados por uma propaganda perversa, pelas garantias
cruéis, pelas promessas mentirosas do regime” (LOBO ANTUNES,
2006, p.18).
E com a mesma intensidade com que África lhe vem ao
corpo, vem-lhe o ano de 1973, quando regressara da guerra para o
Hospital Miguel Bombarda:
Empurrou a porta e sentiu-se como quando a Alice cai no poço no princípio
da história: a súbita transição da claridade excessiva, densa, quase sólida,
palpável, do exterior, para a cova de sombra, vertiginosamente oca, em
que tinha a sensação de haver tombado, produziu nele um redemoinho
de tontura semelhante ao de anos atrás, ao chegar ao Hospital Miguel
Bombarda a fim de iniciar a travessia do inferno. (LOBO ANTUNES,
2006, p.27)

Permanecia a guerra, permanecia África no Hospital Miguel
Bombarda, em Lisboa. Intersecção de imagens e acontecimentos,
da experiência como militar em África, onde fizera autópsias “ao ar
livre, à luz dos jipes e dos unimogues contra os quais se debatiam
milhares de insetos em pânico” (LOBO ANTUNES, 2006, p.28) e da
experiência na clínica psiquiátrica que lhe faz acreditar ainda estar
em Angola:
Estou na tropa, pensou, estou a chegar a Mafra de novo, vão dar-me
uma espingarda, cortar-me o cabelo, ensinar-me, disciplinadamente, a
morrer, e enviar-me para o cais de Alcântara a embarcar num navio de
condenados. E parou a olhar a fachada vulgar do convento, do colégio
militar, do manicômio, e o pátio onde homens de pijama arrastavam
as sapatilhas sob os plátanos, de estranhos rostos vazios como os das
máscaras de carnaval desabitadas. (LOBO ANTUNES, 2006, p.28)

Acostumado a estar sozinho, o médico agarra-se “às crinas da
vida com a teimosa força do desespero e da esperança, e sentia-se,
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por agora, completamente exausto de lutar” (LOBO ANTUNES, 2006,
p.30). Como a esfinge que tem sua força em um enigma – “Deciframe ou te devoro” –, o médico talvez encontre em uma desesperada
pergunta – um enigma existencial – a sua força: “O que faço eu
aqui?”. E se a esfinge, decifrada, perde sua vitalidade, o psiquiatra
também se sente esvair de significado ao compreender que vive no
“reino das flores de plástico”, em meio a sentimentos de plástico,
para, então, dizer que “as flores de plástico são como os bichos
empalhados: assistem numa indiferença absoluta ao espetáculo da
dor: nunca conheci nenhuma flor de plástico que se comovesse
diante de um cadáver” (LOBO ANTUNES, 2006, p.36). Diante disso,
a constatação, ou sentença final que lhe cabe: “talvez eu prossiga
unicamente com a enorme, desesperante, trágica tarefa de durar”
(LOBO ANTUNES, 2006, p.77).
O médico psiquiatra vê-se mergulhado em uma existência em
que o conhecimento do homem é o conhecimento da loucura, dos
corpos em agonia, das mulheres que “os tratamentos psiquiátricos
haviam reduzido a animais indiferentes, de boca oca, de íris oca, de
peito oco” (LOBO ANTUNES, 2006, p.84). É preciso durar no mundoinferno da indiferença dos homens, da cruel indiferença dos vivos.
Aprender a dor, conhecê-la no fundo da alma e compreender que
o inferno não queima em chamas. Ao contrário, é frio. Falta-lhe
calor humano:

[...] à espera da morte como os esquimós no gelo, pensei na agonia do
pombo em Tomar, sozinho no telhado fronteiro à messe, que todas as
tardes, ao instalar-me à mesa do quarto para escrever o longo romance
que não publicaria nunca, que não publicarei nunca e do qual todos os
meus livros se alimentam, me parecia mais magro, mais amarrotado,
mais exausto, arrepiado pelo bafo de Junho e pela febre, pensei que fui
chamar o chefe dos empregados, lhe mostrei o pombo, lhe pedi
– Faça qualquer coisa pelo bicho
e que o homem se debruçou sobre a janela, examinou a ave, voltou para
dentro e me disse

177

– Está morto. Só se o senhor doutor quiser que eu o varra para o chão
com a vassoura das limpezas. (LOBO ANTUNES, 2006, p.72)

Instaura-se um tempo de Ser existencial do médico psiquiatra.
Um tempo de solidariedade no espaço caótico África-Hospital
Miguel Bombarda, rompendo com os limites entre a razão dos
loucos e a loucura dos homens. Em seu testemunho diante da
impotência para a vida, Conhecimento do Inferno é um romance
que desnuda o homem mostrando-lhe um ser para o nada. Esta é
a condição humana para a vida e para a morte. Angola, país dos
Luchazes, Manicômio, Tarrafal, espaços que se circunscrevem
no mesmo campo semântico de um “inferno patético” de dor e
agonia:
Os funcionários iam e vinham do refeitório do pessoal à maneira de um
carreiro cabisbaixo de formigas: Vou para a praia, pensei eu olhando-os,
vou safar-me desta chiça por um tempo, safar-me deste manso Tarrafal,
deste inferno patético, do meu monótono ofício de distribuidor de pílulas.
(LOBO ANTUNES, 2006, p.116)

[...] e pareceu-me, fitando as fezes que boiavam devagar, que elas
giravam interminavelmente em círculo no asilo, através dos quatro ou
cinco andares do asilo, da horta, da farmácia, da cozinha, do salão nobre,
da capela, giravam em círculo empestando tudo do seu odor podre,
exalando um grosso aroma de cárie envenenada, idêntico ao dos mortos
em África, nos caixões de chumbo, a decomporem-se na arrecadação
como alimentos estragados.
– Podemos comer os mortos? – perguntei uma vez ao cabo que tentava
vedar a maçarico as fendas de uma urna. Se comermos os mortos
livramo-nos do cheiro: podemos finalmente dormir sem que o cheiro nos
acorde, a meio da noite, a sacudir-nos os ombros com as mãos pegajosas
e nojentas. (LOBO ANTUNES, 2006, p.138)

Todo o passado é revivido e recriado no presente, na dissolução
de um tempo concreto para um tempo existencial, interior, em que
um “eu” busca conhecer-se nas vivências, procurando respostas às
essenciais indagações da verdade humana: “Quem somos?”, “Qual
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o nosso destino?”. Ou, talvez mais, quase misticamente: “Qual era
3
a tua face antes de nascerem teus pais?” (TSÉ, 1992, p.2) . Trata-se
do aprendizado da existência, da busca da plenitude de um homem
que se vê como ser transitório no mundo.
Assim, retomando o pensamento de Vergílio Ferreira em
epígrafe – o mito da viagem como resposta a uma inquietação
–, pensamos com o romancista e atento crítico a respeito dessa
“inquietação que não se sabe verdadeiramente que existe senão
depois de se ter cumprida no impossível repouso da chegada”
(FERREIRA, 1995, p.35). Em Conhecimento do Inferno a inquietação
e a angústia contemplativa apontam para esse “impossível repouso”
de que fala Vergílio Ferreira, fazendo emergir um homem diante dos
escombros, diante dos fantasmas, diante de memórias insepultas
que tanto teimam em incomodar:
[...] aqueles meses de guerra haviam-nos transformado em pessoas que
não éramos antes, que nunca tínhamos sido, em pobres animais acuados
repletos de maldade e de terror. (LOBO ANTUNES, 2006, p.171)
[...] ainda não me habituei aos mortos, ao seu insólito sossego de estátuas,
que apodrecem, ainda não me habituei a esta miséria, a este nojo, a esta
crueldade sem razão. (LOBO ANTUNES, 2006, p.174)
– Porque é que as pessoas se matam? – perguntou o alferes, com um
bigode de espuma de cerveja a esbranquiçar-lhe o lábio.
– Os animais presos – disse eu – preferem muitas vezes morrer e nós não
passamos de animais presos: nunca nos deixarão sair daqui. Têm medo,
em Luanda, que a gente saia daqui: com que cara os tipos bem fardados,
bem alimentados, bem dormidos nos enfrentariam? Somos o remorso
deles.
[...]
– A gente mata-se porque somos os mendigos desta guerra – declarei eu.
– Até os que já estão mortos se matam. (LOBO ANTUNES, 2006, p.201)

