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APRESENTAÇÃO
Procurou não propor soluções, nem apresentar um diagnóstico
definitivo que encerrasse o futuro, mas sobretudo compreender o
que estava acontecendo.
Michel de Certeau

ias de leitura acerca das representações literárias lusófonas
são aqui apresentadas pelas críticas que constroem o corpus
analítico desse terceiro número da revista Teia Literária, cuja temática
gira em torno dos conceitos de MEMÓRIA, IMAGINÁRIO E IDENTIDADE
CULTURAL.
A cada folhear de páginas, um instigante, porém sutil convite, a
continuar na busca pela compreensão de outros olhares críticos, se
desvela nas entrelinhas fundidas de teoria e literatura, que nos conduzem
a trilhos literários, filosóficos e históricos ora desconhecidos, ora
diferentemente revisitados. Por vezes, deparamo-nos com afirmações
provocativas que estão longe de ser conclusivas, mas poderão servir
de ponto de partida para futuras observações críticas.
Ampliando as abordagens em torno da obra literária, as seções
da entrevista e da resenha destacam reflexões que não se restringem
ao tema que encabeça esta edição. Já a partir deste número da revista,
a seção de entrevista trará percepções e opiniões acerca do universo
da crítica literária defendidas por escritores que integram o contexto
cultural dos estudos das literaturas brasileira, portuguesa e africanas de
língua portuguesa. Godofredo de Oliveira Neto, escritor e professor
universitário de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, dá início a esta série de entrevistas que se realizará no decorrer
das próximas publicações.
A cada novo número da revista, inúmeros fios do conhecimento
são tecidos. Fios que se entrelaçam nas teias da literatura, alcançando
novos horizontes intelectuais e geográficos do universo multicultural dos
países de língua portuguesa. Conquistas atingidas com o apoio de
profissionais e de instituições de ensino superior que prezam sobretudo
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o incentivo à pesquisa acadêmica. Desse modo, não podemos deixar
de registrar o sincero agradecimento às seguintes instituições de ensino
superior: Universidade Federal do Rio de Janeiro, UNIANCHIETA
(Centro Universitário Padre Anchieta - Jundiaí), Fundação Municipal
de Ensino Superior de Bragança Paulista e a Academia Jundiaiense de
Letras, pela generosa receptividade ao trabalho desenvolvido com a
revista Teia Literária no último ano.
A peça-chave da engrenagem literária que move a produção desta
revista de estudos culturais - Brasil, Portugal e África - é a persistência
na busca pelas incontáveis camadas de leitura que um texto pode oferecer,
seja na prosa ou na poesia. Mais uma vez, portanto, damos início, juntos,
a outra nova etapa na trajetória da Teia Literária.
Jundiaí, primavera de 2009.
Raquel Cristina dos Santos Pereira
Editora

Artigos

P

enso que fora do contexto
social do lugar e do tempo não
há obra literária que não se
compreenda na raiz.

Alves Redol

A CASA PORTUGUESA EM
A MORTE DE CARLOS GARDEL
André Luiz Alves Caldas Amora*
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
FAP / Lusófona
Resumo
Romance publicado em 1994, A morte de Carlos Gardel apresenta
uma família de Benfica que tem seu convívio destruído pela fragilidade dos
laços humanos. Este estudo tem como objetivo discutir, a partir do
relacionamento familiar das personagens do romance, o esfacelamento
das utopias e o mal-estar do homem português contemporâneo.
Palavras-chave: Literatura; Romance contemporâneo; Cotidiano.
Abstract
Novel published in 1994, A Morte de Carlos Gardel features a
family of Benfica who have their living destroyed by the frailty of human
bonds. Our study aims to discuss, from the family relationship of the
characters in the novel, the disintegration of the utopia and ills of the
Portuguese contemporary man.
Keywords: Literature; Contemporary Romance; Daily life.
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Falemos de casas, da morte. Casas são rosas para cheirar muito
cedo, ou à noite, quando a esperança nos abandona para sempre.
Herberto Helder

Uma das características das eras moderna e pós-moderna, como
visto em diversos estudos sobre o assunto, reside justamente no
esfacelamento da utopia, das grandes esperanças. O mal-estar sentido
pelo homem contemporâneo, tão bem exposto por Zigmunt Bauman,
leva-nos a uma constatação: o homem atual tornou-se impotente frente
a uma sociedade cujas bases sólidas se desmancharam, tornando, desse
modo, a vida pós-moderna um grande tapete de simulacros e
efemeridades. A modernidade, que, para Walter Benjamin, “nasce sob
o signo do suicídio” e, segundo Sigmund Freud, “dirigida por um instinto
de morte”, desfaz todas as crenças de um “mundo bom e perfeito”, no
qual “a sabedoria hoje apreendida permaneceria sábia amanhã e depois
de amanhã, e em que as habilidades adquiridas pela vida conservariam
sua utilidade para sempre” (BAUMAN, 1998, p. 21).
Juntamente com tal problematização pós-moderna, pode-se,
ainda, na obra de Lobo Antunes, pensar o relacionamento familiar como
produtor e produto de uma sociedade portuguesa marcada por traumas
e perdas históricas. Os seguidos naufrágios dos sonhos portugueses e
a constatação crua de sua condição semiperiférica em relação aos outros
países da Europa direcionam Portugal a uma crônica melancolia, que
envolve tudo aquilo que poderia ter sido e não foi, ficando o país,
dessa forma, “parado no tempo” – como nos cita o texto Cismas
Portuguesas, do ensaísta alemão Hans Magnus Enzensberger. Ao
comentar o tempo português, diz ele: “O senhor [...] irá constatar que
todos esses relógios públicos não dão a hora certa, ou melhor, que
estão parados. [...] As idéias também pararam no tempo”
(ENZENSBERGER, [s/d], p. 130).

O estado de quase inércia do tempo português, em nossa visão,
acaba também por tocar no próprio perfil do homem português, que,
segundo Maria Luisa Blanco,
não se revolta face ao destino, há nele uma aceitação resignada do que o
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destino lhe põe diante. A maioria deles são assim: calados, pausados,
nunca estridentes, o sorriso em vez do riso aberto, a cortesia, a discrição
(BLANCO, 2002, p. 19).

Ainda, segundo Blanco, “a inexorabilidade do tempo e a
caducidade das coisas respiram na obra de Lobo Antunes em simbiose
com a melancolia portuguesa” (BLANCO, 2002, p. 19), mostrando, assim,
o homem urbano de classe média em seu mais profundo estado de torpor.
Dessa forma, nosso breve estudo tem como objetivo analisar o
romance A Morte de Carlos Gardel (1994), no tocante “à perda da
casa enquanto matriz familiar, atmosfera afectiva e física” (SEIXO, 2002,
p.25), na qual essa casa, emblema do convívio afetivo, apresenta-se
como metonímia do mundo português. O fato de a narrativa apresentar
vários planos temporais que se entrelaçam funde, a nosso ver, as
questões de tempo e memória e a condição de Portugal em um presente
marcado pelo esfacelamento de suas principais utopias.
Romance tecido por diferentes relatos, A morte de Carlos
Gardel finda uma fase – composta por três romances: Tratado das
paixões da alma (1990), A ordem natural das coisas (1992) e A
morte de Carlos Gardel - de “textos urdidos em torno da problemática
da família, e centrados na casa e no meio urbano de Benfica, que
conserva ainda laivos ou vestígios de uma vida provinciana e algo
campestre” (SEIXO, 2002, p. 255).
O título da obra remete ao cantor de tangos Carlos Gardel, mito
da música popular argentina, que morreu aos 44 anos, em 1935, em
acidente de avião na Colômbia, e a presença, no início de cada capítulo,
dos títulos das canções por ele interpretadas acaba por acentuar a
tragicidade que envolve a trama de Lobo Antunes. Percebe-se que a
imagem do cantor argentino serve como grande metáfora da falência
dos mitos, tanto da pós-modernidade quanto da sociedade
contemporânea portuguesa.
Em A morte de Carlos Gardel, o que se vê é a agonia de Nuno,
jovem rapaz toxicômano, internado em estado de coma em um hospital de
Lisboa, e Álvaro, pai de Nuno, “personagem masculina central mas de
compostura física anti-heróica, desinteressante e desleixada” (SEIXO, 2002,
p. 258), homem amargurado que, além de conviver com o abandono da
esposa, mantém com seu filho um relacionamento conturbado.
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No que diz respeito à construção da narrativa, notam-se, como já
dito, vários relatos – característica da obra de Lobo Antunes. Não há
encontros nem diálogos entre as personagens no tempo presente da
narrativa, mas sim uma série de evocações ao tempo da memória,
deflagrando o distanciamento e o insulamento de suas personagens e
refletindo, assim, a fragilidade dos laços familiares. A fragmentação do
homem é representada por meio do isolamento do indivíduo em si mesmo,
o que traz a anulação de sua personalidade e de seu projeto de existência.
“A identidade é um fenômeno que deriva da dialética entre um
indivíduo e a sociedade” (BERGER; LUCKMANN, 2007, p. 230). Porém,
o que se vê em A Morte de Carlos Gardel é a presença constante da
incomunicabilidade, da nostalgia e da solidão. Na vida moderna,
excludente e seletiva, o esfacelamento da relação familiar surge como
um dos desdobramentos das relações efêmeras da modernidade, que
evidenciam a “misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento
de segurança que ela inspira e os desejos conflitantes de apertar os
laços e ao mesmo tempo deixá-los frouxos” (BAUMAN, 2004, p. 8). Os
relacionamentos, que oscilam entre sonho e pesadelo, são
representativos da ambivalência do líquido cenário da vida moderna,
gerando um problema insolúvel: o usufruir dos aspectos positivos dos
relacionamentos sem, contudo, ter de pagar o preço do sofrimento
por eles trazido, o que contribui para o esvaziamento das relações. A
incapacidade de estabelecimento de vínculos familiares pode ser vista,
por exemplo, em Joaquim, pai de Álvaro e avô de Nuno, que demonstra
consciência acerca de sua inaptidão para gostar de alguém. Gostar,
que para Joaquim seria a “melhor receita para um mau bocado”
(ANTUNES, 1994, p.30):
[...] o neto para quem não olho, não se cuide que por medo de me
afeiçoar a ele e o meu filho tirar-mo visto que esse perigo não existe por
não gostar de ninguém, por nunca ter gostado de ninguém, e eu
(ANTUNES, 1994, p.30).

Essa incapacidade de se estabelecerem vínculos afetivos parece
ser a tônica dos personagens, cada qual ilhado em si mesmo e sabedor
de sua apatia em relação aos demais. A percepção da falência dos
papéis desempenhados na sociedade atravessa o texto, como se
percebe, por exemplo, no relato de Cláudia, que, no momento da morte
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de Nuno, constata a sua inaptidão como mãe e esposa, sensação
também vivenciada por Álvaro. A morte do filho, longe de os unir,
acentua a falha mútua, conduzindo-os a um mea culpa que de nada
servirá, pois não os habilita a novas relações:
como se me abraçasse a mim também como se abraçam os doentes ou os
feridos, porque falhámos os dois, não é verdade?, falhámos tanto os
dois, até com o Nuno falhámos, e o hospital, a enfermaria, o moribundo
do tétano, quando ele nasceu e mo trouxeram pensei, surpreendida,
Era isto que me inchava as pernas e aumentava a barriga?, era isto que
me dava pontapés no ventre?, e não senti apego nem amor, sentia
espanto (ANTUNES, 1994, p. 226).

A sensação de estranheza mútua entre Cláudia e Álvaro, talvez a
maior dentre os esvaziamentos das relações observados na narrativa,
tem seu ápice justamente no momento em que ela se descobre grávida.
O momento em que a família começaria, portanto, a assumir o contorno
mais delineado – com a chegada de um filho – marca precisamente a
constatação, por parte de Álvaro, de que não ama e nunca amou a
esposa, o que ele não hesita em lhe dizer:
Lembro-me de um dia diferente do de hoje, com chuva, o frio grelava-me
os ossos até eu entender que não era o frio que me transia, era a cara
sem feições emergindo do espelho, até eu entender que fizera um filho a
uma estranha, entender que não gostava dela, não gostava do cabelo
demasiado louro, da pele demasiado branca, do tabaco que impregnava
os recessos da memória, a infância, o meu avô, o cachorro, a Avenida
Gomes Pereira, o loendro (ANTUNES, 1994, p. 18).

Além da relação Cláudia / Álvaro, também os demais
relacionamentos representados no texto são afetados por essa apatia ou
estranheza. Após a separação do casal, Nuno percebe a casa de modo
diferente, como se tudo ali lhe fosse estranho ou inóspito. O temor de
perder a mãe para outro homem dá ao menino a angústia da não-pertença,
numa sensação de exílio em sua própria casa, onde tudo lhe é, a um só
tempo, familiar e estranho, fruto do alargamento da instituição familiar,
decorrente de sucessivas separações e novas conjugações:
Uma tarde, ao chegar da escola, encontrei-a de vestido novo, a apanhar
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revistas e brinquedos no chão, a colocar uma jarra de flores na mesa onde
havia os talheres que nunca se tiravam da gaveta, três pratos em lugar de
dois, e tacinhas com amêndoas e palitos de queijo. Pusera música no giradiscos, proibiu-me de ligar a televisão para assistir aos desenhos animados,
mandou-me lavar os dentes e pentear o cabelo, e como a casa tinha deixado
de se parecer com a minha e a minha mãe tinha deixado de se parecer com
a minha mãe pensei que também ia pegar numa mala e ir-se embora e
desatei a chorar (ANTUNES, 1994, p. 236).

Berger e Luckmann, ao analisarem a construção da realidade
social, pensam o modo como o comportamento infantil acaba por ser
moldado às conveniências sociais:
As crianças devem “aprender a comportar-se” e, uma vez que tenham
aprendido, precisam ser “mantidas na linha”. O mesmo se dá naturalmente
com os adultos. Quanto mais a conduta é institucionalizada tanto mais se
torna predizível e controlada (BERGER e LUCKMANN, 2007, p. 89).

A esse respeito, é expressivo o momento em que Nuno é
apresentado ao amante da mãe, situação constrangedora para todos,
envolvendo as expectativas da mãe em relação a uma simpatia mútua
que não ocorre, o desconforto de Helder, observado com pavor e
raiva pela criança, e a visão de Nuno, que mescla o medo de perder a
mãe e a antipatia pelo intruso que o faz sentir-se estranho em sua própria
casa, além da patética necessidade, manifesta pela mãe de que tudo se
assemelhe a uma família feliz:
e pensei Esta não é a minha mãe, este não é o andar onde moro, e apeteciame fugir ou chorar novamente, e sentia-me aflito e confuso e com vontade
que a minha tia me viesse buscar para ir a Carcavelos com ela, e o
homem, de perna cruzada no sofá, a mexer o gelo do uísque com o dedo
- Então Nuno?
E os quadros eram os mesmos e não eram, os móveis eram os mesmos e
não eram, mas a toalha não era a mesma, nem os guardanapos, nem os
copos, e apesar de não me doer nada não conseguia mexer-me
(ANTUNES, 1994, p. 238).

Nos momentos passados com o pai, a sensação não é diferente.
Movido possivelmente pela culpa que assola o homem que não vive
com a família, Álvaro tenta, em vão, suprir as carências e a distância
25
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emocional com presentes e diversão. O desconforto sentimental é
mascarado pela prodigalidade com que compra tudo ao menino, sem
a censura ou os limites de antes:
e o meu pai, que até se ir embora não conversava comigo nem me via, a
tossir de jornal sobre a cara e a esticar a orelha para um tango, o meu
pai na esplanada do Jardim Zoológico, preocupado com o sol
- Põe o chapéu
a pagar-me laranjadas, a pagar-me chupa-chupas, a pagar-me bolos, a
tentar interessar-se, a tentar mostrar que se interessava, o meu pai num
tom falso
- Como é que vai a escola? (ANTUNES, 1994, p. 240).