O eu que emerge descobre-se apenas um ser transitório,
um ser para a morte, que caminha justamente em direção a um
nada – as perguntas sem respostas, a impotência do homem para
a vida – pela metafórica viagem do conhecimento. É o questionar
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do homem sobre o seu lugar no mundo, sobre o existir, sobre o
destino da própria existência. Revelação, conhecimento do serem-si. Comunhão do homem com o mundo, com a vida, com a
morte. Se as memórias não podem ser enterradas, é preciso viver
com elas, suportá-las, superá-las na aprendizagem da dor, na noite
escura da alma, na desesperante tarefa de durar, mesmo que, ao fim
de tudo, reste apenas “puxar o lençol, para cima da cabeça, como
um sudário” (LOBO ANTUNES, 2006, p.246).
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A PRODUÇÃO DE RUY DUARTE DE CARVALHO:
GÊNEROS LITERÁRIOS EM CONVERSÃO
E DERIVAÇÃO
Simone Caputo Gomes*
Universidade de São Paulo
Um homem que alterou conjugações de estrelas, é uma noção de
espaço conquistado e em espaço se transmuda renovado.
Ruy Duarte de Carvalho
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Ruy Duarte de Carvalho (Santarém,1941), poeta, ficcionista,
realizador de cinema e televisão, antropólogo, artista plástico,
desenhista, fotógrafo é um cidadão angolano que, de modo gradual
e com incorporação da experiência vivida, vem construindo
uma obra ímpar, pela originalidade, diversidade temática e
formal, pelo convívio entre as experimentações mais ousadas da
literatura contemporânea e o resgate do mundo rural tradicional,
especialmente o do Sul de Angola, com a sua pluralidade cultural
e riqueza oral. A sua maneira de construir a nação e a identidade
angolanas no discurso literário consiste em dar corpo e voz às
culturas das comunidades rurais do deserto do Namibe - a sua
matriz: “Sou mensageiro das identidades/de que se forja a fala do
silêncio.” (1976, p. 62).
Contemporâneo de Arlindo Barbeitos e David Mestre, Ruy
Duarte preocupa-se, como os dois outros grandes poetas angolanos,
em expandir os limites da linguagem poética e a reflexão sobre
ela, exercitando a metapoesia. A abordagem de sua produção
constitui uma viagem a espaços inusitados e inesperados, na
medida em que o experimentalismo das formas de composição e o
autoquestionamento da escritura demandam um trabalho interativo
atento por parte do leitor. Ruy Duarte não hesita em recorrer a
várias formas de linguagem e a vários gêneros para conceber poesia
e identidade, fazendo conviver o lírico, o épico, o dramático, o
ensaio antropológico, político, o diário e a ficção, em “versões,
derivações, conversões” (cf. subtítulo de Ondula savana branca)
que extrapolam rótulos.
Foi de alguma forma a poesia que me fez passar pelo cinema e foi a partir
do cinema que me tornei antropólogo. Por outro lado, se no meu caso a
expressão escrita, através da poesia, precedeu e influenciou a expressão
cinematográfica, o que na realidade me levou a fundir a minha própria
expressão escrita aos recursos, às expressões e aos registos da oralidade
que tenho freqüentado, foram em grande parte as experiências e as
diligências a que a démarche cinematográfica me terá conduzido (Apud
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CHAVES, Literatura e identidade(s), site da WEB).

Rita Chaves observa que as pistas já evidenciam uma
“característica instigante de seu repertório: a sua capacidade
de misturar gêneros, mesclando procedimentos, misturando
concepções, formulando aproximações, reinventando o seu modo
de ver o mundo e a dicção que ele exige” (Ibidem). Face a essa
experiência heteróclita que é possível depreender do modo de
existir e da produção criativa de Ruy, ressalta a coerência do magma
que une o ecletismo de caminhos: no cinema, por exemplo, em “O
balanço do tempo” ou em “Presente angolano, tempo mumuíla”, o
realizador demonstra de que forma a vida, para um pastor do Sul,
só tem sentido se referida ao gado como centro do (seu) mundo.
Esta é a experiência complexa e rica que importa equacionar
a nível político, econômico, social e cultural e, na linguagem
cinematográfica, documentar (LABAN, 1991, p.703).
Outra demonstração dessa coerência nas intervenções
criativas foi a instalação etnográfica Sobre sem rede: Ruy Duarte
de Carvalho _ trajectos e derivas, no Museu Antropológico da
Universidade de Coimbra, de março a julho de 2005, reunindo as
diversas expressões do escritor, cineasta, fotógrafo e antropólogo.
Experiências vividas entre os kuvale foram transfiguradas
pelos registros literário, fílmico, fotográfico e etnográfico,
acompanhados pela voz do autor lendo trechos de Vou lá visitar
pastores na apresentação do espaço expositivo. Fotografias de
campo retratando o presente kuvale (os bois, as mulheres jovens,
as paisagens), datadas da década de 90, a exposição dos livros
publicados, em vários gêneros e edições, objetos etnográficos,
fotos do autor filmando no Sul de Angola, em 1977, documentários
projetados possibilitavam uma familiarização do receptor com os
povos kuvale, deslocando os objetos do espaço museológico para
incentivar a interação que lhes imprimia dinamismo.
* Doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Professora de
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo (USP).
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Dessa vasta lavra criativa, destacamos a sua obra poética,
reunida no volume Lavra: poesia reunida 1970-2000 (Lisboa,
Cotovia, 2005), que engloba: Chão de oferta (1972), A decisão da
idade (1976), Exercícios de crueldade (1978), Sinais misteriosos...
Já se vê... (1979), Ondula, savana branca (1982), Lavra paralela
(1987), Hábito da terra (1988), Memória de tanta guerra (Antologia
Poética, 1992), Ordem de esquecimento (1997), Observação direta
(2000). Lavra reiterada (2000). Somam-se à poética a produção
ficcional (Como se o mundo não tivesse leste, 1977, contos; Os
papéis do inglês, romance, 2000; As paisagens propícias, 2005;
Nelisita: argumento do filme, 1985), o ensaio cinematográfico O
camarada e a câmara (1984) e ensaios antropológicos, como Ana
a Manda, os filhos da rede (1989) e Aviso à navegação (1997). O
trabalho de campo em antropologia destaca-se na obra Vou lá visitar
pastores (1999), considerada de referência sobre os pastores kuvale.
Soma-se a este conjunto diversificado as Actas da Maianga, obra
de classificação complexa, em que Ruy mistura ensaio político,
crítica literária, narrativa-testemunho, diário numa confluência de
gêneros que bem exemplifica a sua feição experimental. O frenesi
do experimento, na produção de Ruy Duarte de Carvalho, talvez
possa resumir o percurso desse angolano por opção, que busca a
aliança entre escritura, ação social e existência.
Em depoimento apresentado no I Encontro de Professores
de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (1995), Ruy já
relacionava Tradições orais, experiência poética e dados de
existência, três elementos fundamentais para se refletir sobre a sua
criação:
Tenho produzido ao longo da minha experiência de poeta algum trabalho
de tradução para a língua portuguesa de poemas da tradição oral já fixados
em outras línguas e procedido à reconversão para a poesia de alguns
materiais divulgados noutros contextos de proposta. Fi-lo em grande
parte movido por uma irresistível atração de ordem criativa e lúdica,
estimulado pelo desafio de encontrar os meus próprios equivalentes
poéticos para uma potencialidade imagística que me seduzia a partida.
[...] A apreensão de um determinado imaginário, aquele precisamente a
que a freqüência da tradição oral me dava acesso, quer pela via da fruição
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imediata quer através de uma labor de recriação poética constituiu, ou
acabou por constituir-se, a pedra angular dos inevitáveis processos de
ruptura com a vida, quer como criativo quer como cidadão do mundo,
haveria necessariamente que impor-me. [...] Ocorreu-me assim, desde o
princípio e com grande clareza, que da acção do intelectual e do escritor
poderia resultar um produto cujo efeito se alargasse para além de sua
objetivação formal e imediata, que daí poderia advir a disponibilização de
materiais capazes de concorrer para a inventariação e a sedimentarização
de uma memória nacional e universal à nossa medida, que nós próprios
teríamos que forjar, reabilitar, recriar. [..] São as questões da outridade
poética, da capacidade ou da possibilidade de assumir e de veicular como
suas as percepções do outro, do outro em si mesmo ou do ‘OUTRO’, com
letra grande, em que se explica ou refaz o ‘EU’. Também este processo,
em mim, [..] teve lugar nos terrenos do meu convívio com a expressão
tradicional de fonte oral. (1995, p. 71-74).