A artificialidade observada no falso interesse do pai pelo filho toca
ainda em um ponto-chave da narrativa, detectado por Maria Alzira Seixo:
ao ritualizar a visita e o passeio, Álvaro resgatará, a posteriori, de modo
nostálgico, uma intimidade que nunca houvera de fato entre ambos:
[...] quando Álvaro levava o filho ao Jardim Zoológico, a seguir à sua
separação de Cláudia, não era o interesse pelo filho que desse modo
demonstrava, nem sequer o gosto que o filho teria, por sua vez, em estar
com ele – antes, de parte a parte, o cumprimento de um ritual incômodo
para seres afastados pelo ressentimento e pela incomunicabilidade do
afecto, um hábito de repetição sem sentido mas que a morte do filho vai
consagrar, para ambos, em jeito nostálgico de uma felicidade que para
nenhum deles chegou a existir (SEIXO, 2002, p. 260).

A cena em que Helder e Nuno são apresentados, momento de
tensão para a mãe e para a criança, surge de modo totalmente diverso
quando lida pela perspectiva do homem, que se revela frívolo e seco
em relação à amante:
e o filho da sardenta agarrado à faca e ao garfo sem comer, mirando-me
com caretas assassinas enquanto o pé da mãe não me dava descanso
sob a mesa, eu que atravessa o Jardim na esperança de um dilúvio, de
um tremor de terra, de uma gripe salvadora, e a seguir ao jantar os
dedos da sardenta a passearem-me na cara, o cotovelo a atormentarme as costelas, o cabelo a entrar-me no nariz juntamente com o cheiro
de chichi de gato que impregnava o sofá, a alcatifa, as paredes, o
próprio gosto da comida (ANTUNES, 1994, p. 260).
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Esse esvaziamento torna-se ainda mais flagrante quando visto pelo
ponto de vista do menino, que se sente à parte tanto no relacionamento
entre Cláudia e Helder quanto no novo casamento do pai. Percebendo
ele, de modo intuitivo, que nada daquilo parece fazer sentido, seu
desnorteamento se acentua, fazendo-o agarrar-se de modo compulsivo
à mochila de roupas, que ele lota de fatias de pão, como se estivesse
sempre prestes a fugir – ou ser abandonado. Nesse momento, ele percebe
a opacidade de seu universo, o que remete ao pensamento de Berger e
Luckmann no tocante à visão de mundo da criança:
Um mundo assim considerado alcança a firmeza na consciência. Torna-se
real de maneira ainda mais maciça e não pode ser mais mudado com tanta
facilidade. Para os filhos, especialmente na fase inicial de sua socialização,
este mundo torna-se o mundo. Para os pais perde sua qualidade jocosa e
passa a ser “sério”. Para os filhos, o mundo transmitido pelos pais não é
completamente transparente. Como não participam da formação dele,
aparece-lhes como uma realidade que é dada, a qual, tal como a natureza,
é opaca, pelo menos em certos lugares (BERGER; LUCKMANN, 2007, p.
85).

A temática da infância é comentada pelo próprio Lobo Antunes,
que, em entrevista, assinala a dificuldade presente nessa etapa da vida,
tão sujeita a imposições alheias que se torna impossível de ser vivenciada
com alegria:
Nenhuma infância é alegre. A recordação dela é que pode ser alegre ou
triste. Nenhuma infância é alegre porque a infância é sempre muito
normativa. Os pais impõem normas contra as quais os filhos reagem
constantemente. A infância e a adolescência são sempre períodos de uma
grande revolta (ANTUNES, 26 out. 2006 - entrevista concedida à Revista
Visão, nº 712).

Se a infância é digna de revolta ou até causa de infelicidade, não
muito mais promissora é a vida adulta. Se, para Berger e Luckmann,
“a mais importante experiência do outro ocorre na situação de estar
face a face com o outro, que é o caso protótipo da interação social”
(BERGER; LUCKMANN, 2007, p. 47), o que se vê no romance são
insularidades, seres que constituem ilhas e que, remotamente, se
relacionam com o outro. A esse respeito, vale destacar o momento em
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que Raquel, como agente da enunciação, desiste de enganar a si mesma
e para de mentir a respeito do amor de Álvaro. Confessa, em seu
relato, a muleta emocional constituída por ele, a qual, longe de ser uma
relação de amor e de respeito, dá-lhe a falsa impressão de estar menos
só do que antes:
e pouco me importa a opinião da Dona Silvina, e da minha prima, e das
minhas amigas, sobre se o Álvaro gosta ou não gosta de mim, pouco me
importa que supliquem que me separe dele e, para ser completamente
sincera, pouco me importa se me ama dado que nunca me senti tão só
como nos anos em que morei no Barreiro, domingos infinitos na esperança
de ouvir tocar o telefone que não tocava nunca, a alugar filmes que se
apreciam todos com a minha vida e a assoar no lenço a tristeza dos
actores, não suporto a ideia de não encontrar ninguém na sala mesmo
contrariado, mesmo sem fazer amor comigo, mesmo sem conversar, mesmo
sacudindo-me quando venho do quarto, não suporto a ideia de uma
única toalha na banheira, de um único prato na mesa, de uma única
escova de dentes no copo, e o Nuno (ANTUNES, 1994, p. 326).

Outro aspecto relevante do texto refere-se às relações
estabelecidas entre pessoas e objetos, em que estes fazem parte da
vida cotidiana de tal forma que passam a constituir-se no espaço do
desejo, exercendo poder sobre aquelas. Observe-se que a necessidade
que Raquel manifesta em relação a Álvaro é metonimizada pelo número
maior de toalhas, pratos ou escovas de dentes, transferindo, para o
objeto a relação que deveria haver com o indivíduo. Afirma Margaret
Cohen, citando Lefebvre:
Poderíamos afirmar que a vida cotidiana é o lugar do desejo, desde que
especifiquemos que também é – fundamentalmente, a bem da verdade – o
não-local do desejo, o ponto em que o desejo morre de satisfação e ressurge
da cinzas... o poder dos objetos materiais faz parte da vida cotidiana... a
vida cotidiana tende a fundir-se com objetos materiais, enquanto o desejo
não – aí reside o segredo de seu poder (COHEN, 2001, p. 273).

Nessa situação, em que “[...] a linguagem marca as coordenadas
da vida na sociedade e enche esta vida de objetos dotados de
significação” (BERGER; LUCKMANN, 2007, p. 39), tem-se, no romance
antuniano, uma série de situações / pessoas / objetos, numa tríade em
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que os últimos parecem metaforizar a relação entre os dois primeiros. Se
o saco de roupas que Nuno carrega junto a si de forma obsessiva reflete
seu medo diante do abandono, não muito diferente é o momento em que
Raquel, ao tentar provar o amor de Álvaro, acaba por despertar no
leitor a sensação inversa, uma vez que suas palavras sugerem, de forma
inconsciente, que ele teria ficado fascinado por sua casa, e não por ela, e
que seria aquela o verdadeiro motivo de sua união:
sei que gosta de mim desde o primeiro dia, desde que ficou comigo no
Barreiro, sei pela forma como olhou os móveis que lhe agradou a
decoração da casa, que lhe agradaram as máscaras e os leques, que lhe
agradaram os bambus, que lhe agradaram sobretudo os arlequins da
estante dado que ficou a observá-los que tempos, murmurando a sua
admiração tão baixinho que não compreendi as palavras, e eu,
orgulhosa, a explicar-lhes os bonecos um a um
[...]
e não foram apenas os palhaços que trouxe, foram os moinhos de café
de latão, os almofarizes de bronze, a Marilin cromada, os calendários
astrológicos, a cantoneira das chávenas e as tigelas chinesas com o
friso doirado, e o Álvaro numa curiosidade maravilhada, a estudar as
chinelas minhotas na parede do quarto (ANTUNES, 1994, p. 323-324).

Semelhante impressão se tem ao pensar a relação de Álvaro com
Cláudia, em que ele afirma ser ela uma estranha, parecendo sentir mais
falta da casa do que dela. O processo de desterritorialização do
protagonista assume aqui um novo aspecto: ele parece sentir falta da
casa e das coisas, e não dos seres. O modo como amarfanha a carta de
Cláudia parece confirmar essa predileção pelas coisas – chave, carta,
nespereira – em detrimento dos indivíduos a elas relacionados:
[...] Eu a lembrar-me que o meu pai possuía uma chave igual à que
conservo ainda e para nada presta visto que a casa cessou de existir da
mesma forma que cessei de existir para a tua mãe, a casa inteiramente
esquecida como, aposto, a minha irmã a esqueceu, e de inteiramente
esquecida inteiramente morta, a casa morta, os loendros mortos, a
nespereira morta, o meu pai morto, eu morto para a tua mãe que segundo
a carta que eu não lera, apenas palpava e dobrava e amarrotava na
algibeira como se as palavras passassem a pele e eu me impregnasse
delas, a carta que dizia Encontrei uma pessoa que se dá lindamente com
o Nuno, Álvaro, estou apaixonada, sinto-me feliz (ANTUNES, 1994, p.75).
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As lembranças e sensações de Álvaro aparecem, portanto,
permeadas por objetos, como o lugar em que o pai trabalhava como
fotógrafo, repleto de artefatos e de acessórios para fotos temáticas:
[...] Lembro-me dos almirantes, das sereias e dos toureiros sem cabeça
onde caixeiros e criadas de servir assentavam o queixo e apareciam, do
balde do revelador, comandando esquadras em batalhas navais, andando,
entre santolas, com fieiras de pérolas nas barbatanas, ou pegando bois
parecidos com carochas gigantescas (ANTUNES, 1994, p.49).

Ao se lembrar das montagens, criando situações artificiais e
heróicas, nada condizentes com a realidade, Álvaro desvela o simulacro
da realidade, nas fotos que o pai o obrigava a repetir, pois a pose
ficara tremida. Tal fato sugere não apenas a artificialidade da situação,
sem a espontaneidade do momento, mas também a preocupação em
legar à posteridade algo supostamente perfeito.
Curiosamente, os objetos surgem como marcas das carências
ou problemas de cada personagem. Joaquim, pai de Álvaro, que afirma
textualmente sua incapacidade de amar, cultua uma coleção de moedas
com imagens dos reis de Portugal como se de relíquias se tratasse.
Todo o afeto que nega aos seres é canalizado para a coleção, e é com
ternura que se refere às peças, como se fossem seres amados:
A casa onde o avô deles repetiu a mesma paciência ano inteiros do
mesmo modo que o meu pai, deixando cair a cinza do charuto no roupão,
abria e fechava estojos no escritório
- D. Sancho I, Cristiana, D. João V, repara que bonito...
(ANTUNES, 1994, p.90).

Além da preferência explicita pelas coisas em detrimento das
pessoas, a coleção de moedas antigas sugere ainda a preservação e o
culto a um passado histórico épico de Portugal, em nada condizente
com a decadência do presente. As próprias palavras do personagem
parecem confirmar isso, ao refletirem a ideia de que a maior relíquia do
indivíduo é o passado, ou, pelo menos, a lembrança que dele se tem:
e era dia, manhã, e não me interessava quem fosse, era-me indiferente
quem pudesse ser, por não ter medo já de ficar só, por não ter nada, nem
o passado, que me pudessem roubar (ANTUNES, 1994, p.93).
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A questão da lembrança é expressiva, pois toca na representação
da realidade tal como é interpretada pelos homens. Segundo Berger e
Luckmann, para quem “a vida cotidiana apresenta-se como uma
realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido
para eles na medida em que forma um mundo coerente” (BERGER;
LUCKMANN, 2007, p. 35), é significativo o fato de algumas lembranças
serem trabalhadas de forma incoerente, justamente pelo fato de fundirem
memória e delírio.
Curiosamente, é no instante de sua morte que as coisas parecem
fazer sentido para Nuno, como se ele finalmente apreendesse o real
sentido de tudo, conseguindo “na legitimação da morte, que a potência
transcendentalizadora dos universos simbólicos se manifeste de maneira
mais clara” (BERGER; LUCKMANN, 2007, p.139).
e a dificuldade de respirar, o sofrimento, a doença, as mangueiras
rotativas, os canteiros da cerca do hospital e as árvores do estádio
desvaneciam-se por debaixo de mim, colocaram-me um biombo em redor
da cama, mudaram-me para uma maca que rolava e principiaram a
empurrar-me não sabia para onde, não me interessava para onde, não
me preocupava para onde visto que, fizessem o que fizessem, mesmo
depois de fecharem a porta, e do gelo e do frigorífico, e do silêncio, e
das trevas, não me podiam impedir de cantar (ANTUNES, 1994, p. 315).

A cena final da narrativa, longe de representar um final, mostra um
jogo de ausências, em que o vazio parece mais expressivo do que a
presença. Na imagem do balouço vazio, Raquel percebe tudo o que
sempre ignorara a respeito de Álvaro. É para essa imagem que convergem
o delírio moribundo de Nuno, em busca de uma infância que jamais teve,
e a patética tentativa, por parte de Álvaro, de resgatar uma cumplicidade
e um passado irrecuperáveis, porque inexistentes:
e compreendi o que até então não fora capaz de entender, e mesmo do
lado de fora do Jardim Zoológico, apesar das dores, das tonturas, do
peso nas pernas e da sensação de desmaio, vi-o, através das grades,
empurrar de braços estendidos, para trás e para a frente, um balouço
vazio (ANTUNES, 1994, p. 391).

Seria, a nosso ver, justamente nisso que residiria a tônica do
texto: numa problemática da morte que converge para a figura do
balouço vazio, pois, segundo Maria Alzira Seixo,
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não é só Nuno quem morre, as personagens que o rodeiam e assumem
com ele o discurso narrativo desaparecem todas, com o final ameaçador
impendendo sobre Raquel, que de súbito compreende tudo,
contemplando o baloiço vazio, isto é, que Carlos Gardel são eles todos,
portadores de sonhos e de desalentos de vida (SEIXO, 2002, p. 272).

Todos morrem, pois, cada um a seu modo, todos traduzem
falências do homem contemporâneo. Cada um traz dentro de si um
Carlos Gardel, tragicamente morto, em suas ilusões e utopias. A ilusão
de que ele ainda vive, ou a eternização dos reis em moedas
cuidadosamente guardadas, reflete a vã tentativa de se deter esse
esfacelamento. O balouço vazio sugere as idas e vindas, para frente e
para trás, de um mundo que se torna a cada dia mais líquido.
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A relação entre imaginário, identidade e cultura é intrínseca.
Podemos dizer que existe uma espécie de círculo, no qual todos os
elementos se influenciam direta e indiretamente. Conforme buscaremos
elucidar adiante, os três conceitos se ligam de tal forma que, na prática,
um é indispensável para a existência do outro. Tentaremos evidenciar
de que maneira uma cultura é moldada e moldadora de fatores
imaginários, ordenadores de comportamentos, e como eles permitem
sua caracterização. Além disso, discutiremos os mecanismos pelos quais
se dão os processos de identificação, os quais, por sua vez, remetem
ao início, confirmando os imaginários e solidificando os laços culturais.
Segundo Maffesoli (2001, p. 75), o imaginário social é da ordem
da aura, sendo seguidamente mal interpretado e até mesmo banalizado.
Há uma generalização teórica, transformando-o em “meu” e “seu”
imaginário, de maneira que parece ser tomado por muitos como um
processo individual, referente aos modos de agir e de pensar de cada
ente social. Todavia, não deixando de o ser por um lado, por outro, ele
é antes de tudo uma atmosfera que vai além do indivíduo, envolve a
cultura do meio como um todo e se infiltra nos seus participantes.
Conforme o autor, esse estado de espírito do grupo funciona como um
cimento social, ordenando a coletividade: “logo, se o imaginário liga,
une numa mesma atmosfera, não pode ser individual” (MAFFESOLI,
2001, p. 76).

A confusão que muitas vezes ocorre entre os campos da cultura
e do imaginário é justificada por essa relação, pela proximidade a que
estão expostos. Maffesoli (2001, p. 75) argumenta que a cultura contém,
sim, uma parte de imaginário, todavia não se reduz apenas a ele. A
cultura é mais ampla que o imaginário e engloba outros fatores.
Entretanto, também este não pode ser reduzido somente ao seu
pertencimento àquela, visto possuir certa autonomia. O imaginário
carrega algo de inexplicável, atuando como uma construção mental
não quantificável, responsável por atribuir significados ao ambiente social,
desde seus participantes até objetos e instituições, atitudes e tradições.
Portanto, essa aura, impregnada na cultura, configura-a e reforça-a,
ultrapassa-a e alimenta-a, enquanto sofre o mesmo processo,
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comprovando uma relação dialética entre ambos. Assim, não é possível
pensarmos a cultura ignorando o fato de haver “algo a mais”, porque
estaríamos deixando de lado um elemento inerente a ela.
Quando o autor cita o exemplo de Paris, explicando que “não é
a imagem que produz o imaginário, mas o contrário” (MAFFESOLI, 2001,
p. 76), podemos entender mais claramente a dinâmica do processo. É
a existência de um imaginário social, ou seja, de uma forma coletiva de
pensar, que irá moldar as imagens geradas, cujo entendimento deve
compreender desde a pintura até a arquitetura. Devido a isso, Maffesoli
elucida o fato de a urbanização e a organização da cidade serem tão
peculiares. O sujeito que cresce e vive em tal ambiente é influenciado
por ele e pelas imagens geradas durante a vida toda, de modo que os
internaliza e reforça coletivamente. Ao mesmo tempo em que é
construção histórica, o imaginário é resultado dessa atmosfera, de uma
aura que continua a produzir sempre novas imagens (MAFFESOLI, 2001,
p. 76). Essa é, portanto, uma primeira parte do processo circular
entrando em ação.
O imaginário, então, instaura uma ordem simbólica a ser seguida,
na medida em que rituais devem ser celebrados, datas, heróis e mitos
precisam ser lembrados, e comportamentos são esperados. Garante a
unidade do todo, ao manter os indivíduos ligados entre si, reforçando
a coesão da coletividade. As manifestações ritualísticas e festivas
transmitem a irmandade aos cidadãos através dos laços invisíveis que
lhes dão significado e produzem sentimentos de pertença aos seus
praticantes. É dessa forma, por exemplo, que se forma o processo de
identificação social. Pela imposição tácita das celebrações, marcadas
nos calendários por meio de feriados, festividades e comemorações,
faz-se com que a população veja significados nelas e se identifique
com o ideal do conjunto, de maneira que ela coexista ordenada e
unificadamente. É a carga semântica, solidificada com o tempo, a
produtora de sentidos coletivos. É o imaginário social em ação.
Nesse sentido, Bronislaw Baczko menciona o pensamento de
Durkheim:
A fim de que uma sociedade exista e se mantenha, assegurando um mínimo
de coesão, é preciso que os agentes sociais acreditem na superioridade
do facto social sobre o facto individual, que se dotem de uma ‘consciência
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coletiva’, isto é, um fundo de crenças comuns que exprima o sentimento
da existência da coletividade (BACZKO, 1986, p. 306).

Outro exemplo bastante evidente da influência e do arraigamento
do imaginário social no pensamento coletivo são os provérbios e ditos
populares. Geralmente classificados como regionais, constituem excelente
fonte de análise das características particulares das culturas, justamente
por estarem maciçamente perpassados pelo pensar coletivo local.
Segundo Maffesoli (2005, p. 57), “os provérbios exprimem, ao máximo,
o concreto fortemente impregnado no imaginário” – o que nos parece
um equívoco. Na verdade, eles exprimem o concreto impregnado pelo
imaginário. Ou seja, é por estarem saturados dessa carga simbólica, que
eles são capazes de caracterizar tão bem os contextos nos quais são
pronunciados e de que fazem parte. É o imaginário que entra pela porta
dos fundos e se instala como produtor de significados, nessa forma de
falar, sem que se perceba, e não o contrário.
Citando o trabalho antropológico de Malinowski, Baczko
(MAFFESOLI, 2005, p. 299) argumenta a diferença entre a formação de
um campo imaginário em sociedades ditas “primitivas” e nas modernas.
No caso das primeiras, muitas vezes o processo se dá
inconscientemente e o conteúdo se mistura aos mitos e ritos, sendo
difícil depreendê-lo. Já no segundo, seguidamente sua instauração é
proposital e até mesmo controlada, pelas tecnologias da comunicação
e por interesses políticos. O primeiro exemplo pode ser comparado
ao já exposto acima, dos provérbios, no qual a síntese entre elementos
culturais e o imaginário é muito grande e bastante imponderável.
Também podemos fazer um paralelo com as chamadas culturas
regionais, as quais configuram um caso peculiar. Nelas, ao mesmo tempo
em que notamos a tendência ao desenvolvimento de um modo de pensar
e agir coletivos menos direcionados por instituições estatais, a
necessidade de afirmação e diferenciação produz outros mecanismos
capazes de controlar a propagação de imaginários, como as tradições.
O segundo apenas põe em relevância aquilo que Maffesoli apresenta
em se tratando de ciência política:
[...] há na origem [da organização social] uma idéia fundadora. Esta pode
ser mito, história racional, fato legendário, pouco importa no caso, ela
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serve de cimento social. Tal idéia vale de substrato à dominação legítima
do Estado (2005, p. 25).

Assim, nas sociedades modernas o imaginário social é um importante
mecanismo na legitimação das instituições mantenedoras da ordem social.
Controlado conscientemente, serve a um objetivo específico.
De qualquer forma, é evidente que as relações culturais jamais se
reduzem somente aos seus aspectos físicos e materiais. Emaranhado
nessa teia de sentidos – ou impregnado por essa aura, como preferiria o
teórico francês – o social produz valores e normas, ao mesmo tempo em
que molda sistemas de representações capazes de traduzi-las e fixá-las
por meio do reforço. Os laços de socialidade se dão através de redes de
sentidos e marcos de referência simbólicos, pelos quais os homens se
comunicam, assumem uma identidade coletiva e formam suas relações
com as instituições reguladoras, conforme Baczko (1986, p. 307). Assim,
a ação do imaginário social no meio real, na vida das pessoas, por mais
que quase imperceptível, faz com que seja um instaurador de significados
e regulador de comportamentos. Ele baliza o viver coletivo, impondo
normas e interdições, aceitas inconscientemente, como algo normal, que
sempre existiu; possibilita a ordem do grupo sem a necessidade da
utilização da coerção física para sua manutenção, segundo o pensamento
de Lefebvre (apud TEVES, 2002, p. 66).
Ao mencionarmos a questão da afirmação e diferenciação à qual
as culturas (regionais) se submetem, entramos inegavelmente no terreno
da identidade. Ora, a necessidade de se mostrar diferente do Outro
aparece apenas quando ocorre o contato entre fronteiras. Enquanto o
imaginário age em meio ao homem através da elaboração de sua
representação própria, da distribuição dos papéis sociais, da instauração
de crenças e mitos comuns e do balizamento de normas de
comportamento, está produzindo uma representação totalizante da
sociedade, de forma a ordenar e dar lugar a todos os seus elementos.
Assim, eles encontram sua identidade e razão de ser e passam a fazer
parte da coletividade, conforme aponta Baczko (1986, p. 309). Em
outras palavras, os sentidos produzidos pelo imaginário social tornam
possível a identificação com determinado contexto, a participação e
adesão a ele e suas maneiras de agir e pensar.
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Woodward (in: SILVA, 2007, p. 7 – 9), no início de seu artigo para
o livro organizado por Tomaz Tadeu da Silva, exemplifica claramente a
questão da identidade pela diferenciação. Com a história sobre o
confronto servo-croata, a autora mostra ser apenas diante da diferença,
ou seja, do Outro, que assoma a necessidade de destacar quem se é.
Quando estamos inseridos num meio que partilha das mesmas formas de
agir e pensar, ou em outras palavras, das mesmas características culturais,
não há demanda por dizer quem somos e como pensamos. Devido ao
fato de sermos todos “iguais”, não existem motivos para ressaltarmos
aquilo que é amplamente conhecido. Entretanto, no momento em que
ficamos face ao estrangeiro, ao de fora, ao diferente, precisamos demarcar
nosso posicionamento, precisamos nos identificar. Tanto é assim que,
estando em nosso estado natal e perguntados sobre a origem diremos a
cidade; estando em outro estado, diremos aquele do qual somos; e
estando fora do país nos nomearemos brasileiros. Nunca um cearense
em São Paulo, questionado sobre sua origem, dirá ser brasileiro, por
não fazer sentido em tal contexto. Responderá, sim, mencionando o
Ceará, pois é o que marcará a diferença. Desse modo, em uma
perspectiva bastante reducionista, mas suficiente para lançarmos luzes
sobre a questão, a identificação se dá pela necessidade de assinalar a
diferença frente ao Outro.
Contudo, não podemos esquecer o dito sobre a relação entre
imaginário social e identidade, que configura um processo paralelo a
esse. Sem repetirmos o já mencionado, diremos apenas que a formação
da identidade através das pressões das forças sociais e dos significados
nelas contidos acontece juntamente com a demanda por diferenciação.
Os mecanismos do imaginário agem também visando à identificação
de seus participantes para que façam parte de um contexto e não de
Outro. Afinal, para que haveria tamanha força simbólica, senão para
unir ou separar quem faz ou não parte de uma cultura?
Como se pode perceber, essa concepção do funcionamento dos
sistemas de identificação é necessariamente calcada numa noção
interacionista. Claramente, se a formação da identidade se dá pela adesão
aos significados produzidos para objetos, instituições, ações, tradições
etc., no meio social, é prioritário que sejam travadas relações entre os
indivíduos. Woodward (in: SILVA, 2007, p. 18) menciona o fato de ser
claro “que a produção de significados e a produção das identidades que
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são posicionadas nos (e pelos) sistemas de representação estão
estreitamente vinculadas”, corroborando nossa afirmação. Desse modo,
parece pertinente registrar a proximidade que levamos com as visões de
sujeito sociológico e pós-moderno de Stuart Hall, apesar de não
adentrarmos todos os seus meandros.
O autor (HALL, 2006, p. 13) ressalta que, no contexto da pósmodernidade, estamos frequentemente frente a uma variedade de
possíveis identidades, à medida que novos sistemas de significação e
representação cultural surgem. Poderíamos mudar seguidamente de
referente com o qual nos identificamos, apesar de se tratar de algo mais
superficial, de identidades não unificadas junto a um “eu” coerente. Em
outras palavras, identidades cambiantes, que, por serem passageiras,
não são inerentes ao indivíduo. Essa afirmação parece consideravelmente
relevante, por mostrar a força do imaginário no processo de identificação.
Com o tempo, esses processos de identificação por meio de
representações simbólicas moldam uma cultura e passam a ser por ela
moldados. Surge um círculo no qual se reforçam mutuamente. Enquanto
o imaginário produz significados para as representações coletivas, gera
fatores de identificação para os cidadãos, fazendo-os se sentirem parte
de uma cultura homogênea. O pertencimento a ela demandará o
cumprimento de suas regras implícitas e explícitas (formadas pela ação
imaginária), o que as solidificará cada vez mais, passando-as de geração
para geração. Portanto, é um processo circular que tende a ser autosustentável.
Fica evidente que, assim como ressalta Paviani (2007, p. 74), a
cultura não pode ser reduzida aos seus costumes, tradições,
organizações e instituições, porque deixaríamos de lado o mais
importante: os sentidos que perpassam esses elementos. São eles os
portadores das características culturais de um povo, de uma sociedade.
Tão válida tal afirmação, que podemos compreender os motivos dos
bois e burros serem exaltados na produção literária de Guimarães Rosa,
ao passo que, na de Simões Lopes Neto, quem recebe maior atenção
é o cavalo. Esse processo se dá por causa da importância dos bovinos
e burros no contexto mineiro da época representada, visto que os
primeiros formavam a base econômica, fundada na produção de gado
de corte e de leite, e os segundos como excelente meio de transporte
e carga, por sua resistência física ao ambiente hostil. Assim, criou-se
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toda uma simbologia em torno dos animais, solidificada pelo passar do
tempo na mente dos habitantes. No caso gaúcho, o relevo e clima
diferenciados são bastante propícios à utilização do cavalo, que adquire
status quase mítico quando vinculado às figuras do peão, do estancieiro
e do guerreiro. A cultura, então, não pode ser considerada apenas
nesses aspectos materiais que a representam, como estandartes (o
gaúcho campeiro e seu cavalo; o sertanejo e sua boiada), mas sim no
sentido que os perpassa. Nesse ponto ela se encontra com a ação
imaginária e a subsidia.
Também Lévi-Strauss destaca a importância do caráter simbólico
acima do material em sua acepção de cultura, com a qual nos parecem
suficientes as definições propostas para sustentar a argumentação:
Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas
simbólicos. No primeiro plano destes sistemas colocam-se a linguagem,
as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião.
Todos estes sistemas buscam exprimir certos aspectos da realidade física
e da realidade social, e mais ainda, as relações que estes dois tipos de
realidade estabelecem entre si e que os próprios sistemas simbólicos
estabelecem uns com os outros (LÉVI-STRAUSS apud CUCHE, 2002, p.
95, grifo nosso).