Para “descobrir Angola”, o escritor recorre à potencialidade
expressiva da tradição oral, inserindo-a em estruturas próprias da
modernidade. Simultaneamente à apreensão das culturas ancestrais
em seu devir cotidiano, Ruy Duarte reflete sobre Angola das
últimas três décadas (“Olha-me este país a esboroar-se/em chagas
de salitre [...] Olha-me a história de um país perdido [...] Olhame os rios renovados de cadáveres [...] Olha-me a noite herdada,
nestes olhos/de um povo condenado”, 1976, p. 9).
Sua obra poética multifacetada, reunida em Lavra, opera
uma fusão absolutamente original entre as experiências do
antropólogo, do cineasta, do poeta, do homem político, do agente
social, do regente agrícola, do Professor Doutor e do criador de
ovelhas caracul, buscando a tradução pela linguagem poética das
formas orais, especialmente das culturas rurais autóctones do
sul de Angola. O “chão” do Sul oferece (qual “chão de oferta”)
ao escritor um novo ângulo de captação manancial de heranças
angolanas, e é a partir desse “local de cultura” e da concepção
da poesia como processo de conhecimento que Ruy Duarte de
Carvalho expressará a sua radicação telúrica em espaços definidos
pela tradição oral, unindo letra, voz e gesto e, com base na tradição,
exibindo os mecanismos de construção do texto, sintonizado com
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as recentes tendências da produção literária. Em contraponto, com
mestria formal, o artista, assemelhado ao narrador da tradição oral
(griot), canta/conta o chão que pisa, tão transumante quanto os
povos pastoris que escolheu para retratar:
Vou fundo em ti
feroz
e oiço-me um ai:
faz eco em mim
a voz
do meu país in-tacto. [...]
coloco
brandamente
em tuas mãos
uma quinda de mel
colhido em tardes quentes
de irreversível
votação ao Sul.
(2005, p. 20-21)

Seu primeiro livro de poemas – Chão de oferta (1972)
- apresenta-se como um ritual de iniciação ou ato inaugural de
militância pela terra angolana, como já observaram Cláudia Márcia
Rocha (2000, p. 322) e Ana Mafalda Leite (1998, p.134) em artigos que
examinam grande parte de sua obra poética. “Aqui me deixei, aqui
me fiz/ desfiz, refiz amores”, pode-se ler no poema Gravação do
rosto, que retrata o poeta e suas raízes angolanas. Obra iniciática,
Chão de oferta já se apresenta como louvação ao sul de Angola,
como se pode perceber a partir do primeiro poema do livro, O sul,
combinando o chão da tradição com o experimentalismo formal
que valoriza o desenho da escrita no corpo branco da folha:
O sol
o sul o sal
as mãos de alguém ao sol
o sal
do sul		
ao sol
o sol		
em mãos
de sul
e mãos
de sal		
ao sol
(Lavra, p. 5)
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Nessa obra, Ruy Duarte já postula a conciliação entre
pesquisa e arte, cultura letrada e oral e se propõe a “ouvir as vozes
do tempo”, num processo de redescobrir e elaborar o que “já o
possuía emocionalmente: a razão de Angola [...]. Uma razão funda
bastante, direi fundamental, maior, mais firme e forte que a razão
pensada, que fundisse e fundasse o coração antes que a mente lhe
impusesse o querer” (Jornal Lavra & Oficina 4, 1991. Apud ROCHA, 2000,
p. 328). Em entrevista a Michel Laban, o escritor acrescenta:
Eu falo daquilo que sei, que experimentei, o que revela evidentemente a
minha origem de classe, a minha formação [...] Agora revela também o
muito profundo e específico comércio emotivo que tenho mantido com a
geografia física e humana de um espaço físico e social muito concreto, e
essa é afinal a minha história (LABAN, 1991, p. 707).

Ruy Duarte faz questão de “defender para a poesia e para
a experiência poética um estatuto de forma de conhecimento” e
também de busca de uma “angolanidade repensada” (2005, p. 76).
Por meio de uma diversidade de procedimentos artísticos que
denotam uma “vontade máxima de expressão” (CHAVES, 2003,
p.67), o poeta, numa “tarefa heróica (e acrescento, “transumante”)
de percorrer todas as paisagens, resgata o potencial literário da
realidade” (montagem de belíssimas percepções de CHAVES, 2005,
p. 122-3) em seu devir:
Habito um corpo móvel de paisagens
Protegidas por clareiras de fartura.
Habito o movimento
(LAVRA, p. 63, grifos meus).

Desde o primeiro livro, Ruy Duarte vai operar o que Rita
Chaves denomina de “diluição das fronteiras entre os gêneros”
(CHAVES, 2005, p. 66) e que, com outras palavras para dizer o mesmo,
chamo de “transumância de gênero”. Aqui, ele intercala e por vezes
funde o lírico e o épico, numa linha crítico-melancólica que vem do

187

episódio camoniano do Velho do Restelo, germina na Clepsidra de
Camilo Pessanha e matura-se na Mensagem de Fernando Pessoa:
Olha-me este país a esboroar-se
Em chagas de salitre
E os muros, negros, dos fortes
Roídos pelo vegetar
Da urina e do suor
Da carne virgem mandada
Cavar glórias e grandeza
Do outro lado do mar
Olha-me a história de um país perdido [...]
Olha-me as brutas construções quadradas:
Embarcadouros, depósitos de gente.
Olha-me os rios renovados de cadáveres,
Os rios turvos do espesso deslizar
Dos braços e das mães do meu país
(LAVRA, p.9, grifos meus).