Interessante notarmos a menção à linguagem no primeiro plano
dos sistemas citados. Conforme Pozenato (2003, p. 155), em suas
considerações sobre região e regionalidade, “a força simbólica da língua
funciona como uma bandeira hasteada”. Ela é, portanto, o brasão inicial
que sustenta e anuncia a cultura. Tanto pode ser estigmatizada,
produzindo-se um imaginário negativo a seu respeito, quanto exaltada,
principalmente pelos seus próprios usuários, como orgulho cultural. O
relevante, nesse caso, é a razão pela qual tal fato se dá. Novamente, a
questão gira em torno da demarcação da diferença, e a língua de um
povo é um dos principais mecanismos para isso. Ora, não há como
deixar de notar a fala gaúcha, marcada por inseparáveis regionalismos,
que a diferenciam e identificam perante o restante do país. Outro
exemplo ainda mais efetivo refere-se aos sotaques pernambucano e
sergipano, os quais podem parecer iguais para alguém que não habite
os respectivos estados, mas são avidamente defendidos como diferentes
por ambos os lados. Temos aí, uma vez mais, a questão da identidade
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baseada na diferença. O pernambucano fala com sotaque de
Pernambuco, ao passo que o sergipano com o do Sergipe. A língua é,
portanto, uma bandeira hasteada.
Num segundo momento, temos as regras matrimoniais, sobre as
quais podemos extrair inúmeros exemplos da literatura mundial. Uma
considerável quantidade de obras sustenta seu enredo com base em
questões relativas a essas regras. A presença de um conjunto de
representações simbólicas em torno delas, formadas e solidificadas há
diversos séculos, confere-lhes força descomunal. Não se registram,
por exemplo, casos de mortes por desrespeito à identidade de um
cidadão através de sua língua, mas devido ao rompimento dos laços
matrimoniais instituídos sim, e com notável recorrência. Novamente,
faz-se presente a ação das representações simbólicas geradas pelo
imaginário como reguladoras do convívio social, com o intuito de balizar
as atitudes dos indivíduos sem a necessidade da coerção física. As
regras matrimoniais de cada sociedade são, portanto, instauradas de
modo a manter o ordenamento e a unidade de seus participantes. Em
diversos casos, são, ainda, capazes de identificar pessoas como
constituintes de determinadas culturas, como ocorre para nós em relação
aos árabes ou alguns povos aborígenes, para citar exemplos extremos.
As ponderações até aqui efetuadas nos dão a certeza de haver
muito mais a ser visto, mas apontam também algumas luzes. Podemos
concluir que a complexidade do mecanismo circular exposto se encontra
na multiplicidade de relações que é capaz de gerar. Percebemos, então,
a impossibilidade de consideração de apenas uma parte do fenômeno
para seu estudo. É imprescindível a atenção tanto aos aspectos físicos,
como porta de entrada, quanto aos sociais (simbólicos), como fonte de
interpretação e descrição densa. Comprovando as considerações feitas
ao longo do trabalho, o depoimento de Lévi-Strauss mostra que as
relações travadas entre a realidade física e social são produzidas por
sistemas ainda mais intrincados: os simbólicos. Eles estabelecem vínculos
entre si e criam emaranhados de significados, que dão subsídios à atuação
do imaginário social, para a geração daquelas representações coletivas
que entendemos por sociedade.
Nesse sentido, a relação cíclica abordada permite-nos inseri-la na
discussão referente à região. Conforme aponta Arendt (2006, p. 29), os
imaginários sociais, intimamente vinculados à cultura, estão presentes
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também em pequenas comunidades, manifestando-se através das mais
variadas representações. Tanto aquelas solidificadas com o tempo,
caracterizadas por se modificarem juntamente com a sociedade na qual
se inserem, quanto as influenciadas pelos valores hegemônicos, geralmente
dos centros urbanos, possuem regras tácitas de funcionamento. As
primeiras são, ainda, frequentemente confrontadas com as segundas, no
movimento de contato entre as diferentes fronteiras culturais.
Como sabemos, não é uma verdade a antiga crença de que a
modernidade – e seus imaginários dominantes – tenderia a uniformizar
valores e subjugar aquilo que podemos chamar de culturas regionais. Na
realidade, pode-se, sim, observar alguma mescla de valores entre elas,
mas em um movimento natural dos processos culturais, sem que os traços
da região sejam completamente subjugados pelos centrais, havendo não
só assimilação de alguns, mas também rejeições. Bastide (apud CUCHE,
2002, p. 129), propondo os termos interpenetração ou entrecruzamento
de culturas, ressalta o fato de qualquer processo de aculturação jamais
se produzir em mão única. Outra possibilidade do embate entre fronteiras
caracteriza-se pela não aceitação do que é imposto e pelo reforço dos
valores presentes no imaginário da região, como forma de manter e afirmar
sua identidade, cujo exemplo pode ser visto, diariamente, nas
manifestações do tradicionalismo gaúcho, cercado de regras formais e
protecionistas.
Entendendo a região em sua perspectiva simbólica, assim como
apontam Bourdieu (1989) e Pozenato (2003), isto é, transcendendo a
dimensão física, geográfica, para se constituir num conjunto de
representações, faz-se necessária a consideração de suas redes de
relações internas. Elas são perpassadas por cargas simbólicas de
significados capazes de inscrever-lhes novas acepções e de balizar os
comportamentos dos indivíduos nelas inseridos. Responsáveis por criar
características identificadoras para os contextos nos quais se instalam,
surgem da instauração de valores, crenças e tradições dentro das
comunidades. Marcadas por peculiaridades em contextos regionais, essas
redes formam um emaranhado de significados que passa despercebido
aos olhos habituados daqueles que ali vivem, mas saltam à vista do
observador externo. São elas, portanto, as configuradoras dos laços de
regionalidade (POZENATO, 2003), esse conjunto de fatores de ordem
cultural, histórica, social etc., capazes de identificar e delimitar a região.
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Expondo a etimologia da palavra, Pozenato (2003, p. 150)
mostra o caráter quase arbitrário da definição do que seja uma região.
Inicialmente, delimitado pela autoridade responsável por circunscrever
as fronteiras, esse espaço ganhou novas perspectivas com os estudos
culturais. Segundo o autor (POZENATO, 2003, p. 150), a região não
deixa de ser cerceada por fronteiras naturais, num certo âmbito,
entretanto, não se resume a isso. Interessa-nos, sobremaneira, sua
construção por decisões da ordem das representações, as quais nem
sempre funcionam de modo claro. Conforme já viemos apontando, os
imaginários sociais delas se alimentam, ao mesmo tempo em que as
produzem, possibilitando sua instauração na memória coletiva.
Assim, poderíamos pensar a noção de cultura regional através da
efetivação de um imaginário social da região. As cargas de significados
simbólicos que perpassam essas pequenas comunidades permitem a
instituição de valores, normas e interdições intimamente vinculados às
crenças e tradições locais, de modo que contribuem para sua
configuração enquanto espaço simbólico. O imaginário social adquire,
portanto, peculiaridades relativas à sua instauração espaço-temporal,
caracterizando-se de maneira diversa daquele dos grandes centros,
revestindo-se de uma cor diferente, identitária. Em outras palavras, essa
tonalidade permite a visualização da cultura das pequenas comunidades.
Ao atuar como balizador de comportamentos, esse imaginário regional
define aquilo que será ou não aceito no meio social e gera as
particularidades dos pequenos contextos. Consideravelmente diferentes
daquelas hegemônicas, elas possibilitarão a caracterização da cultura
regional e, por consequência, da região em sua perspectiva simbólica.
“O negro Bonifácio” e o imaginário social
Como esboçado anteriormente, a relação dos conceitos
abordados com a literatura é bastante plausível. Sendo uma
representação da realidade social, a obra literária não deixa de estar a
ela vinculada, evidenciando muitas de suas manifestações, seja através
de hipérboles, à guisa de crítica, ou velando aspectos indesejados, de
maneira sacralizante. Consideramos um exemplo eficiente, nesse
sentido, o conto de Simões Lopes Neto intitulado “O negro Bonifácio”,
integrante da obra Contos Gauchescos.
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A trama do conto localiza-se espacialmente na região da
Campanha, nas cercanias de uma localidade chamada Guarás. De acordo
com informações do narrador, infere-se que neste lugar a vida social
estrutura-se em torno do latifúndio, já que o capitão Pereirinha, suposto
pai da personagem Tudinha, era dono de “mais de não sei quantas léguas
de campo de lei, povoado” (LOPES NETO, 2005, p. 24). Desse modo,
emerge um tipo de sociedade que tem na estância, enquanto
estabelecimento rural destinado à criação de gado, seu principal ponto
de referência econômico e cultural. Destaca-se aí a carreira como atividade
de lazer que congrega homens e mulheres, patrões e peões – e que no
conto em destaque é essencial para o desenvolvimento do conflito.
Blau Nunes inicia a narração de um dos mais surpreendentes
triângulos amorosos (Bonifácio, Tudinha e Nadico) já representados
na literatura do Rio Grande do Sul evidenciando duas das principais
características do negro que nomeia sua história: “...Si o negro era
maleva? Cruz! Era um condenado!... mas, taura, isso era, também!”
(LOPES NETO, 2005, p. 23). Num misto de atração e horror, Blau situa
Bonifácio em dois pólos antitéticos: o do maleva e o do taura. Ou seja,
ao mesmo tempo em que seu caráter pode ser definido como mau
(mal-intencionado), ele também possui traços que o colocam à altura
do gaúcho idealizado dentro do imaginário local, pois taura, segundo
Zeno e Rui Cardoso Nunes (1996, p.483), significa “valente, arrojado,
destemido, valoroso, forte, guapo, resistente, enérgico, folgazão,
expansivo [...] sempre disposto a tudo”. Desdobra-se aí, portanto, um
dos elementos constituintes dessa cultura regional, capaz de caracterizála, pela identificação do negro.
Apesar dessa ambivalência, Blau admira Bonifácio por suas
qualidades positivas. Na sequência da narração, quando o negro chega
ao local da “carreira grande” (LOPES NETO, 2005, p. 23), ele está bem
montado “num bagual lobuno rabicano, de machinhos altos, peito de
pomba e orelhas finas, de tesoura; mui bem tosado a meio cogotilho, e
de cola atada, em três tranças, bem alto, onde canta o galo” (LOPES
NETO, 2005, p. 24). Sem dúvida, a montaria de Bonifácio inscreve-o
entre os indivíduos distintos, mesmo que ele não passe de um negro
alforriado. Possuir um cavalo forte e bem cuidado, naquele contexto,
agrega valor ao gaúcho, independente da sua condição social.
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No caso de Tudinha, ela tem os atributos físicos construídos
pelo narrador a partir da comparação com elementos oriundos da
natureza local: “Alta e delgada, parecia assim um jerivá ainda novinho,
quando balança a copa verde tocada de leve por um vento pouco, da
tarde” (LOPES NETO, 2005, p. 23). Já os seus olhos, segundo ele, “eram
assim a modo de olhos de veado-virá, assustado: pretos, grandes, com
luz dentro, tímidos e ao mesmo tempo haraganos...” (LOPES NETO, 2005,
p. 23). Seu rosto era, ainda, da cor do pêssego maduro, e seus dentes,
como os de cachorro novo. Na perspectiva de Blau, os atributos
positivos da moça, responsáveis por moldarem a identidade que nos é
apresentada inicialmente, são comparados ao que de melhor a natureza
local oferece, denotando sua importância cultural.
Na união trágica dos destinos das três personagens, Bonifácio,
sempre altivo, provoca Tudinha para uma aposta na cancha, em troca
de uma libra de doces, caso o tordilho (de Nadico) vencesse. E fizeram
a partida: “largaram; correram: ganhou, de fiador, o do Nadico, o
tordilho” (LOPES NETO, 2005, p. 25). De acordo com Blau, evidenciando
outro dos valores prestigiados no imaginário local, a corrida foi justa,
sem trapaça e, desse modo, todos foram tomar um vinho oferecido
pelos donos da carreira.
Entretanto, e “é assim que o diabo as arma” (LOPES NETO, 2005, p.
25), Bonifácio não se dá por rogado e resolve acertar sua dívida com
Tudinha: “havia perdido, pagava...” (LOPES NETO, 2005, p. 26). É neste
momento que a trama passa a assumir contornos de caráter universal,
desbordando os limites de uma simples intriga geograficamente localizada
num bolicho dos confins da Campanha. A reação de Bonifácio à negativa
de Tudinha para receber os doces (“– Faz favor de entregar à mamãe,
sim?!” (LOPES NETO, 2005, p. 26)) faz irromper um desequilíbrio
irrevogável. Se o conflito já parecia solucionado e todos se divertiam
tomando vinho e fazendo caçoadas, o despeito e o ciúme passional
conduzem os acontecimentos a outro desfecho.
Nadico intervém em favor de Tudinha e, a partir daí, “vinte ferros
faiscaram” (LOPES NETO, 2005, p. 26): todos que tinham alguma
desavença com Bonifácio entram na batalha. O negro ataca, defendese e resiste aos golpes adversários, de modo que “o chão ficou estivado
de gente estropiada, espirrando a sangueira naquele reduto” (LOPES
NETO, 2005, p. 27). Dentre esses, Nadico e sia Fermina foram trucidados
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por sua fúria: o primeiro teve o ventre aberto pela lâmina habilmente
manejada; e a velha foi atravessada no facão “até o esse” (LOPES NETO,
2005, p. 27). Bonifácio, por sua vez, tinha o rosto, os braços, a camisa
e as pernas com “mais lanhos que a picanha de um reiúno empacador”
(LOPES NETO, 2005, p. 27).
Atingido por boleadeiras no tampo da cabeça e no costilhar,
Bonifácio cai “como boi desnucado” (LOPES NETO, 2005, p. 27) e agoniza
no estertor da morte. A partir daí, revela-se a face oculta de Tudinha
que, “picada, agoniada da desfeita que só ela e o negro entendiam
bem” (LOPES NETO, 2005, p. 28), emerge, finalmente, da obscuridade
para o primeiro plano dos acontecimentos, ao saltar sobre o negro
para trucidá-lo impiedosamente com o facão, vazando-lhe os olhos,
retalhando-lhe a cara. Por fim, ajoelha-se ao lado de Bonifácio “e
pegando o facão como quem finca uma estaca, tateou no negro sobre
a bexiga, pra baixo um pouco – vancê compreende?... – e uma, duas,
dez, vinte, cinqüenta vezes cravou o ferro afiado” (LOPES NETO, 2005,
p 28).

Como já se afirmou, se Bonifácio revela sua ambivalência no
aspecto físico e nas atitudes de macho dominador, provocando a
admiração e o espanto de Blau Nunes, algo semelhante pode ser
concluído em relação à Tudinha. Parece incompreensível aos olhos do
narrador que a moça assuma a atitude bárbara de retalhar o corpo do
ex-amante, especialmente o seu órgão sexual: “Mas o resto que ela fez
no corpo do negro? Foi como um perdão pedido ao Nadico ou um
despique tomado da outra, da pinguancha beiçuda?” (LOPES NETO,
2005, p. 28). Desse comportamento inusitado, Blau conclui que,
independente de serem estancieiras ou peonas, as mulheres são todas
iguais: “Tudo é bicho caborteiro...; a mais santinha tem mais malícia
que um sorro velho!...” (LOPES NETO, 2005, p. 28). Os termos
“caborteiro” e “sorro” (guaraxaim) remetem ao sentido negativo da
conduta humana feminina, isto é, da mulher velhaca, manhosa, má,
trapaceira, mentirosa, presente no imaginário regional. Ou seja, enquanto
a atitude feminina é marcada pela negatividade velhaca, a dominação
masculina é motivo de admiração nesse contexto cultural.
A sacralização dos costumes regionais estaria evidente, não fosse
o desfecho trágico do triângulo amoroso, de modo a negar essa forma
de organização social. Apesar de estarem inicialmente respaldadas pelo
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imaginário regional, no momento em que as atitudes das personagens
se revestem de violência, elas são levadas à ruína. A evolução das suas
identidades, observada ao longo do texto, leva-as a ultrapassar os
limites do imaginário local, irrompendo na brutalidade não aceita
socialmente. Assim, partindo de um microcosmo regional, calcado em
um imaginário bastante peculiar, a grandeza do conto simoniano efetivase por possibilitar a reflexão sobre a natureza humana – incompreensível
porque múltipla e diversa – a partir do rompimento das instituições
sociais.
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Uma parte de nossa geração não se viveu enquanto se ia vivendo.
Eduardo Lourenço

No auge do Salazarismo, um grupo de jovens poetas, sonhadores
e resistentes,criou uma publicação intitulada Árvore, revista que abriria
um espaço indispensável à poesia portuguesa dos anos 50. O projeto
teve duração efêmera, apenas três anos, quando a PIDE, a polícia de
investigação política do estado, a retirou de circulação.
Hoje, meio século depois, recuperá-lo corresponde a um ato de
resistência.
Dos cafés da baixa lisboeta, preferidos pela vida literária dos
anos 50, pouca coisa restou. Se quisermos evocar a época, há ainda o
Nicola. Começou como um botequim, onde o Bocage, vez por outra,
aparecia. Ainda hoje, captando o instante, à sua entrada se vê uma
estátua do poeta.
Memórias de um outro tempo onde pairava uma certa dose de
ingenuidade, fixadas, por exemplo, no Martinho da Arcada. Esse ainda
resiste. Era ali que um grupo de jovens, que aspirava pelas mudanças
que se processavam na Europa, se encontrava. Corria o mês de março
de 1915. E Orpheu, o nome pelo qual a geração ficou conhecida.
Havia ainda o Martinho. Na cave deste último, ao lado do Teatro de
D. Maria II – e batizado por Raul de Carvalho, em paródia a André
Gide, Les Caves du Vatican -, projetava-se a Revista Árvore. Como
nos lembra um dos integrantes do grupo:
Era aí que, praticamente, todas as tardes eu me encontrava com o Raul de
Carvalho, quando vinha da faculdade, ligava pouca importância à
faculdade. Gostava, sim, das coisas literárias. Lembro-me bem do Luís
Amaro, do António Luís Moita. O Ramos Rosa, raramente, pois vivia em
Faro, no Algarve. (Depoimento de Albano Martins, em entrevista concedida
em l991, em Vila Nova de Gaia.)

Luís Amaro complementaria:
As reuniões para a organização de cada número (fascículo, eufemismo
ingênuo!) e escrupulosa revisão de provas (a cargo de nós ambos, Raul
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a ler eu a emendar), dispersaram-se, naturalmente, por cafés propícios (o
extinto Restauração, na Rua 1º de Dezembro, O Martinho, da praça D.
João da Câmara, o Ribatejano, aos Anjos...), ou por esplanadas da Avenida,
ou ainda por quartos e pensões, sabe Deus como, íamos sobrevivendo
(Entrevista com Luís Amaro, Lisboa, 1991).

Uma leal fraternidade os unia, tinham sede de futuro...
O existencialismo chegará na década de 50 a Portugal. As ideias de
Sartre, a sua postura de engajamento contra o totalitarismo, o tema da
liberdade, uma constante em suas reflexões, irão provocar, nos meios
intelectuais, profundo interesse por publicações francesas que tragam artigos
assinados pelo filósofo. A obra de Vergílio Ferreira tornou-se um marco
da influência sartriana no país. O nascimento de Árvore corresponde, como
não poderia deixar de ser, à visão de mundo da época.
O periódico surgiu de um encontro fortuito entre dois rapazes
que frequentavam as aulas noturnas do Instituto Britânico, em Lisboa.
Eles se aproximam de um tabuleiro. Notam uma revista que trazia um
artigo assinado pelo filósofo francês. Havia um único exemplar
disponível. Após uma troca de gentilezas, cada um desejando ceder
ao outro a publicação, apresentam-se: - “António Luís Moita” / - “Raul
de Carvalho”. Logo depois, sairiam deambulando pelas ruas de Lisboa.
A noite mal começara, mas já se pressentia a proximidade de um sonho
que se delineava possível. Afinal, eram poetas.
Há algum tempo atrás, ouvimos, do primeiro, parte dessa
conversa. Contou-nos Moita:
Descobrimos pretender ele e eu algo que representasse toda a poesia da
altura aberta não apenas aos herdeiros da Presença, Cadernos de Poesia,
mas também aos neo-realistas, surrealistas etc, embora pudesse pecar
pela falta de homogeneidade. Pretendíamos um “leque” e não uma revista
revolucionária, não por ódio ao espírito revolucionário, mas simplesmente
por não haver em Portugal algo que retomasse a experiência de Orpheu
(grifo nosso. Entrevista com o poeta, Lisboa, 19911).

1

Resgatamos um fragmento de nossa entrevista com o poeta.
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Posteriormente, surgiria o nome escolhido por Raul de Carvalho,
entre os vários sugeridos. Sob o signo da universalidade e da liberdade,
Árvore se afirmaria.
Para as funções da crítica, convidou-se António Ramos Rosa –
poeta e ensaísta2. Luís Amaro, poeta, trabalhando na altura na livraria
Portugália, como catalisador das colaborações, visto conhecer toda a
gente do meio literário. Mais tarde, tornar-se-ia o revisor oficial da
revista. José Terra3,o mais jovem, com seu entusiasmo, arranjaria as
assinaturas.
Ninguém poderia imaginar que, por trás de tamanha efervescência,
coexistisse uma crônica ausência de recursos, que só se deixava
contrabalançar pelo forte entusiasmo e dinamismo do grupo de poetas
responsáveis pela publicação. Disse-nos, em entrevista, Luís Amaro:
Confesso que a minha súbita reação foi de recuo: como custear a edição
de uma revista, se o que ganhávamos era tão-só para subsistir? Mas
claro que nessa mesma noite ficou decidida a criação da Árvore (a idéia
que me apaixonava também!), com o Raul por padrinho (Fragmento da
longa entrevista por nós realizada em Lisboa, 1991).

Dos cinco diretores, três participaram da experiência neorealista:
Raul de Carvalho colaborou com alguns poemas na publicação O
Alentejo, onde imperava um certo tom à Manuel da Fonseca. José
Terra e António Ramos Rosa, na Seara Nova. Os poemas traziam a
marca da intervenção no campo social. Como recorda Terra: “Nós
estávamos debaixo de uma ditadura que era o regime salazarista. Só

Ramos Rosa deixara Lisboa.Voltara para Faro, sua cidade natal. Como revela em seu poema
Funcionário cansado não se adaptara à rotina burocrática de um escritório. Sobrevivia graças
às traduções e às aulas de francês e inglês. Em entrevista que nos concedeu em 1991, dizia que
desenvolvia, ali, atividades políticas de cunho antisalazarista.
2

José Terra chegara do Alto Minho em 1946. A pobreza do meio em que vivia, o contato com
jovens antisalazaristas e um refugiado espanhol antifranquista em sua terra, levaram-no, agora,
em Lisboa a aderir ao movimento neorealista. Em 1949, convidado por Álvaro Salema,
colaborou na Comissão de Imprensa da candidatura à presidência da República do General
Norton de Matos. Relatou-nos Terra: “Coube-me datilografar, com a emoção que se pode
imaginar, o texto de desistência do General, ditado pelo antigo Ministro da República, Prof.
Mário de Azevedo Gomes”. José Terra fez parte do MUD (Movimento de Unidade Democrática).
Nesse mesmo ano publicou o livro: Canto da ave prisioneira, com a ajuda de amigos.

3
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quem o conheceu sabe o que era aquilo” (Entrevista que nos concedeu
em 1991, em Paris). Raul, juntamente com Luís Amaro, António Luís
Moita e Egito Gonçalves, colaborou também nos primeiros fascículos
da Távola Redonda, publicação um pouco anterior à Árvore, onde
reinava, absoluto, o modelo Ricardo Reis, inspirando uma linha poética
vinculada ao passado. Da consciência das limitações de Távola, impõese o desejo de uma revista mais ampla. Segundo Luís Amaro, “além de
outras razões, o nosso grupo não era esse, talvez pelo simples e
poderoso motivo de não pertencermos ao mesmo estrato social”
(Depoimento citado anteriormente).
No plano político, note-se que Árvore se alinharia, se situaria
mais próximo das propostas neorealistas.
Encontramos aí os seus fundadores, cinco rapazes, a maioria
dos quais vivia com escassos recursos, em Faro ou dispersos pelos
quartos alugados de Lisboa. Além deles, faziam parte do grupo: Albano
Martins, António Carlos, Egito Gonçalves, João Rui de Souza, José
Bento, Vítor Matos e Sá.
Ao ser lançada, a revista desperta a atenção dos leitores pela
cuidadosa apresentação. Destacam-se na contracapa da publicação
os chamados: Amigos de Árvore. Os números iniciais trazem a mesma
lista formada por vinte e quatro nomes, dentre eles: Alfredo Margarido,
António Carlos, Cristóvam Pavia, Egito Gonçalves, José Montezuma
de Carvalho, Sebastião da Gama, Vitor Matos e Sá, dentre outros.
Alguns colaboram ora com poesias, ora com recensões críticas.
A sabedoria, aliada ao natural instinto paterno de proteção, fez
com que o pai de um dos diretores – António Luís Moita, que na
época possuía uma gráfica em sociedade com dois amigos, a editasse.
Assim Moita descreve o momento:
Ao saber do projeto, meu pai, que era um homem sensível e inteligente,
ofereceu papéis de excelente qualidade que haviam sobrado de uma
encomenda anterior. Com isso, ele poderia acompanhar de perto as
diretrizes de Árvore (Trecho da entrevista citada anteriormente).
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Os três primeiros números foram impressos nas Oficinas
Gráficas de Ramos, Afonso & Moita, Ltda, localizada na Rua Voz
do Operário – São Vicente de Fora - Lisboa,4 tendo direção gráfica
de Luís Moita. Traziam na capa as seguintes inscrições - o título:
ÁRVORE folhas de poesia; logo abaixo uma ilustração discreta – um
singelo cesto de vime trançado, contendo flores e folhas e, em seguida,
a data da publicação: Outono de 1951 (Curiosa adequação.
Reconhece-se o Outono pelas folhas que se despregam dos ramos
das árvores. Nele, se dá o nascimento da Revista).
Aos nomes de Eduardo Lourenço, Álvaro Salema, Adolfo Casais
Monteiro, Jorge de Sena, que fortalecem o fascículo inaugural, somamse, posteriormente, os de Manuel da Fonseca, Sophia de Mello Breyner
Andresen, Mario Cesariny de Vasconcelos, Paulo Quintela, JoséAugusto França e Vergílio Ferreira.
Encontramos, ainda, uma entrevista, realizada por um dos
diretores de Árvore, com Adolfo Casais Monteiro sobre os “Encontros
Europeus de Poesia”, evento que há vinte anos ocorria na Bélgica,
reunindo quatorze países europeus. Nele fora aprovado um documento
extremamente importante para o contexto político português. Dentre
as declarações ali pactuadas afirma-se: a necessidade exclusiva para o
poeta de se exprimir sinceramente e de procurar a qualidade na sua
obra, de defender a sua própria liberdade e de recusar qualquer espécie
de servidão.
Jorge de Sena traduz o poeta inglês Stephen Spender. Vasco
Miranda analisa Pedra Filosofal do mesmo Sena. Ramos Rosa produz
um ensaio sobre a obra de René Char onde, ainda uma vez, irá destacar
a função social do artista. Assinará, também, um texto lúcido e inteligente
sobre As palavras interditas de Eugénio de Andrade: “Se entendermos
a palavra clássico no sentido que lhe dá Valéry quando afirma que ‘os
clássicos são os que vêm depois’, Eugénio de Andrade será um clássico
pelo sábio equilíbrio de sua arte” (Árvore).
Uma nota auspiciosa anuncia o retorno de Os Cadernos de
Poesia, após uma interrupção de cerca de dez anos.

“O António Luís abriu-nos as portas de uma das melhores tipografias de Lisboa: a de seu
pai”. Entrevista, citada acima, com o poeta Luis Amaro.
4
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Habilmente estruturado, o primeiro número de Árvore rompe o
silêncio imposto pelo regime; num jogo polifônico, vozes ali dialogam.
Como os ramos de uma mesma árvore que estendesse os braços ao
infinito, indagam, questionam, renovam um panorama acentuado pela
mesmice. Além do texto de Lourenço, o manifesto de abertura, “A
Necessidade da Poesia”, põe em causa a herança revolucionária
propriamente poética da poesia moderna e o anseio de integração na
mais vasta revisão social - quer de cunho histórico, quer político.
Realmente, Árvore inaugura um espaço indispensável à poesia.
Não por acaso assim se anunciava, no Diário de Lisboa, o
surgimento do fascículo: “Sociedade Literária sem sede, sem director
nem estatutos – eis o jovem grupo de Árvore que se propõe reavivar
a nossa poesia” (Diário de Lisboa, 10 de julho de 1952).5
Em entrevista ao mesmo jornal, Ramos Rosa profetizaria: “mesmo
que Árvore seque, antes de criar raízes... continuaremos” (Diário de
Lisboa, 10 de julho de 1952).
Inúmeros obstáculos dificultariam a concretização do sonho. Além
das barreiras políticas, outros problemas se apresentariam - o econômico
seria um deles. Os diretores procuravam ampliar o número de assinantes,
enviando circulares que serviam como propaganda da revista:
Exmo Senhor:
Está já a ser composto o 3º fascículo das folhas de poesia ÁRVORE, a que
V. Exª tem dado a sua valiosa ajuda, que tanto agradecemos.
Iniciativa desinteressada, de intuitos exclusivamente literários, é,
naturalmente, com sacrifícios de seus organizadores que ÁRVORE se
realizou e continua.
Contando com a generosa simpatia de V. Exª, informamos que o 3º
fascículo, com 72 páginas, ao preço de 15$00, lhe será enviado à cobrança
durante o corrente mês de julho (CARVALHO, 1952).6

Infelizmente, tal iniciativa nem sempre lograria êxito. É o que se
pode depreender do trecho de uma carta de Raul de Carvalho
endereçada ao Albano Martins:

Reiteramos que devemos a Luís Amaro a informação sobre a entrevista. O jornal consta dos
arquivos da Biblioteca do Porto. Diário de Lisboa, 10 de julho de 1952.
5

6

Anexo à carta de Raul de Carvalho enviada a Albano Martins. Lisboa: 1952.
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[...] muitos assinantes se encontram a férias. É verdade que enviámos as
circulares, mas, como era de prever, estamos convencidos que a maioria
das pessoas não se deu ao trabalho de nos responder indicando nova
morada. De aí que fosse grande o risco de uma distribuição em Agosto.
Duplicado o trabalho e um grande prejuizo. V. Sabe como nos fica cara a
expedição à cobrança. Resolvemos, portanto, adiar a distribuição da
Revista para Setembro... (CARVALHO, 1952)7

A revista era divulgada de mão em mão. Os poetas iam às livrarias
depositar os exemplares. Não havia distribuidores oficiais, até porque
estes cobrariam um determinado percentual sobre o preço do número
publicado. O periódico não poderia cobrir tais custos.
Além disso, os editores engendravam vários artifícios a fim de
escapar ao controle oficial, tudo minuciosamente avaliado, como por
exemplo a utilização da terminologia “fascículos de poesia” em lugar
de revista (Árvore, folhas de poesia). Desse modo, na condição de
publicações não periódicas, não se sujeitavam ao crivo da censura. O
que não impedia, contudo, de que sobre ela se exercesse uma apertada
vigilância.
O segundo número, Inverno de 1951-52, guarda o mesmo
formato. Uma nota sombria o acompanha. “Dedicamos este número
de Árvore à memória de Sebastião da Gama, ao poeta e amigo que
perdemos”. Um retrato do jovem escritor, assinado por Bonifácio
Lázaro, abre a publicação. Segue-se uma poesia inédita de Gama
intitulada “Ressurreição”. Pessoa muito querida, seu desaparecimento
precoce deixa um vazio que constrange. Luís Amaro lhe dedicará um
comovente artigo:
Sebastião da Gama sempre tivera consciência de que a morte viria cedo.
[...] A arte foi para o poeta o mundo irreal e fantástico que ele criou para
viver e se dar uma realização que o outro mundo lhe negava [...] Fitando
em nós aquele olhar sem fel e sem reserva – uma das coisas mais puras e
mais conciliantes que era ainda possível encontrar neste nosso negro
mundo (AMARO, 1951, p. 87)

7

Carta de Raul de Carvalho a Albano Martins, Lisboa, 8 de Agosto de 1952.
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Demonstrando que teria vindo para ficar, o número é mais
volumoso do que o anterior, passando das 81 páginas do primeiro
para as 110 desse. Árvore ganhava raízes.
O terceiro fascículo demonstra as dificuldades por que passava
a Revista. Estamos na Primavera/Verão de 1952. Os sinais da crise
começam a ameaçar a publicação
Um exame cuidadoso ao terceiro número revela traços
preocupantes. Das 110 páginas do anterior, encontramos nesse apenas
69, constando, logo a seguir ao sumário, a nota do desligamento de
um de seus diretores - António Luís Moita. Ao mesmo tempo, registrase o amplo acolhimento de Árvore junto à crítica especializada.
Apresenta-se uma relação de matérias assinadas, demonstrando a
entusiástica recepção, o largo espaço obtido junto à imprensa, relativo
ao número anterior: João Gaspar Simões no “Diário Popular” e no
“Diário do Norte”; Óscar Lopes e Artur Portela, no “Diário do Porto”;
Jaime Brasil, no “Primeiro de Janeiro”; Alfredo Guisado e Fernando
Alberto Pimentel, na “República”; M.Antunes, na “Brotéia”; Álvaro
Pinto, no “Ocidente”; António Quadros, no “Acto”; Julião Quintinha,
no “Diário do Alentejo”; e Rebelo de Bettencourt, na “ Viagem”. E
ainda as várias notícias e notas publicadas em jornais e revistas: Távola
Redonda; O Século, O Algarve, Ágora e Alba (Espanha).
Raul de Carvalho partilhará com o amigo Albano Martins a euforia
pelo sucesso junto à imprensa local e a repercussão da revista no exterior.
O Simões, no “Popular” de ontem, 24, faz à ÁRVORE 3 uma crítica
extremamente lisongeira, extremamente honrosa para nós todos. Imagine
você que a coisa adquire, na boca do Simões, categoria internacional.
Vamos ganhando em projeção e, por certas indicações que você, estando
auzente, ignora, já podemos afiançar que a revista se impôs
definitivamente. Quer saber? Da América, da Universidade de Pistburg,
propõem o intercâmbio connosco; de Roma, enviam-nos a Botteghe
Oscure”, aquela explêndida revista internacional de poesia de que,
suponho, você tem conhecimento (nela colaboram, entre outros autores
da mais alta significação, Henri Michaux, René Char, Francis Ponge, Alber
Camus, entre os franceses). No número que recebemos (quaderno VII)
fizemos uma sensacional descoberta, um poeta americano de nome JOHN
DILLON HUSBAND. É um poeta formidável! Os poemas são uma
maravilha! As traduções do Rosa, serão publicadas no número 4 da
ÁRVORE, que nos preparamos para fazer sair em Novembro deste ano.
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Tenho a certeza que, quando o ler, você dará pulos de contentamento.
Entretanto...Entretanto temos imenso que fazer (Carta de Raul de Carvalho
endereçada a Albano Martins, datada de 25 de setembro de 1952, Lisboa).