Traços do épico, do lírico e do trágico se cruzam e se respeitam,
assim como planos que chamaríamos de cinematográficos: o da
épica da conquista marítima, em que ecoa o discurso camoniano,
que já disfórico, prevê, nas imprecações do Velho do Restelo,
os motivos in-fames da empresa das navegações; o plano
interseccionado da fala do Velho com o “Mar Portuguez” de
Pessoa, em que as lágrimas das mães decorrem dos depósitos de
gente e de cadáveres justificados pela Fama/Infâmia da escravatura
e da guerra colonial (outra forma de escravidão); o plano do
desencanto com o país perdido, figurado na Vênus ofélica, pútrida
e desengastada e pelos navios despedaçados que não singram mais,
alegorias da falência do projeto eufórico renascentista (e colonial)
português magistralmente captadas pela poética do “exilado”
Pessanha. A água do tempo, caindo na clepsidra, paulatinamente
vai evidenciando essa corrosão do projeto colonial a partir de suas
próprias contradições, já percebidas agudamente por Camões em
sua época.
Mas a proposta de Ruy Duarte, nesse mesmo poema, é de
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construção: “uma história de pedra a construir-se/sobre uma
história morta a esboroar-se” (Ibidem, p.10). A pedra fundamental
sobre a qual se funda essa nova história é representada pelo Sul
(de Angola), redesenhado pela poesia, “medido claramente/em
transparência de água fresca da manhã” (em oposição aos “rios
turvos de cadáveres”), anuncia a invenção de “uma nação de corpos
transumantes” (Ibidem, p. 13).
Rita Chaves (2005, p.126), refletindo a respeito da forma dos
versos do livro inicial e estendendo a observação à linguagem
poética plasmada por Ruy, refere o uso do verso livre e a apropriação
de construções da fala comum que, longe de empobrecerem
a literariedade do texto, enriquecem-no estilisticamente. A
transumância entre poesia e prosa, entre oral e escrito também se vai
tecendo na produção de Ruy Duarte, processo que se exemplifica
com invulgar beleza nesta cena-fulgor:
Um homem vem ardendo na sua segurança e depois semeia estrelas por
aí.[...]
Um homem [...] produz formosas coisas com seus dedos [...], atinge
mortalmente as formas com o olhar, progride nas tarefas da conquista
e chama a si as referências do lugar. Da plataforma adopta a dimensão
bastante ao seu critério de sentir-se livre, roda em si mesmo, elege as
coordenadas e cumpre a sistemática invenção dos rumos.
Um homem vem fundir geografias, polarizar as forças da manhã deserta,
vem fecundar a latitudes nuas e violar os segredos das falésias. Um
homem [...] transita triunfante a bruma do silêncio (Ibidem, p. 49).

O texto, em minha opinião, metapoético do processo criativo
de Ruy Duarte de Carvalho, retrata o viajante em sua constante
captação do mundo ou, como o próprio Ruy se define, “perpétuo
aprendiz do mundo” (1995). Livre, arde, semeia, produz, atinge,
progride, elege, cumpre, inventa, fecunda, viola, transita, triunfa.
O ímpeto conduz (induz) o trajeto.
Em sua segunda obra, A decisão da idade (1976), a recente
independência de Angola leva à estruturação de uma nova proposta
poética quando o sujeito procura, como observa Leite (Ibidem, p.135),
“dar consistência a uma herança cultural africana, englobando uma
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noção de continente.” É o que vemos em versos como “Habito o
movimento e a minha pátria/ é todo o continente de que não sei o
fim” (1976, p. 63). Trata-se, aqui, de representar um tempo festivo –
da independência -, mas nem por isso menos consciente. Surgem
novos temas, que brotam do seu próprio trabalho ensaístico sobre
a herança cultural africana: novas personagens poéticas, novos
ritmos e novos cenários.
Para retratar o Sul (“renovo a nitidez das aparências”, (Ibidem, p.
29), uma “nação de corpos transumantes” que elegeu como vocação
do canto em Chão de oferta (p.13), Ruy Duarte vai operar o que
chamo de “transumância de gênero”, em que intercala a encenação
dramática e a dimensão épica: vozes-solo, coro e personagenssímbolo (herói, feiticeiro, rei, mulher), em representação, vão
compor o dizer festivo da independência angolana.
“Tempo de ausência”, segunda parte de Decisão da idade,
marca o papel da memória na geografia das experiências que o
poeta vai traçando:
Imponho à tela crua que teci distante [..]
a forma testemunho da memória.
A minha percepção faz-se madura
(CARVALHO, 1976, p. 29).

Ruy Duarte esclarece, no ensaio de 1995 sobre o seu
processo poético, que busca “a inventariação e a sedimentação
de uma memória nacional e universal à nossa medida, que nós
próprios teríamos que forjar, reabilitar, criar” (p. 73-4). A proposta
poética deveria, segundo ele, buscar uma “substância patrimonial”
que chegasse a um nível de inelegibilidade que não temesse o
confronto com fontes de outra origem, tidas como bens comuns
à humanidade” (Ibidem, p.74), assumindo uma “outridade poética”
capaz de tomar como suas as percepções do outro, resultado de
um processo de convívio com a expressão tradicional de fonte oral
(Ibidem, p.75). Na poesia, traduz Ruy Duarte:
Retenho a sombra, apenas, do que _ revisto ou novo _
Adrega preservar a virgindade [...]

190

Adquiro assim um depurado entendimento do que é posse. [...]
aberto para os sinais
Do encontro a conquistar
(DI, 1976, p. 29-30).