Acrescenta-se, ao final, que “Árvore nunca pretendeu ser o
porta-voz de um grupo”, embora se afirme que pode existir uma linha
de coesão dentro da diversidade de tendências ou caminhos de seus
colaboradores. Ratifica-se o critério de autenticidade como elemento
que norteia o periódico. Atribui-se a cada autor a responsabilidade
pelos textos publicados.
O ponto alto do fascículo três centra-se nos autores estrangeiros.
Paul Éluard que abre o número com o ensaio “A poesia será feita por
todos”; um bilhete manuscrito de René acompanha os textos inéditos
em francês: “Cher Monsieur [...]Bonne chance et meilleurs [...] pour
votre revue et vous poètes - Bien sympathequement
René Char” (AMARO, 1951/1952, p. 214).
Paulo Quintela traduz a terceira Elegia de Duino; Andrée Crabée
Rocha os poemas de Marcel Thiry; Ramos Rosa os de Éluard. Os
autores portugueses que ficam no mesmo patamar estão representados
por Rosa com o artigo “O sim de Éluard e o não de Michaux”; Eugénio
de Andrade com a “Elegia entre água e água para Vicente Aleixandre”;
Mário Sacramento com “Fémio, o aedo”; e Fernando Guimarães com
um belo texto sobre “Poesia, Pintura e Realidade”.
Um certo lirismo, à Távola Redonda, define a linha poética desse
número. Não por acaso nele colaboram: David Mourão –Ferreira;
Maria da Encarnação Baptista, Natércia Freire.
Raul de Carvalho e António Ramos Rosa manifestam - através
de cartas trocadas entre os membros do grupo - opiniões antagônicas
quanto ao 3º número de Árvore. Observemos o que dirá Raul:
Temos a “ÁRVORE” pronta! Que alegria e que alívio! Este número ficou
excelente. Desta vez – dizia ontem o Luís Amaro – é que vamos ficar na
história literária, como me disse uma vez o Albano Martins...
Complicações com a tipografia não as houve, felizmente. Publicamos o
que desejávamos. Mas houve as demoras; hoje por um motivo àmanhã
por outro, durou dois meses à justa a preparação do número. E veio a
estar pronto tão tarde que seria asneira distribuí-lo agora, [...] Vamos
enviá-la apenas para o Estrangeiro (Espanha, França e Brasil) e para
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nossos assinantes não do continente (em Cabo Verde, como o Albano
sabe, temos bastantes). E estão na lista 3 exemplares para VICENTE
ALEIXANDRE. Nós temos aqui a uma direcção do nosso Poeta, mas eu
lembro-me que ele lhe escreveu dando uma nova direcção, fora de Madrid,
para o tempo de férias. E é lembrando-me disso que vou propor ao Luís
que os exemplares destinados A VICENTE ALEIXANDRE lhe sejam
enviado para si, Albano, para que V. nos faça o favor de os enviar
directamente.[...] Mas muito cuidado, meu caro Albano... Não mostre a
ninguém, porque se não estamos tramados... vão chover as reclamações:
Eu já vi. Eu não recebi. O outro já recebeu. Etc... (Carta endereçada por
Raul de Carvalho a Albano Martins. Lisboa, 8 de agosto de 1952).

Ramos Rosa avaliaria: “O nosso número 3 como afirmação de
novos poetas é quase nulo, senão nulo”9. Fora do contexto do qual foi
extraído, o parágrafo parecerá muito contundente. Note-se que ao
fazer o comentário António Ramos Rosa punha em discussão as linhas
gerais do artigo – “A poesia é um diálogo com o universo” que abriria
o 4º número de Árvore.
Num ponto Raul e António estavam de acordo: o número seguinte
de Árvore teria de ser extremamente bem elaborado. O sucesso do
periódico aumentava a responsabilidade dos editores no cenário
artístico português.
Um outro episódio ilustra o clima que se criara em torno deste
último número. Certa vez, ao ser chamado pelas “pitonisas” - assim os
intelectuais portugueses apelidaram a temível PIDE -, Terra
comprometera-se a não mais editar Árvore. Diga-se de passagem que
nunca pretendera levar adiante tal promessa.10
José Terra, que, além de poeta do grupo, trabalhava no escritório
de um sindicato corporativo de panificadores, tinha a vida
permanentemente controlada. Tudo era pretexto para que o
convocassem. Até porque seu chefe era um reacionário terrível e sobre
ele pairavam suspeitas, assim julgavam seus subordinados, de que fosse

Trata-se de uma carta de António Ramos Rosa a Albano Martins de novembro de 1952. Nela
António traça as linhas gerais do ensaio acima referido.
9

Os constrangimentos impostos pela PIDE, principalmente, depois do 4º fascículo, tornaramse constantes. Os diretores passavam por interrogatórios coletivos ou individuais. António
Luis Moita por ter desempenhado a função de Editor da publicação foi, inúmeras vezes,
chamado individualmente para depor.

10
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um informante dos órgãos de repressão, temido por suas ligações com a
PIDE. Antes da proibição do quarto número de Árvore, os agentes
foram procurar Terra em seu emprego, por volta das 14 horas. Retiveramno na PIDE até às 20 horas, para prestar declarações. Queriam saber
que ofício era aquele encaminhado pelos Serviços da Censura pedindo
que interditassem as Edições Árvore. Note-se que à polícia política
cabia executar as decisões da censura. Narra-nos Terra:
Era uma situação absolutamente anedótica: um chefe da brigada a ditar
ao datilógrafo e ao mesmo tempo me perguntar: ‘Que diabos é Árvore?’Foi
o primeiro golpe, a proibição das Edições Árvore, dos 51 livros de poesia
listados para futura publicação. Percebi logo que tínhamos o 4º número
no Porto para ser impresso e então eu pensei: Isto agora é uma situação
terrível. Não poderíamos perder o nº 4. Agarrei-me ao termo edição, porque
com o canto dos olhos eu vi o ofício da censura sobre a mesa e lá estavam
as palavras: Edições Árvore. Assinei um papel prontificando-me a não
publicar os livros de poesia.
Saí dali, reuni-me com os companheiros e decidimos telefonar ao Egito
Gonçalves. Tínhamos um código para nos comunicarmos com ele:
“Mandar vir a ‘mercadoria’ para baixo”. Procuramos o Ramos, amigo
nosso, dono de uma pequena tipografia, situada na Calçada de São
Francisco. Prometeu discrição, não comentar sobre o que estava a ser
impresso. Assim, publica-se o quarto número de Árvore (Entrevista
concedida pelo poeta, 1991).11

A segunda intimação para depor viria logo depois. A polícia vai
buscá-lo, mais uma vez, ao emprego. Um amigo, excelente rapaz, aflito,
diz-lhe: “Olha estão à tua procura, é a polícia”. Tinha consciência do
que o esperava. Como “de tudo fica um pouco”, há um fato pitoresco
- porque Terra sobreviveu para contá-lo – a propósito desse registro.
Convém lembrar que no salazarismo a sorte nem sempre esteve ao
lado dos artistas.
Furiosa, mais uma vez a PIDE ouviria Terra. Logo ao chegar, foi
interceptado por um inspetor, que, aos gritos, lhe apontava o quarto número
da Revista que trazia nas mãos, de forma ameaçadora: “Vai pagar por

11

Trecho de uma das entrevistas que o poeta nos concedeu em Paris, em 1991.
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isso, ora se vai”. Cobrava-lhe o atrevimento de descumprir a exigência de
que não mais se publicasse Árvore. Para ganhar tempo, Terra se faz de
desentendido. Sua aparente calma provinha do fato de se lembrar do
estratagema que utilizara no interrogatório anterior. Desse modo, lhe
responde não saber do que se tratava. Irritado, o policial o ameaça
fisicamente. Chama o chefe da brigada, que tragam o dossiê. Terra pede,
então, que lhe deixem ver o papel. Ao final da leitura comentaria:
− “Ah! Senhores. Tudo não passa de um equívoco. Eu lhes disse
que não publicaria as Edições Árvore”.
O PIDE, enfurecido, pede que estabeleça a diferença. E Terra
responde que Árvore era uma Revista especificamente poética. O homem
que fazia as anotações para e pede que ele repita o que dissera. Terra,
de imediato, percebe que se desconhecia o sentido da palavra e repete
mais rapidamente ainda o advérbio - “especificamente”, o que não era
tarefa difícil, tal o nervosismo que, a custo, tentava dominar. O impasse
está criado. Quem interroga não consegue repeti-la e o datilógrafo não
consegue escrevê-la. Finalmente, solicitam que o poeta “colabore”, que
ele próprio redija o documento. Nesse mesmo dia liberam-no, depois
do compromisso formal de não dirigir mais nada na vida. “Nem um carro?”
Indaga, com certa dose de ingenuidade fingida. Evidentemente, não
esperou pela resposta; entre empurrões e xingamentos o despacharam.
Já na rua, o ar fresco da manhã lhe devolveria a sensação de que estava
vivo, salvo por uma palavra. Nenhuma lhe pareceu tão cara, tão precisa
naquele dia: especificamente. Repetiu-a ainda algumas vezes enquanto,
rapidamente, se afastava do local sombrio. Tempos depois teria de deixar
Portugal.
Em 1958, participa, junto com Jorge de Sena, Vergílio Ferreira
e Eduardo Lourenço, de um complô antisalazarista. Era um gesto que
nascia de uma tomada de posição não apenas em relação ao que se
passava no interior do país mas com o que se passava fora. Havia,
por essa época em Portugal, um movimento juvenil, do assim conhecido
Mundo Democrático Juvenil, que norteou certas ações marcadas pela
fidelidade política contra a ditadura. Era isso que os impulsionava, os
unia – o combate antiditatorial que era legítimo. Terra deixa Portugal
auxiliado por Jorge de Sena.
A invasão de Budapeste, em 1954, pelas tropas soviéticas, é um
duro golpe, uma espécie de desmoronamento das ilusões da esquerda.
Mas elas, as ilusões, permanecem, apesar de tudo permanecem.
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Em 1991, 40 anos depois, em Paris, Terra nos concede uma
entrevista sobre Árvore na qual, com certa melancolia nos confidencia:
“Jorge de Sena e Ruy Cinatti estão na organização de minha vinda para
França. Foi uma etapa muito difícil de minha vida”, nos disse com voz
baixa, olhos marejados, visivelmente emocionado.
Voltemos ao quarto número de Árvore.
O apelo de Rosa, para que todos se engajassem em torno desse
número, surtira efeito. Ao chamado, os diretores respondem sim. Irão
dar o melhor de si mesmos. Os textos, por sua inegável qualidade, pelo
“peso do seu canto” constituiriam preciosas peças da literatura portuguesa.
Talvez, intimamente, intuíssem que aquele seria o último fascículo
publicado. De certo modo, é como se cada um apresentasse ao público
a síntese de sua arte poética. Como se, diante da situação limite em que
se encontravam, finalmente, ouvissem “la petite musique” que traziam
dentro de si. Não se tratava apenas de mais um poema produzido:
procurava-se o poema. E, com toda a certeza, podemos afirmar cinco
décadas depois, eles o encontraram - Egito Gonçalves, “Notícia do
Bloqueio - Aproveito a tua neutralidade, / o teu rosto oval, a tua beleza
clara, / para enviar notícias do bloqueio / aos que no continente esperam
ansiosos”. Albano Martins, “Poema para Habitar – A casa desabitada
que nós somos / pede que a venham habitar, / que lhe abram as portas e
janelas / e deixem passear o vento pelos seus corredores” (Árvore).
António Ramos Rosa, “Telegrama sem Classificação Especial - Estamos
nus e gramamos / Na grama secular um passarinho verde / canta para
um poema lírico, para um poeta lírico, / que se nasceu / é certo que não
cantou.” Raul de Carvalho com o poema “Invocação – Contigo eu
posso abandonar o mundo. / Damos as mãos – ou nem isso – e sabemos
/ Que de um ao outro vai correndo um rio / De natural e puro
entendimento” e José Terra, “ Decisão – Depois de depois de amanhã
irei com Álvaro de Campos para Glasgow / A Escócia é um país
estranho, mas não aquela de que falam / os jornais e os professores.
Não a geografia, não essa, / que diabo! Vocês não podem entender
porque só têm olhos / perto das mãos” (Árvore).
Em carta dirigida ao amigo Albano Martins, quando a censura
apertara o cerco aos poetas de Árvore, o mesmo António Rosa se
manifestara: “Há um remorso que eu não queria ter amanhã: é o de não
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ter feito nada por essa poesia que eu estou certo que surgirá no nosso
país – e que depende em grande parte da nossa lucidez, humanidade e
audácia.”12
Com essas intenções, Ramos Rosa refletia os desejos de uma
geração. E não o fez apenas através de seus ensaios, resenhas e
traduções. A sua poética, de extremo vigor, sintetiza bem as
transformações preconizadas por Árvore.
Como um círculo perfeito que se fecha, o último fascículo, o de
número quatro, comunica, em nota final, a notícia da morte de dois
poetas: Teixeira de Pascoaes e Éluard. O primeiro, reverenciado com
ternura por Luís Amaro:
Desapareceu do humano convívio o homem simples e cordial, o
companheiro afectuoso de todos os jovens poetas. Mas o autor de Sempre
continua ao nosso lado, a iluminar-nos o caminho e a ser, para a eternidade,
uma fonte de alta e pura Poesia.[...] A linguagem de Pascoaes, carregada
de sugestões e de mistério, será sempre entendida por quem quer que
exija à Vida um significado mais profundo. Não pode o poeta responder a
interrogações que também eram suas, - mas a grave beleza dos versos
que nos legou ficará sendo, na Noite escura, uma luz de promissão
(AMARO, 1953, p. 73).

O segundo, Paul Éluard, por António Ramos Rosa. Desenha-se
um círculo dentro do círculo. De Ramos Rosa, são as palavras que
abrem o primeiro número de Árvore. As do último, no tom triste dos
adágios, também a ele pertencem:
É sempre inacreditável que um poeta morra, mas mais incrível se torna
ainda a sua morte quando esse poeta soube extrair da vida, com gênio e
inteligência, o seu melhor mel, a sua mais límpida verdade. E a morte de
Éluard realiza um paradoxo: a beleza, a grandeza, a plenitude de sua vida
dir-se-ia transbordar, continuar para além do seu corpo, propagar com a
mesma serenidade e o mesmo rigor as ondas que este mesmo universo
sequioso de harmonia e felicidade não deixa de beber sofregamente. Dirão
que é a imortalidade do poeta, através da sua obra, mas nós recusamo-nos
a distinguir entre a vida e a obra de alguém que soube identificá-las, que fez
da poesia uma conduta e da vida, de toda a vida, poesia. [...] Não sabemos

12

A carta de António Ramos Rosa se encontra no arquivo pessoal do poeta Albano Martins.
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se as gerações vindouras lerão os versos de Éluard com o mesmo
deslumbramento com que têm sido lidos até hoje. [...] Não nos cumpre ser
profetas. Cumpre-nos, sim, sentir que Paul Éluard é um nosso guia e um
nosso amigo, que a sua voz continua a ser a esperança, a confiança e a
pureza de nosso mundo (ROSA, 1953, p. 73-74).

As vozes de Pascoaes e Éluard continuariam a ecoar para além
da noite, da grande noite do mundo.
Uma errata sobre a tradução dos poemas de Éluard, realizada
pelo próprio Rosa, finaliza o número: como pequenas estrelas que
teimam em brilhar, ecos de uma canção inacabada: “Com um só passo
do meu coração levar-vos-ei” (AMARO, 1953).
O salazarismo pôs fim ao projeto. Em Abril de 1953, um auto de
apreensão, emitido pela PIDE, suprimiu a publicação. Por seu valor histórico,
vale a pena recuperá-lo:
Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano de mil novecentos e cinqüenta
e três, nesta cidade do Porto e Livraria Internacional, sita à rua de Santo
António número quarenta e três e quarenta e cinco, onde eu, José Trindade
Roque, agente da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, em serviço
na subsecretaria desta polícia, daquela cidade, vim em cumprimento de
ordem superior, (sic) apreender quatro exemplares da revista portuguesa
Árvore (Sic) sob a direção e a edição de António Luís Moita, António
Ramos Rosa, José Terra, Luís Amaro, Raul de Carvalho, as quais fiz conduzir
para a subsecretaria desta polícia nesta cidade. E para constar o presente
auto, que vai ser assinado por Alberto Ferreira da Silva, na qualidade de
gerente da referida livraria, pelas testemunhas José Felipe da Silva e Joaquim
Pereira Moutinho, ambos agentes desta polícia e em serviço nesta cidade,
e, (sic) por mim agente apreensor que o datilografei.13

Árvore, ainda que silenciada brutalmente, permaneceria
sobreviveria, permaneceria, porque outra coisa não fez: desarmar a morte.

Auto de apreensão, pela PIDE, da Revista Árvore. Encontramos uma cópia do auto entre
os documentos da época preservados por Albano Martins.

13
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analisadas, mediante conceitos da Sociologia, da Filosofia e da
Neurologia, as manifestações que constituem este livro ficcional de
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do protagonista, bem como a influência da sua constituição e de seu
posicionamento para o entendimento do romance.
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performance in Graciliano Ramos work São Bernardo (1934). There
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concepts, the manifestations that compose this fictional book of
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A vida não é a que a gente viveu, mas a que a gente lembra, e
como lembra dela pode contá-la.
Gabriel García Márquez

São Bernardo (1934) é uma das obras produzidas por Graciliano
Ramos em primeira pessoa, opção narrativa que caracteriza os
romances ditos psicológicos. Nesta obra, temos um narrador-autor,
Paulo Honório, passando a limpo toda a sua existência de cinquenta
anos, depois de conhecer a própria ruína. É sobre ele que deteremos
as nossas atenções a partir de agora, examinando seu exercício de
memória.
A memória já foi definida como não apenas a “aquisição, a
formação, a conservação e a evocação de informações” (IZQUIERDO,
2002, p. 9), mas também como a organização da experiência em um
patrimônio utilizável para si e comunicável para os outros (TEDESCO,
2004, p. 38). Esta noção, que indica o caráter intencional e pragmático
da memória, será importante para a compreensão da poética de Paulo
Honório, pois ele, no momento em que redige suas reminiscências, é
um homem arrasado pelos acontecimentos. Parece ser justamente em
busca de uma revisão de sua biografia, das explicações que esclareçam
os motivos de sua desgraça, que ele escreve. Não que isto seja admitido
pelo autor-narrador, que apenas afirma ter iniciado “a composição de
repente, valendo-me dos meus próprios recursos e sem indagar se isto
me traz qualquer vantagem” (RAMOS, 2006, p. 11).
No entanto, não se consegue perceber outra causa para a
motivação de Paulo Honório, homem declaradamente avesso à cultura
letrada, para a escrita, senão a procura por este autoconhecimento
que talvez lhe traga paz de espírito. Ele próprio declara a inexistência
de motivos financeiros, quando diz que “é tarde para mudar de
profissão” (RAMOS, 2006, p. 13).
O conflito interior de Paulo Honório surge com seu casamento –
desinteressado de sentimentos, objetivando apenas o nascimento de
herdeiros para a fazenda − com a professora Madalena, e tem seu ápice
a partir do suicídio de sua esposa.
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O suicídio foi a via radical pela qual Madalena solucionou os
inabaláveis problemas de convivência com o marido, depois de três
anos de casamento. A pressão que Paulo Honório exerceu durante
este período na tentativa de reduzi-la ao mesmo nível dos demais
habitantes da fazenda e de seu círculo de convivência, numa relação
de proprietário e propriedades, causou o afastamento do casal (LIMA,
1969). Em oposição a esta tentativa opressora, temos o comportamento
que Madalena desenvolve – autônomo, independente, colaborativo –
o qual contraria as expectativas de Paulo Honório, que esperava uma
vida conjugal ao modo das convenções patriarcais, reservando à esposa
um papel secundário. Mas Madalena é uma mulher intelectualmente
iluminada, cujo caráter se pauta pelo respeito mútuo não apenas no âmbito
da família, mas para com todas as pessoas de sua relação, inclusive os
mais humildes funcionários da fazenda, com quem se identifica por já ter
passado por limitações e pobreza semelhantes. Esta, digamos, ousadia,
não apenas incomodou sempre o equilíbrio de Paulo Honório, mas chegou
a gerar-lhe uma sensação de insegurança, logo traduzida em ciúme:
Não gosto de mulheres sabidas. Chamam-se intelectuais e são horríveis. [...]
Madalena, propriamente, não era uma intelectual. Mas descuidava-se da
religião, lia os telegramas estrangeiros.
E eu me retraía, murchava.
Requebrando-se para o Nogueira, ao pé da janela, sorrindo! Sorrindo
exatamente como as outras, as que fazem conferências. Perigo. (RAMOS,
2006, p. 158-159).

A manifestação pública deste ciúme e, principalmente, seu
desenvolvimento para níveis mais intensos, para não dizer patológicos,
é o que acaba convencendo Madalena a cometer suicídio:
Padre Silvestre passou por S. Bernardo – e eu fiquei de orelha em pé,
desconfiado. Deus me perdoe, desconfiei. Cavalo amarrado também come.
A infelicidade deu um pulo medonho: notei que Madalena namorava os
caboclos da lavoura. Os caboclos, sim senhor.
Às vezes o bom senso me puxava as orelhas:
− Baixa o fogo, sendeiro. Isso não tem pé nem cabeça.
[...]
Creio que estava quase maluco. (RAMOS, 2006, p. 178).
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Desde então, o narrador vê toda a firmeza de seu mundo abalada
- o que inclui o declínio econômico, motivado não apenas pelo abalo
psicológico coletivo imposto pela morte de Madalena, mas também
pelas consequências de uma revolução que, deduz-se, que é a de 1930.
Este mundo particular perde repentinamente todo o significado para
Paulo Honório, que passa a sentir um misto de culpa, arrependimento
e desesperança:
− Estraguei a minha vida estupidamente.
Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos...
Para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria
exatamente o que aconteceu.
Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige. (RAMOS, 2006, p. 220).

De onde podemos inferir que a escrita de Paulo Honório - de
arrependimento, de autoflagelação - vai fazer questão, para melhor
escoar as devidas culpas, de ressaltar suas características brutas, para
que ele crie de si mesmo a imagem monstruosa que pode lhe trazer as
explicações, ou pelo menos as justificativas, desejadas. É o que se
verifica em seu tratamento inescrupuloso de questões normalmente
delicadas, como a violência física
O dr. Sampaio comprou-me uma boiada, e na hora da onça beber água
deu-me com o cotovelo, ficou palitando os dentes. [...] Não desanimei:
escolhi uns rapazes em Cancalancó e quando o doutor ia para a fazenda,
caí-lhe em cima, de supetão. Amarrei-o, meti-me com ele na capoeira,
estraguei-lhe os couros nos espinhos dos mandacarus, quipás, alastrados
e rabos-de-raposa.
[...]
− Que justiça! Não há justiça nem há religião. O que há é que o senhor vai
espichar aqui trinta contos e mais os juros de seis meses. Ou paga ou eu
mando sangrá-lo devagarinho. (RAMOS, 2006, p. 17-18).

e o favorecimento em casos na justiça, “graças às chicanas de
[o advogado] João Nogueira” (RAMOS, 2006, p. 49).
Outro aspecto importante no desenho do caráter paulonoriano
diz respeito à distância entre os pontos de vista presente e passado.
De modo simples, poderíamos dizer que o presente interfere no
passado, atualizando ou modificando-o segundo seu ponto de vista: as
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“lembranças se adaptam ao conjunto de nossas percepções do
presente” (HALBWACHS, 2006, p. 29). Então uma lembrança é sempre
uma atualização presente de uma percepção passada.
Ora, no caso de Paulo Honório esta atualização do passado acaba
interferindo de modo muito forte em sua autoimagem. No momento em
que escreve, ele conhece sentimentos outrora ignorados, especialmente o
ciúme “idiota” (RAMOS, 2006, p. 169), mas também o arrependimento, o
remorso, a solidão e o abandono:
Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os
sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu
egoísmo.
Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu
qualidades tão ruins. (RAMOS, 2006, p. 221).

Por consequência, pela primeira vez notamos no relato de sua
vida um problema de baixa autoestima, caracterizando-se o narrador
como não faria na época da prosperidade econômica da fazenda, isto
é: como um anômalo, uma espécie de monstro:
Que mãos enormes! As palmas eram enormes, gretadas, calosas, duras
como casco de cavalo. E os dedos eram enormes, curtos e grossos.
Acariciar uma fêmea com semelhantes mãos! (RAMOS, 2006, p. 164).
Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um
coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos
outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes.
(RAMOS, 2006, p. 221).

O caráter intencional da memória, ao lado da vasta distância
entre os pontos de vista presente e passado, ajuda Paulo Honório a
desenhar-se como deseja. Não é, no entanto, uma ferramenta criativa,
ou seja, não está a serviço nem da fantasia nem da ficção. Ricoeur
(2007, p. 25-26) faz questão de delimitar as fronteiras entre memória
e imaginação, a saber: aquela busca evocar uma suposta realidade,
uma impressão que julga verdadeira; esta, por sua vez, vai buscar o
fantástico, a fantasia. Temos por inferência, então, que a memória possui
o ideal da fidelidade, ou, em outras palavras, “nada melhor que a
memória para garantir que algo ocorreu antes de formarmos sua
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lembrança” (RICOEUR, 2007, p. 26), tanto que se podemos acusá-la de
inconfiável é por que ela é o único meio para validar o caráter passado
daquilo que declaramos nos lembrar (RICOEUR, 2007, p. 40-41).
Existe, portanto, um jogo dinâmico entre o ideal veritativo, a
diferença de pontos de vista e o caráter intencional da memória. Bom
exemplo disso encontra-se logo no capítulo II de São Bernardo, quando
o narrador afirma seu compromisso com a verdade: “Há fatos que eu
não revelaria, cara a cara, a ninguém. Vou narrá-los porque a obra
será publicada com pseudônimo” (RAMOS, 2006, p. 11). Porém, logo
em seguida surge a reflexão contraditória, mas coerente, que admite a
limitação humana no cumprimento da tarefa de rememorar e abre espaço
para a manipulação de memórias:
Tenciono contar a minha história. Difícil. Talvez deixe de mencionar
particularidades úteis, que me pareçam acessórias e dispensáveis.
Também pode ser que, habituado a tratar com matutos, não confie
suficientemente na compreensão dos leitores e repita passagens
insignificantes (RAMOS, 2006, p. 11).

Aqui, devido a essa contradição, necessitamos de parênteses, e
desde já declaramo-los abertos.
Não fica claro se efetivamente a narração se deu por meio de
pseudônimo, pois nos capítulos I e II, espécies de prólogo do livro de
Paulo Honório, que só inicia de fato no capítulo III de São Bernardo,
os nomes das personagens são os mesmos do restante do romance,
inclusive o do próprio fazendeiro, quando reproduz um diálogo dele
próprio com o jornalista Azevedo Gondim, que o evoca pelo nome, na
página 9. Isto nos põe em dúvida: ou o narrador, astutamente, já nos
preparativos fez uso de pseudônimo (o que seria perfeitamente viável),
ou abandonou este subterfúgio daquele ponto em diante, quando se
inicia propriamente seu livro de memórias. Mesmo que admitíssemos,
uma vez que o assunto não é mais mencionado, que realmente a obra
foi escrita com pelo menos um nome fictício, o do narrador, ficaria
ainda por esclarecer o mesmo ponto relativamente aos nomes das outras
personagens, pois em nenhum momento somos alertados se são
verdadeiros ou se também foram substituídos. Igualmente o nome da
fazenda, se a intenção do narrador é preservar-se, teria que ser
adulterado, o que nunca é objeto de nota. Entendemos que estas
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questões interferem tanto na constituição quanto na compreensão da
obra, embora no espaço em que São Bernardo se ambienta o narrador
fosse facilmente identificável, independentemente do uso de
pseudônimos, dadas a peculiaridade trágica que seu livro relata e a
estreiteza dos seus círculos sociais envolvidos. Sua preocupação
autopreservativa só pode ser falsa ou ingênua. Temos então um
paradoxo: o escriba tem um objetivo que somente será alcançado com
seu desnudamento completo perante o leitor, o que é facilitado pela
ocultação pseudônima; por outro lado, esta estratégia dificulta o
exorcismo pretendido, que só logrará êxito com o apontamento público
das culpas do narrador. A nosso ver, em que pesem os fatores citados,
esta contradição compromete tanto o objetivo do memorialista quanto
a análise de suas memórias, mas constitui um círculo necessário para
que a obra seja encaminhada.
Ressaltamos, uma vez mais, que a hipótese do abandono da
ideia de pseudodenominar-se deve ser seriamente considerada, o que
negaria a afirmação da página 11 sobre o compromisso com a
veracidade e, por outra via, facilitaria o trabalho árduo do novel escritor.
Fechemos os parênteses, voltemos à questão da memória.
Para entendermos o tipo de exercício de Paulo Honório, faz-se
necessário citar três dualidades que Ricoeur, baseando-se em Husserl,
aponta na memória: são elas as oposições entre hábito e memória;
entre evocação e recordação e finalmente, de mundanidade versus
reflexividade. Em todos os casos, o elemento primeiro significa ausência
de esforço, enquanto o segundo está ligado a um trabalho intencional
de lembrar-se. Descrevemo-os rapidamente: a noção de hábito diz
respeito a movimentos corporais repetitivos, habilidades particulares,
costumes morais e sociais que não requerem atenção de seu praticante
e que por ele são exercidos com tanta frequência quanto naturalidade,
ao contrário dos exercícios ditos de memória, que são planejados,
requerem concentração e são menos frequentes. A ideia de evocação
difere da de recordação por vir à tona involuntariamente, sem que o
indivíduo precise esforçar-se para isso. São lembranças que ocorrem
sem que haja sequer sua necessidade. A recordação, em via oposta, é
sempre requerida, demandando empenho por parte do indivíduo, que
normalmente tem um objetivo vinculado ao seu ato. Já a oposição
78

SÃO BERNARDO - A MEMÓRIA...

entre reflexividade e mundanidade se liga à esfera subjetiva do ato de
lembrar em contraste com as situações do mundo, o espaço coletivo,
os outros. A reflexividade, ato concentrado, significa o mergulho na
consciência íntima do indivíduo em busca de suas lembranças mais
pessoais, ao passo que a mundanidade engloba a memória coletiva,
acessível, em maior ou menor medida, a cada integrante de um grupo
social.
Poderíamos, em um anseio classificatório, relacionar os primeiros
itens das dualidades ricoeurianas com a esfera da coletividade e, por
outro lado, ligar os itens de memória, recordação e reflexividade ao
indivíduo, à subjetividade da performance memorial:
COLETIVIDADE
HÁBITO
EVOCAÇÃO
MUNDANIDADE

X

INDIVIDUALIDADE
MEMÓRIA
RECORDAÇÃO
REFLEXIVIDADE

Ora, é evidente que o esforçado exercício de Paulo Honório
está mais ligado à coluna da direita do que à da esquerda. Suas
reminiscências são altamente subjetivas, repletas de comentários,
detalhes, julgamentos, metalinguagem e justificativas:
Essa conversa, é claro, não saiu de cabo a rabo como está no papel.
Houve suspensões, repetições, mal-entendidos, incongruências, naturais
quando a gente fala sem pensar que aquilo vai ser lido. Reproduzo o que
julgo interessante. Suprimi diversas passagens, modifiquei outras. [...] É
o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas parcelas; o
resto é bagaço (RAMOS, 2006, p. 87-88).

No entanto, o caráter coletivo da memória é, ao mesmo tempo,
inegável. Maurice Halbwachs vincula inefavelmente a memória individual
à memória coletiva. Para ele, a memória individual existe apenas com a
ressalva de ser um produto do acaso da existência social (HALBWACHS,
2006, p. 12), ou, em outras palavras,
[...] a representação das coisas evocadas pela memória individual não é
mais do que uma forma de tomarmos consciência da representação coletiva
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relacionada às mesmas coisas. [...] Existe uma lógica da percepção coletiva
que se impõe ao grupo e o ajuda a compreender e combinar as noções
todas que lhe chegam do mundo exterior [...]. Lemos os objetos segundo
essas leis que a sociedade nos ensina e nos impõe (HALBWACHS, 2006,
p. 61).

Ricoeur, neste ponto, faz eco, lembrando que as representações
coletivas decretam as lógicas de percepção do mundo e o seu
encadeamento. Mesmo o sentimento da unidade do “eu” deriva do
pensamento coletivo, da pressão social que nos leva a crer “que somos
os autores de nossas crenças” (RICOEUR, 2006, p. 133). Ou seja, o
modo paulonoriano de ver o mundo é fruto de um determinado tipo de
organização social, suas atitudes são permitidas e avalizadas por esta
sociedade, e seu modo de lembrar-se também será determinado por
sua posição no mundo. Esta noção se faz extremamente importante
em nossa análise, pois pode elevar o texto de Paulo Honório ao
discurso de todo um grupo social, seja no âmbito de sua região –
geograficamente, a zona da mata alagoana – ou no universal.
Todavia, é o mesmo Halbwachs que faz uma ressalva no que diz
respeito às percepções coletivas: elas são determinantes para a memória
do mundo exterior, mas não tanto para a subjetiva:
[...] Qualquer recordação de uma série de lembranças que se refere ao mundo
exterior é explicada pelas leis da percepção coletiva.
O mesmo acontece com todas as lembranças, [...] até mesmo [quando se
trata] das reflexões que fizemos, dos estados afetivos pelos quais passamos
[...]. Desta vez, a memória das percepções só intervém de modo secundário
(HALBWACHS, 2006, p. 62-63).