“Noção geográfica”, última parte do livro, evoca as estruturas
literárias da Antigüidade e a grandiloqüência da épica grega,
conjugando-a com a teatralização do poema em vozes e coros.
A “força original do sangue antigo”, “intacta”, será representada
pela voz-solo do pastor, que nada detém, já que obedece apenas ao
vento: o seu sangue antigo (das “gerações primevas”) e o continente
escorrem juntos (Ibidem, p. 66). E a mulher, personagem duplo-dopoeta, “devolve às culturas /os frutos que colhe, transmudando
horizontes em ecos de voz” (p. 75). Diz ela: “é de meu ventre que se
alimenta o verbo” (p. 79).
Na parte final, em apoteose, o poema A decisão da idade,
com a “bênção da memória”, transporta o sangue de outra idade
e insere o leitor na cena originária africana: “a milenar constância
das fogueiras/ o testamento grave dos mais velhos/ a mensagem
fugaz das tempestades/ a muda vigilância das imagens” (p. 88).
Pela fulgurante beleza da linguagem e das imagens expressas
por Ruy Duarte, meu texto pararia aqui, nesse momento único e
cintilante de comunhão, em que a transfiguração do real em matéria
poética equivale à intersecção heraclitiana entre a permanência,
representada pela cena oral ancestral, e a fugacidade das imagens
do mundo e da arte. Mas preciso caminhar um pouco mais.
Maria Nazareth Soares Fonseca, acompanhando os
“Percursos da memória em textos das literaturas africanas de língua
portuguesa” (2005), descreve o encontro da obra de Ruy Duarte
com as “sociedades-memória” angolanas e mapeia as estratégias
em que o artista investe para dar visibilidade e salvar o que resta
de memória coletiva em várias regiões africanas. Nazareth cita a
recolha de cantos, imprecações, provérbios e máximas pela poesia,
com o intento de preservar tradições passadas de geração a geração.
Em Ondula savana branca (1989), livro que reputo como chave para
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a leitura da obra reunida, Nazareth refere que o poema Nyaneka é
tecido com a ajuda de trinta provérbios recolhidos em 1978 pelo
Padre António Joaquim da Silva na missão Huíla, transformados
em versos por artifícios de condensação (2005, p. 48). Ressalta ainda
o poema Bambara, ensinamento oral do Koré/a voz dos Karaw,
fundado numa coleta de informações (cujas fontes o autor cita)
sobre o processo de iniciação dos Bambara, que a pesquisadora
vai revelando ao leitor. Nazareth sublinha que Ruy Duarte, além
de beber em fontes orais, “imerge a escrita poética no caudal vivo
de grandes tradições” (Ibidem, p. 49), recurso observável também no
poema “Peul”.
Como disséramos anteriormente, Ruy Duarte não pretende
documentar um passado morto, mas um outro tempo, diferente do
nosso torvelinho pós-moderno (?), e outros costumes, vividos ainda
hoje por povos de tradição rural. Sobre essa questão, Rita Chaves
reforça que a “atitude de revolver as camadas da memória não
traz os sintomas de um gesto passadista, mas afirma-se enquanto
estratégia para a consecução de um projeto de que o amanhã faz
parte” (2005, p.135). Em Hábito da terra, diz o poeta: “Uma memória
a ter-se/mas não aquela que o futuro impeça” (1988, p. 41). Lavra
paralela (1987) aponta para um tempo futuro, para novas lavras e
possibilidades.
Com Exercícios de crueldade (1978), os procedimentos
de intervenção das expressões orais tradicionais serão mais
trabalhados e, em Ondula savana branca (1982), Hábito da terra
(1988), Ordem de esquecimento (1997) e Observação direta (2000),
as referências ao legado da tradição oral (provérbios Nyaneka,
extrações Kwanyama, oráculos, profecias, ritos, canções,
ensinamentos, litanias, iniciações) serão continuamente renovadas
por um princípio maior, originário da própria tradição oral: a
união entre vida e palavra. Esse princípio, que atravessa toda a
produção literária de Ruy Duarte de Carvalho, aparece claramente
evidenciado em Hábito da terra, qual arte poética: “Um texto é
como um esforço de existir. Assim na vida, quer dizer, no texto”.
A obra de Ruy Duarte é, portanto, testemunho de um novo
compromisso com o descobrimento de Angola, um descobrimento
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que resgata uma nova ligação com a terra que, nas palavras de
Rita Chaves (1995, p. 204), “deixa de ser mãe e torna-se parceira”. A
literatura, assim, é concebida por Ruy Duarte como espaço híbrido,
em que a letra alimenta-se da palavra e da tradição vivas (Ibidem, p.
51) e os trabalhos do poeta e do antropólogo unem-se para converter
esse rico material em arte literária.
Laura Padilha observa que Ruy Duarte, em suas reconversões,
“transmuda velhos saberes em novas formas [...] retecendo, pela
linguagem, seus valores, sua fé, sua diferença” (2002, p. 249).
Porém, não se trata de recriar a origem que não mais existe, mas
a sua memória (p. 252). Laura explica ainda que, ao fim do último
de(grau), o iniciado encontrará a liberdade poética e a possibilidade
de ser, também ele, um iniciador (p. 254).
Fazendo aqui um parêntesis cronológico, mas continuando a
enfocar a liberdade criativa na produção de Ruy Duarte, acentuo
que, em Como se o mundo não tivesse leste, dá-se uma nova
iniciação, agora na ficção: o testemunho do compromisso de Ruy
Duarte com pactos assumidos na iniciação poética se aprofundará
no tratamento temático. Por outro lado, assiste-se a um processo
de horizontalização que se fará pela incorporação de múltiplas
experiências no campo linguagem criativa: ao lado da poesia, do
conto, da antropologia se alinharão as linguagens da fotografia e
do cinema.
Sinais misteriosos... já se vê... , de 1979, traz novamente a
fotografia e também o desenho conjugados à palavra para recompor
o mundo da tradição mumuíla. A fotografia não aparece como mera
ilustração, mas como estratégia de captação do mundo.
À medida que percorre a produção de Ruy Duarte, o
leitor percebe que as inúmeras experiências acumuladas na vida
profissional do autor se somam, indissociavelmente, à sua produção
literária, evidenciando um trabalho que se quer sincrônico com o
devir e tributário à concepção de construção.
Vou lá visitar pastores (1999) é, como afirmava o próprio
Ruy Duarte no I Congresso de Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa, em Niterói, mais uma forma de descobrir Angola.
Baseada nas pesquisas (sobre) e no contato freqüente do Ruy
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antropólogo com o povo pastoril que habita o sul de Angola (uma
das faces do mosaico identitário angolano), a narrativa se divide em
quatro partes – Memórias, colocações / Viagens e encontros: figuras
/ Etnografias, torrentes / Decifrações, desafios - para apresentar
ao leitor o universo da cultura kuvale, sendo didaticamente
acompanhada de um post-scriptum e de um glossário, além de
ilustrada.
O projeto do livro é interdisciplinar, de escrita mesclada,
como ressalta Nazareth Fonseca (2005, p. 51), baseado em longo
trabalho de pesquisa sobre aquele povo pastoril que vem sendo
objeto das pesquisas realizadas pelo antropólogo Ruy Duarte
de Carvalho desde o início dos anos 90. No texto, segundo Rita
Chaves (2006, Agência Carta Maior), figuram “dados que a etnografia
ajudou a selecionar, sistematizar e classificar e, com isso, revelar
lógicas próprias, percepções, sentimentos, causalidades e relações
que definem um outro modo de estar no mundo” e a obra, “ de
difícil catalogação, registra a vida dos kuvale em seu dinamismo,
tratando-a mais como movimento do que como documento (das
Ciências Sociais).
O artifício da gravação de mais uma viagem pelo Sul do país
em fitas-cassete (para dar a conhecer a um amigo a cultura pastoril)
e da posterior transcrição dessas fitas - que chamou “a viagem do
texto” - resultaria no livro Vou lá visitar pastores, cuja origem
está, portanto, aliada ao propósito de orientar a travessia (do amigo
Felipe, alterego do leitor) por terrenos há muito percorridos por Ruy.
A finalidade máxima, “olhar Angola a partir dali”, daquela terras
e daquelas gentes. Expresso em forma epistolar, o texto recorre
a trabalhos de referência como Angola - Apontamentos sobre a
colonização dos planaltos e litoral do Sul de Angola, publicado
pela Agência Geral das Colônias (Lisboa, 1940), Os nuer, de EvansPritchard, Pureza e perigo, de Mary Douglas, fundindo-os com a
respiração da experiência vivida.
Em Os papéis do inglês (2000), o autor repete procedimento
romanesco semelhante ao empregado em Vou lá visitar pastores:
estrutura a prosa como relato dirigido a uma “destinatária que se
insinua e instala no texto”. Conta-lhe a história de um explorador
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inglês, que andara pelo sul de Angola nas primeiras décadas do
século passado, e aos quais já se referira em Vou lá visitar pastores.
O caçador, depois de matar um companheiro de profissão (grego)
às margens do rio Kwando, na fronteira com a atual Zâmbia, em
1923, e de se entregar às autoridades portuguesas (que não lhe
dão ouvidos), volta ao acampamento e abate a tiro tudo o que vê,
terminando por disparar a arma contra o próprio peito. A narrativa
embrenha-se na decifração do mistério dos documentos deixados
pelo inglês. O que ocorre então é uma narrativa em “permanente
suspeita perante si mesma”, cujo suporte consiste em e-mails
recheados de referências, observações e reflexões pessoais. A
máxima que a preside é: “Cada um de nós, aqui ao fim destes anos
de perplexidade constante, transporta para onde vai as marcas do
exercício pessoal da sua sobrevivência.”
Artifício semelhante ao utilizado na obra anterior vai
reaparecer em As paisagens propícias (2005). Nas primeiras páginas
informa-se que a um homem, Paulino, foi pedido que partisse em
viagem pelo deserto, em busca do dono (incerto) de uns papéis
misteriosos achados numa mala (que, afinal, são os papéis do inglês
do romance de 2000). A estratégia narrativa desvela a relação
da escrita de Ruy Duarte com a reconstrução e a decifração de
sinais. Ao lado dessa preocupação, contudo, a paisagem angolana
- a sua metamorfose ao longo dos 20 anos que medeiam entre a
independência e a data de escrita do texto - é a matriz do discurso
que se aproxima do autobiográfico. As paisagens propícias se
sucedem em beleza, como uma manada de pacaças em debandada,
”cada animal novelo, elástico de nervo, de casco, corno e carnes,
mas vasta e plural era a manada toda, em fuga, debandada, surto
espasmódico e febril, explosão de corno e baba e desconcerto
síncrono”.
Em Actas da Maianga. ...Dizer da(s) guerra(s), em Angola...
(2003), última paragem deste nosso itinerário, Ruy Duarte de
Carvalho utiliza notas, trechos de crônicas e de diários para, perante
os mais recentes (a partir de Fevereiro de 2002) acontecimentos políticos
em Angola, avaliar a guerra nas suas implicações globais bem como
a imagem do país refletida para o mundo exterior. Este livro, que
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traduz uma posição inteiramente pessoal, responde à necessidade
de refletir sobre o lugar de Angola face à ocidentalização e, no plano
interno, sobre as identidades e modos de expressão angolanas.
Para Rita Chaves, Actas da Maianga é “um livro de gênero
impreciso, situado entre o diário de viagens, reflexões de direção
ensaística, coletânea de crônicas” (CHAVES, O Globo, 22 de julho de
2006), importantíssimo para o leitor que se interessa por Angola e
pela escrita literária na contemporaneidade.
A produção de Ruy Duarte de Carvalho, que, como se pôde
observar, prima por desestabilizar nossos padrões bem comportados
de leitura, constitui, pois, uma Lavra ou “volume de memórias, no
sentido de um depósito de vivências”, como define o autor (2005).
A transformação das riquezas do filão oral - “encontro da memória
com a matriz” (Ibidem, p. 229) - corresponde a uma atitude poética
que capta os “sinais” (poema Sinal, p. 128-9) vindos da terra, resistentes
ao suceder das gerações, para traçar a geografia em que o trabalho
literário de Ruy Duarte se ancora: “E aquela chuva aproveitou aos
fósseis e houve minerais / que se animaram e até pedras comuns a
transmudar-se em carne.”
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ENTREVISTA

Como os discursos literários dos séculos XX e
XXI têm produzido sentidos que influenciam as
concepções identitárias de uma nação?

É a sociedade que impõe o Romance [...] É pois
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pela evidência de sua intenção, [...], que se reconhece
o pacto que liga, por toda a solenidade da arte, o
escritor à sociedade.
Roland Barthes

Tânia Pellegrini*
Universidade Federal de São Carlos

Pensando especificamente na literatura brasileira, em
primeiro lugar é necessário definir períodos, pois em cada um
deles a produção de sentidos se configura de maneiras diferentes.
É impossível pensar, por exemplo, que a literatura produzida na
primeira metade do século se articule às questões identitárias do
mesmo modo que a da segunda metade desse mesmo século. Isso sem
falar no século XXI, que mal começou... Dessa forma, é necessário
historicizar e, assim, ver-se-á que décadas ou séculos são dimensões
temporais apenas didáticas; o que importa são os processos, que se
articulam numa relação de causas e conseqüências, com rupturas e
continuidades; na verdade, com mais continuidades que rupturas.
Isso posto, para simplificar, percebe-se que, por exemplo, a segunda
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metade do século XX é a conseqüência daquilo que se gestou na
primeira, sobretudo as duas grandes guerras, das quais os Estados
Unidos brotaram como a nova potência mundial. Esse país, como
se sabe, tornou-se a nova fábrica de sentidos: american way of life,
imperialismo, neoliberalismo, globalização, cultura de massa...É
no bojo desses termos que devem ser pesquisados os sentidos que
a literatura pode produzir a partir de então. Isso significa que os
sentidos da literatura existem numa relação inextricável com seu
contexto histórico e social; daí, no caso, as questões identitárias,
gestando-se à sombra da globalização (usemos esse termo como
metáfora do todo), ora como integração, ora como contestação.
É necessário analisar as obras dos autores para perceber como
cada um deles reage aos impasses colocados por esse momento
histórioco (ou outro qualquer, pois a questão identitária é uma das
mais antigas da história dos povos).
RESENHA

Roland Barthes

A palavra é um pacto com o tempo. Mesmo que
seja um tempo fissurado entre realidade e sonho,
entre vivido e por viver, entre ruído e silêncio.
Paula Tavares

José Fernando de Castro Branco*
Universidade do Porto

VALENTIM, Jorge. A Quintessência Musical da Poesia:
Rodomel Rododendro, um Poema Sinfónico de Albano
Martins. Porto: Campo das Letras, 2007.
Íamos pela Ribeira, pátio de escamas, desperdícios, sol deposto. Do outro
lado do rio, incendiando a margem, velas de sombra, um vento inchado,
apodrecido, varrendo as casas, os telhados. Um vento de giestas salgadas, de
caruma. De guitarras ciganas. De aquáticas lucilações. Íamos ao encontro
da foz. Ruas altas, trilhos de velhos carros de hortaliça e rododendros.
Um perfume de cal estagnada. Íamos soltos, nus, desprevenidos. À luz
sonâmbula das colinas, os passos adensados calcando as ervas moles
do silêncio, o ralo e raro sopro das violetas da mulher da esquina. Das
esquinas lavradas na sombra vertical do desespero, da dor estancada no
rosto e nas rugas. Da água lavrada no rio.
Albano Martins

* Doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
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Esta é certamente uma das ekfrasis poéticas mais deslumbrante
acerca de um dos lugares míticos e fundadores do Porto. Uma
enternecida declaração de amor a uma cidade, através de uma obra
esteticamente superior. Um cântico, um hino a uma terra, que não
sendo o lugar do berço, é o lugar que racional e voluntariamente
se adoptou para habitação do ser e da linguagem. Falo, como já
se intuiu, de Albano Martins e de Rodomel Rododendro, poema
integrante do património da Cidade Invicta, como a Ribeira Negra
ou os Clérigos, a Praça da Liberdade ou a rua de Cedofeita, a Sé ou
a Igreja de S. Francisco.
Se, como é por muitos reconhecido, na obra de Albano Martins
se processa, de forma exímia, uma verdadeira correspondência das
artes, através de uma relação fluida tendente a esbater fronteiras e
a recuperar a imemorial utopia da unidade das artes, pela procura
de equivalências e contaminações que ultrapassem as suas naturais
idiossincrasias, então podemos dizer que o poeta encontrou o
ensaísta certo para analisar, eventualmente, a mais cintilante das
suas obras. Isto porque também Jorge Valentim, por formação
Paula
Tavaresa
académica em Letras e Música e um temperamento
reflexivo
que não é alheia uma concepção sensível e, nessa medida, estética,
da análise e da escrita, congrega em si essa cultura abrangente
tão presente nos filósofos da classicidade, como nos pensadores
da modernidade. A Quintessência Musical da Poesia é um dos
três capítulos de Concerto Literário: intertextos musicais e
sons metafóricos em Hélder Macedo, Albano Martins e Vergílio
Ferreira, tese de doutoramento em Literatura Portuguesa,
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, onde o autor faz uma pertinente leitura comparativista
e interdisciplinar de três autores que, por caminhos e em contextos
diversos, marcaram, e continuam a marcar (dois deles), a literatura
portuguesa dos séculos XX e XXI. Porém, do que aqui trataremos,
não é a globalidade desse trabalho hercúleo, mas o seu capítulo
charneira, pilar central que em si mesmo possui uma unidade
própria e autónoma, claramente independente dos restantes. Por
isso mesmo, deu azo, sem que seja detectável nenhum tipo de

lacuna ou incongruência, a este belíssimo e pertinente livro, que
muito vem enriquecer o espólio, já vasto, dos estudos versando a
poesia deste autor raro.
Assentando no pressuposto mais ou menos pacífico de que um
título é a primeira porta de entrada para um livro, pensamos ter sido
feliz a opção de Jorge Valentim, na senda de David Mourão-Ferreira,
para o trabalho que ora nos é apresentado, ou seja: A Quintessência
Musical da Poesia: Rodomel Rododendro, um Poema Sinfónico
de Albano Martins. Se, como creio, o poema de Albano Martins
se erige enquanto miniatura infinitesimal do universo, em seus
ritmos simétricos e regulares, nas suas tonalidades de luz e sombra,
na sua secreta densidade – modelo e matriz à escala humana de
uma realidade incomensuravelmente mais vasta – e se, segundo
Hubert Reeves, na linha de outros reputados cientistas, a partitura
musical do universo é determinada pelo facto da matéria procurar
constantemente atingir um estado de maior estabilidade (REEVES,
1981, p.142), então não será abusivo invocarmos, neste contexto, e
para uma primeira explicação, a concepção alquímica perdida no
tempo da mais remota antiguidade, sistematizada por Empédocles
– e posteriormente retomada e reformulada por Aristóteles – de que
os quatro elementos constitutivos do universo (água, fogo, terra
e ar) teriam forçosamente de ser complementados por um quinto
elemento de ordem imaterial, eivado do espírito do mundo, assim
vivificando a essencial inércia dos primeiros.
Outrossim as ondas rítmicas e musicais que invadem o léxico,
a sintaxe, a estrutura e a semântica da escrita de Albano Martins, são
também elas, enquanto sopro melódico de ressonâncias cósmicas,
o elemento vivificador que torna esta poesia única e inconfundível,
dentro do género de poetas a que Álvaro Cardoso Gomes (2005)
designa de sensitivos ou puros. Tanto mais que também a obra do
autor de Coração de Bússola integra e se nutre desses primeiros
quatro elementos, ditos inertes. Em cada poema de Albano Martins
* Mestre em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Autor do livro Poética do sensível em Albano Martins (Lisboa: Roma Editora, 2004).
Poeta, autor de Alquimia das constelações (Lisboa: Roma Editora, 2006). Professor da Escola Secundária Emídio Garcia, em Bragança.
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– e em Rodomel Rododendro isso verifica-se de uma forma, se
possível, ainda mais exuberante – jorra a água enquanto símbolo e
signo de vida e seiva poética, arde o fogo órfico da criação e o fogo
pulsional do amor e da paixão, assenta as suas raízes na terra de
onde emana o ser profundo e ontológico do poeta, a sua experiência
da vida e das coisas, a que acresce a luxuriante vegetalidade que
brota destes versos como se do solo fértil da Quinta do Telhado
e, finalmente, o ar enquanto sopro, disciplina respiratória de
ressonâncias iniciáticas, pneuma, organismo aristotélico de onde
toda a criação estética nasce, respira e irradia.
Como atrás se referiu, a cosmologia aristotélica,
complementando essa gnoseologia pré-clássica, vê nesse quinto
elemento uma substância também ela radicalmente diferente
das restantes quatro constitutivas do Cosmos: o éter, substância
transparente, inalterável e imponderável, espécie de antimatéria
integrante dos corpos celestes e elemento impeditivo do seu
despenhamento no espaço da órbitra terrestre. Também se nos afigura
que essa quintessência musical, que alastra e se dissemina por esta
escrita, sustenta, enquanto energia gravitacional e na leveza da sua
intangibilidade, os pequenos corpúsculos luminosos dos fonemas e
das palavras, integrantes de constelações estruturalmente perfeitas,
como são os poemas do autor de A Voz do Olhar.
Se nos ativermos à Física Clássica, também dita newtoniana,
temos quatro conceitos elementares constitutivos do universo:
espaço, tempo, matéria e movimento da matéria; e ainda um quinto
elemento que Newton não teve tempo de definir na sua totalidade,
mas que seria uma espécie de entidade não material, através da qual
se dava a necessária comunicação entre a matéria e a luz, via de
propagação das “vibrações dos corpos”. Assim, também os poemas
de Albano Martins, rompendo da terra como uma araucária ou um
rododendro, resistindo ao tempo e ao tempo marcando o ritmo – ou
não fosse a música um alinhamento sequencial dos sons no tempo
– fazendo das palavras e das sílabas a sua matéria prima e retirando
do movimento inerente à sua organização interna o essencial da
sua significância, fazem dessa música primordial, que repercute
com as mais raras sonoridades nos interstícios deste poema, o
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tal quinto elemento vibrando nos corpos tensos das palavras, em
colisão remotamente controlada por uma mão demiúrgica, criando
e modelando um mundo luminoso, cromático, rítmico, melódico
e geométrico, em seus movimentos pendulares de uma rigorosa
simetria.
E se verificarmos o actual estado das observações
cosmológicas, tendentes a uma explicação da origem e do
funcionamento do universo, directamente resultantes da Teoria da
Relatividade Restrita e da Relatividade Geral, de Einstein, e das
modernas teorias decorrentes da Física das Partículas e da Mecânica
Quântica, de onde ressaltam as noções de massa, velocidade,
aceleração, luz, energia, atrito e entropia, não poderemos também
aqui, analogicamente, considerar esse ritmo interior, que perpassa
pelos veios desta poesia, como uma verdadeira fonte energética
que reúne as ondas fluidas e dispersas e transforma as células e os
átomos constitutivos do texto em autênticos dínamos irradiadores
de energia, em materiais radioactivos fortemente condensados,
numa subtil ordenação visando o decréscimo da entropia do tempo
e da vida, que irrevogavelmente ameaça de degradação as coisas,
os seres e as palavras?
Quintessência pois, enquanto elemento último e complementar,
verdadeira força de atracção que liga as diferentes matérias, sem a
qual nenhuma vida subsiste ou obra artística se manifesta.
Entremos pois por esta porta, a do título, e sigamos o anfitrião
que – sempre recorrendo a uma área vocabular intensamente
contaminada pelos mecanismos da música – na “Breve nota de
abertura” nos indica o sucinto mas rigoroso mapa que nos há-de
orientar nesta casa, também ela uma espécie de pauta heurística
e hermenêutica. O autor situa o livro no contexto da já referida
tese de doutoramento, refere as necessárias actualizações e
precisões decorrentes desta publicação e aponta “o diálogo com o
discurso musical”, “o recurso à intertextualidade”, “as propostas
de Barthes, Compagnon e Kristeva”, como elementos que estão
na base do concerto que somos convidados a ouvir, isto é, a ler. O
estudo propriamente dito inicia-se com um “Prelúdio Introdutório”
que, de forma sintética, nos apresenta Albano Martins; um criador
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fortemente caracterizado pela sua plurivalência literária: o poeta,
o tradutor, as obras produzidas e os estudos que essa mesma obra
suscitou.
Segue-se um segundo capítulo, ainda relativamente breve,
“Intertextos musicais e sons metafóricos”, onde Jorge Valentim nos
indica os planos que subjazem ao seu estudo, que o mesmo é dizer,
ao diálogo entre a música e a poesia. Refere um plano horizontal,
“quando há referências e alusões de termos, compositores e obras
musicais no título e nos conteúdos textuais” e um plano vertical,
“quando há a apropriação e o uso (intuitivo ou deliberado) de técnicas
comuns de estruturação e composição musicais na concepção e
criação textuais”. Ambos os planos estão, segundo Jorge Valentim,
amplamente inscritos na composição de Rodomel Rododendro,
verdadeira “partitura” na qual a transposição, a correspondência
e a intertextualidade, se conjugam num pas de deux, cabendo à
música, enquanto “espécie peculiar de ‘qualidade da linguagem’”
(VALENTIM, 2007, p.24), de que nos fala Roland Barthes, estabelecer
a relação perfeita entre “intertextos musicais e sons metafóricos”
(Ibidem, p. 31).
Segue-se um terceiro capítulo, que o autor destina como que a
alargar essa dicotomia entre poesia e música para, ecfrasticamente,
estender esse diálogo intersemiótico a um terceiro elemento neste caso um terceiro incluído - que são as artes plásticas, numa
coabitação pacífica que vai ao encontro da máxima de Etienne
Souriau, quando afirma que ”uma arte é todas as artes”. Jorge
Valentim, retomando a conceptualização de Luís Adriano Carlos,
muito a propósito, empreende no seu estudo um interessante paralelo
entre esta correspondência artística e uma alquimia dos géneros,
desenvolvendo um apurado estudo intertextual abrangendo o
poema em prosa e o poema sinfónico. São para este efeito trazidos
à cena dois nomes supremos da música, convocados e invocados
pelo sujeito lírico de Rodomel Rododendro, que vão estar na base
do trabalho analítico do quarto capítulo. Referimo-nos ao Wagner
do Crepúsculo dos Deuses e ao Beethoven da Pastoral e da
Appassionata. Mas a estes dois nomes incontornáveis, se juntam
também Berlioz e a sua Sinfonia Fantástica, obra marcante no que
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concerne ao subgénero poema sinfónico – com nítidas afinidades
estruturais e compositivas com Rodomel Rododendro – e o Debussy
de Prèlude à l’après-midi d’un faune.
Neste quarto capítulo, claramente o pilar central do livro,
mais extenso e detalhado, Jorge Valentim, na sequência de uma
afirmação de Albano Martins, procura demonstrar, e quanto a mim
com sucesso, que a estrutura compositiva de Rodomel Rododendro
muito se aproxima da estrutura de uma verdadeira sinfonia,
nomeadamente as que servem de inspiração ao próprio poema:
as já referidas Sonata Appassionata e Pastoral, de Beethoven, e
Crepúsculo dos Deuses, de Wagner. Recorre para isso a elementos
temáticos e estruturais da área semântica e vocabular da música,
como “movimentos”, “andamentos”, “variações dos matizes
harmónicos e rítmicos”, “a estrutura cíclica”, “elaboração circular”,
“melodia”, “harmonia”, “a repetição”, “leitmotiv” “nuances
tímbricas”, “as cordas”, “os violinos”, “a diminuição e a aceleração
de andamento”, entre outros.
A sua análise avança sem nunca perder de vista o seu objectivo
central, isto é, a demonstração dessa “paisagem sonora” decorrente
da íntima aproximação, sob o signo de Orfeu, da poesia e da música
em Rodomel Rododendro. Tudo se conjuga para esse desiderato,
desde a epígrafe inicial de Cruzeiro Seixas: “Vêm os violinos / de
muito longe / ouvir a neve”, prosseguindo através da laboração
poética e compositiva sob a égide de quatro compositores supremos
e, por fim, complementada na cintilante imagética musical que
Albano Martins vai inscrevendo na sua partitura poética enquanto
“perfeita fixação”, como lapidarmente a classifica Luís Adriano
Carlos. Assim, temos, nomeadamente, as “cúpulas sonoras”, “a
cadência dos martelos”, “o canto das cigarras”, “a voz rouca do
cuco”, “as guitarras ciganas”, “as flautas de sombra”, “a percussão
sanguínea”, “as vozes mortíferas de sopranos e barítenos”, “Callas,
morta”, “o céu … surdo e fulgurante como um relâmpago”, “a
flauta de areia”, de Camilo Pessanha – não um dos mestres, eu
diria O Mestre – e ainda a forma sábia como “o silêncio fundador
se dissemina pelo texto” e a sua relação com a música poética que,
frequentemente, não o quebra, antes o prolonga.
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Mas bem imbricados neste pano de fundo musical, Jorge
Valentim não deixa de revisitar outros temas e motivos que
perpassam de forma obsidiante pela poesia de Albano Martins.
Tais sejam a escrita sob o signo do apolínio e do dionisíaco, o
olhar sensitivo, a viagem interior, a problemática do tempo,
a pulsão do amor e da morte sob o signo de Eros e Tánatos, a
poética minimalista da contenção e do rigor, a percepção plástica e
pictórica da realidade, as afinidades com o pintor/poeta Júlio/Saul
Dias e a escola clássica enquanto fonte inesgotável onde o poeta
constantemente se vai abastecer, nesse caminho árduo de dizer o
indizível e de nos dar a ver o invisível que lateja por detrás do
visível.
O livro termina com uma conclusão breve, mas rigorosa na
forma como condensa os momentos essenciais do seu estudo, a
que o ensaísta chama “Último Compasso?”. Sim, na interrogativa,
porque tem a consciência de que é inesgotável e fugidio a toda e
qualquer máquina analítica, por mais eficiente que seja, como é
o caso, esgotar as infindas ramificações que se disseminam pela
poesia de Albano Martins – qual elemento fluído e movente que é
apanágio do tal quinto elemento – e que será tudo menos simples,
como às vezes me é dado ler. E cita, em epígrafe do capítulo, uma
afirmação do próprio Albano Martins, de Circunlóquios: “Uma
tela, qualquer objecto de arte, é um território ilimitado ou cujos
limites são fixados, em definitivo ou tão-só pela imaginação ou
criatividade do artista”, porque “percorrer os caminhos da arte
é, assim, partir, sem suportes palpáveis, através de oceanos de
obscuras marés…” (MARTINS, 2000, p. 26).
Jorge Valentim teve a coragem de se aventurar por estes
“oceanos de obscuras marés” e, não só não naufragou na árdua
empresa, como chegou a bom porto, após deixar nos territórios
poéticos albanianos um nítido padrão assinalando a seu emblema
de magnífico ensaísta.
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Os meus passos escutam o chão enquanto a alegria do encontro
me desaltera e sacia [...] E sobre a areia sobre a cal e sobre a pedra
escrevo: nesta manhã eu recomeço o mundo.
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