Logo, é necessário, sempre, considerar o nível de imersão
reflexiva de qualquer ato de memória antes de analisá-lo. O trabalho
de Paulo Honório é muito intimista quando ele se refere à relação com
Madalena, pois esta é a que o perturba, que o põe em dúvida, sob
reflexão; enquanto suas lembranças do mundo dos negócios, da política
e do trato com empregados, vizinhos e inimigos – círculos, por assim
dizer, da vida prática, em que se movimenta com plena desenvoltura revelam mais a influência social de seu meio, o que torna diferentes os
parâmetros de análise. É forçoso considerar, contudo, que problemas
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como os de relacionamento pessoal podem ser em grande parte
creditados às vicissitudes da “vida agreste” que lhe deu uma “alma
agreste”, isto é, do meio que o projetou na sociedade. Não queremos
atribuir a peculiar personalidade do protagonista a um determinismo
raso, apenas chamamos a atenção para o quanto a adesão de Paulo
Honório ao pragmatismo que lhe conduziu a um lugar privilegiado no
espaço social pode ter interferido na sua constituição humana. Esta
adesão é tamanha que o fazendeiro acaba incorporando seu próprio
embrutecimento, transferindo para a vida familiar seus conceitos práticos
do que chamaremos resumidamente de negócios. Some-se a esta
incorporação a harmonia de grupo que nos faz atribuir a nós mesmos
toda uma sorte de ideias e mesmo de sentimentos e emoções que, a
bem da verdade, são inspiradas por nosso grupo social (HALBWACHS,
2006, p.64) e teremos mais uma ponderação a fazer no momento de
analisarmos as manifestações memoriais individuais, novamente em favor
de uma visão sociológica. No caso específico de Paulo Honório, tal
pressuposto pode determinar, novamente, que sua voz não é outra
senão a dos coronéis, os grandes proprietários de terras das regiões
férteis do Nordeste brasileiro, ou mesmo expandir-se para o coro dos
latifundiários, empregadores em geral ou grandes empreendedores de
toda a sociedade brasileira – refém, porém, de sua problemática própria
e de sua ruína particular. Aqui teríamos presente, mesmo em análise
preliminar, a dinâmica entre o regional e o universal, estando Paulo
Honório a representar uma prática social – o coronelismo – presente
em boa parte do Brasil interiorano, relatada pelo próprio Graciliano
Ramos na época em que governou o município de Palmeira dos Índios,
em Alagoas, onde havia, segundo ele, “inúmeros prefeitos” (RAMOS,
2006, p. 24).
Nada nos impede, porém, de verificar a ocorrência deste trânsito
no sentido inverso, isto é, do universal para o regional. Para isto, basta
enxergarmos o coronelismo paulonoriano como a manifestação
localizada de uma prática universal transferida para o território brasileiro
a partir da ocupação portuguesa – que introduziu, por exemplo, as
capitanias hereditárias, vastíssimas extensões de terras concedidas a
cidadãos portugueses. Nada mais natural, portanto, que a concentração
de terras passe a ser, quatro séculos mais tarde, não apenas vista com
naturalidade, mas também transformada em projeto de vida e de
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ascensão social, no caso de Paulo Honório. O que ele representa, sob
este ponto de vista, é a atualização, aculturada em um microcosmo
rural, desse aspecto universalmente ocorrido.
Pesadas e avaliadas as proposições expostas acima, permitimonos afirmar que a memória depende de uma complementaridade entre
o coletivo e o individual. É certo que para lembrar-se é preciso dos
outros, é preciso de um tempo e de um espaço coletivos, sem falar na
própria interação social e, inevitavelmente, na linguagem, patrimônio
da coletividade por excelência. É impossível fugir do patrulhamento
social daqueles que nos rodeiam: é com base na situação no mundo
em que vive, e aqui nos referimos tanto ao espaço físico como ao
espaço social, que o indivíduo vai determinar primeiro quais serão suas
lembranças, entre aquelas a que se dará este direito, e depois, de quais
se lembrará e de quais se esquecerá, novamente submetendo-se a um
pré-julgamento parametrizado pelas convenções que conhece por meio
da convivência em grupo. Por outra via, não é possível fugir do caráter
autoatributivo da memória: ninguém pode atribuir a mim uma lembrança
a não ser eu mesmo, de uma maneira determinada, avaliada e levada a
cabo pela minha subjetividade. Ninguém pode tolher do indivíduo a
propriedade performática de sua memória. Deste modo, teremos
sempre um equilíbrio – proporcional ou não – entre a memória individual
e a memória coletiva na exposição das lembranças de qualquer indivíduo.
Agora, novamente buscaremos referência na fenomenologia ricoeuriana,
segundo a qual este equilíbrio se localiza em um plano específico,
incluindo um terceiro fator na equação, ou um terceiro tipo de memória,
guardada por outros indivíduos que não nós mesmos:
Não existe, entre os dois pólos da memória individual e da memória
coletiva, um plano intermediário de referência no qual se operam
concretamente as trocas entre a memória viva das pessoas individuais e
a memória pública das comunidades às quais pertencemos? Esse plano é
o da relação com os próximos, a quem temos o direito de atribuir uma
memória de um tipo distinto (RICOEUR, 2007, p. 141).

Os próximos, para Ricoeur, são aqueles que não apenas nos
aprovam a existência, como também atestam nossas mais básicas
habilidades, como a fala, a ação, a narração e a autoimputação de
responsabilidades (RICOEUR, 2007, p. 142). Temos, assim, mais um
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elemento que traz consigo a necessidade de Paulo Honório escrever
suas memórias: ao explicitá-las, automaticamente as disponibiliza para
análise e consideração de seus próximos, leia-se da sociedade, pois
precisa deste aval para atingir seu objetivo particular. Arriscamo-nos a
afirmar que, além de explicar-se como ser humano, também integra
este objetivo a busca de uma anistia, de um perdão emitido
prioritariamente por sua consciência, mas também necessariamente
advindo de seus próximos. Este benefício final, no entanto, não é
possível a não ser com a presença da ausência de certas lembranças,
ou seja, do oposto da memória, que é o esquecimento. O esquecimento,
elemento básico e fundamental na busca pelo perdão, vai também servir
para Paulo Honório construir sua narrativa e sua imagem pessoal, que
será traçada, como já vimos, a mais maléfica possível.
De início, falaremos do esquecimento sem a ótica do perdão. Sua
caracterização inicial é a de um dano à confiabilidade da memória, o que
permitiria defini-la como a luta contra o esquecimento (RICOEUR, 2007,
p. 424). É claro que não nos é possível conceber, por anômala que seria,
uma memória que nada esquecesse, de onde vem a reflexão de que o
papel da memória é o de negociar com seu alter ego o equilíbrio
necessário para a melhor configuração possível, ou seja: o esquecimento,
embora seja o oposto do verdadeiro milagre que representa a memória
feliz, é também fator necessário para que este milagre aconteça. Iván
Izquierdo reforça esta ideia ao afirmar que existe uma possibilidade de
saturação de recursos, segundo a qual seria necessário esquecer algumas
memórias para poder formar novas:
Há estudos recentes feitos em animais de laboratório que revelam que a
capacidade de formar e armazenar memórias, assim como a de evocá-las,
é limitada, e os mecanismos envolvidos se saturam com certa rapidez [...]
A arte de esquecer ou, no caso, a arte de não saturar os mecanismos da
memória, mais uma vez se apresenta a nós como algo inato, algo que nos
beneficia de maneira anônima, pois nos impede de naufragar em meio às
próprias recordações (IZQUIERDO, 2004, p.97).

O esquecimento pode ser classificado em algumas categorias.
Ricoeur (2007, p. 425) opta por dividi-lo em esquecimento por
apagamento de rastros e esquecimento de reserva. O primeiro se
configura através de problemas de acesso a determinadas lembranças,
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que se tornam indisponíveis – nunca inexistentes. Segundo este preceito,
esqueceríamos menos do que pensamos, pois o que haveria seria apenas
impedimento de contato com lembranças aparentemente esquecidas.
O segundo tipo, que representa na verdade a tese do esquecimento
reversível e até mesmo do inesquecível, postula uma existência
“inconsciente” da lembrança (RICOEUR, 2007, p. 426-427), a qual pode
se reapresentar, ou ser reconhecida, a qualquer momento, buscada
pelo indivíduo quando propícias forem as circunstâncias. Ao lado destas
duas categorias, referentes ao esquecimento dito profundo, residem as
figuras do esquecimento manifesto: aquele que, por manipulação da
memória, é totalmente premeditado, seja por um indivíduo ou por uma
coletividade.
Izquierdo (2004, p. 22-23) opta por listar quatro formas de
esquecimento. Duas delas são intencionais, a extinção – substituição
de lembrança indesejável por outra exatamente oposta - e a repressão
- conceito proposto ainda por Freud, que consiste na “obliteração
geralmente voluntária” (IZQUIERDO, 2004, p. 101) de alguma memória
ruim ou prejudicial. A extinção e a repressão constituem o que o autor
chama de arte de esquecer. Os outros dois tipos de esquecimento
“consistem em perdas reais de informação” (IZQUIERDO, 2004, p. 22),
o bloqueio e o esquecimento propriamente dito. Além disso, Izquierdo
disponibiliza-nos o conceito de falsificação, que veremos adiante.
Dentre as diversas possibilidades de esquecimento possíveis,
interessa-nos a que não diz respeito a disfunções cerebrais ou
apagamentos de rastros mnésicos, assuntos intransferíveis das
neurociências. Ficamos então com o esquecimento manifesto, ou
exercido, ou pragmático, conforme desejemos chamá-lo, ou ainda a
manipulação de memória. Os abusos de memória são abusos do
esquecimento, facilitados quando seu veículo é a narrativa, dona de
um caráter antes de tudo seletivo: “Assim como é impossível lembrarse de tudo, é impossível narrar tudo.” (RICOEUR, 2007, p. 455):
As estratégias de esquecimento enxertam-se diretamente nesse trabalho de
configuração [narrativa]: pode-se sempre narrar de outro modo, suprimindo,
deslocando as ênfases, refigurando diferentemente os protagonistas da ação
assim como os contornos dela (RICOEUR, 2007, p. 55).
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Neste momento, associamos a ideia ricoeuriana de abuso de
memória ao conceito de falsificação, de Izquierdo, segundo o qual,
voluntariamente ou não, criam-se memórias falsas a partir de dados
reais (IZQUIERDO, 2004, p. 60-61).
Paulo Honório é uma representação humana verossímil e, como
tal, não apenas não consegue narrar tudo, como também,
obrigatoriamente, falsifica e esquece - propositalmente ou não - certas
memórias. Quando diz que iniciou a narrativa sem se indagar se isto lhe
traria “qualquer vantagem, direta ou indireta” (RAMOS, 2006, p.11)
estamos diante de uma típica extinção de lembranças, em que o
protagonista procura anular os motivos pelos quais escreve, e é por
isso que somos forçados a deduzi-los. Em contrapartida, lembra
perfeitamente do crime que o levou à prisão e do tempo exato que lá
permaneceu – “três anos, nove meses e quinze dias” (RAMOS, 2006, p.
16) - o que normalmente seria objeto de repressão memorial, mas que
é lembrado com riqueza de detalhes para atingir o efeito impactante
desejado para o leitor, contribuindo para formar a imagem planejada.
Também dão sinais de manipulação de memória os saltos temporais
registrados no texto, que deixam vazios bons espaços de tempo nos
quais certamente coisas aconteceram – por exemplo, no oitavo capítulo
“existe um salto de cinco anos, e em cinco anos o mundo dá um bando
de voltas” (RAMOS, 2006, p. 48). Neste capítulo tem-se novamente
uma ideia precisa do tom geralmente concedido à narração
paulonoriana. Seu modo de narrar, de expressar sua visão de mundo,
é declaradamente seletivo, de modo a enfatizar tão somente sua luta
visceral contra as adversidades financeiras, políticas e legais,
A verdade é que, aparentando segurança, eu andava assustado com os
credores. Ia bem, sem dúvida, o ativo era superior ao passivo, mas se
aqueles malvados quisessem, capavam-me (RAMOS, 2006, p. 51).
Tive abatimentos, desejo de recuar; contornei dificuldades: muitas curvas.
Acham que andei mal? A verdade é que nunca soube quais foram os
meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram
prejuízo; fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção
de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que
me levaram a obtê-las (RAMOS, 2006, p. 48).
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Além das de ordem conjugal:
Pois, apesar das precauções que tomamos, do asbesto que usamos para
amortecer os atritos, veio uma nova desinteligência. Depois vieram muitas
(RAMOS, 2006, p. 125).

O texto, dessa forma, fica excessivamente pragmático, causando
forte impressão no leitor. À segunda vista, porém, podemos nos
perguntar se Paulo Honório é efetivamente o homem quase monstruoso
que se desenha para nós, se não teve, no percurso de sua ascensão e
queda, as dúvidas inerentes à espécie humana em todas as suas
variedades, se não está nos poupando de uma caracterização humana
que despertaria em seus leitores a identificação, o apoio solidário, a
compreensão. Há pelo menos dois sinais de humanidade no decorrer
do romance: um no capítulo VII, quando decide “proteger as
Mendonça”, pois tem “pena” delas (RAMOS, 2006, p. 51-52), cujo
pai foi morto por encomenda do próprio Paulo Honório; outro quando
descobre o paradeiro de sua protetora na infância, mãe Margarida, e
manda levá-la para São Bernardo, onde vai morar “numa casinha limpa”
(RAMOS, 2006, p. 16). Nota-se neste episódio uma quebra no
comportamento habitual e mesmo no modo com que o fazendeiro
comenta suas lembranças:
Pecados! Antigamente era uma santa. E agora, miudinha, encolhidinha, com
pouco movimento e pouco pensamento, que pecados poderia ter? [...].
Uma fraqueza apertou-me o coração, aproximei-me, sentei-me na esteira,
junto dela.
- Mãe Margarida, procurei a senhora muito tempo. Nunca me esqueci. Foi
uma felicidade encontrá-la. E carecendo de alguma coisa, é dizer. Mande
buscar o que for necessário, Mãe Margarida, não se acanhe (RAMOS,
2006, p. 65).

Apesar de demonstrar nestes excertos uma pequena dose de
fraquezas, por sinal comuns à espécie, Paulo Honório não busca nenhum
tipo de afinidade com o leitor, até mesmo porque tais manifestações de
apreço acabam sendo questionáveis. Note-se que a relação com
Margarida ganha ares de negócio, quando a ela é aberto o precedente
de mandar buscar o que for necessário, o que redunda em um custo de
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“dez mil-réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado
que me deu” (RAMOS, 2006, p. 16). Quanto à preocupação com as
vizinhas Mendonça, percebem-se rastros de remorsos, pois a
prosperidade de Paulo Honório “começara depois da morte do pai
delas” (RAMOS, 2006, p. 51). De mais a mais, em todo o restante do
livro o narrador retoma o andamento normal de seu trabalho,
esquecendo propositalmente de se descrever como humano: busca o
açoite, a execração de si e dos outros, numa falsificação de memórias
às avessas, que reforça tudo o que for conveniente para demonstrar
sua culpabilidade.
Esta prática contradiria a ideia do perdão, ponto culminante dos
esforços de manipulação da memória, que seria atingido com o avanço
do esquecimento seletivo e a falsificação para melhor de lembranças
indesejadas. Isto nos leva a crer que a estratégia paulonoriana em busca
do perdão vai exatamente pelo caminho inverso, procurando exacerbar
um caráter anômalo, assumir todas as culpas possíveis para depois
apresentar-se como humano, alegando-se arrasado, denotando
arrependimento e então disponibilizar-se para julgamento, tanto próprio
como coletivo. Neste ponto encontraríamos o elo temporal
representado pelas memórias do narrador, em que a autoflagelação
referente ao passado levaria ao perdão no presente e este, por sua
vez, a um projeto de futuro em paz de espírito. O poder do perdão é o
de desligar, pela dialética do arrependimento, o agente de seu ato
(RICOEUR, 2007, p. 466). Este é o objetivo comum de praticamente
todos os trabalhos esforçados de memória. O que buscam os indivíduos
que o fazem por escrito é conferir a este trabalho ares de registro
documental, exposto ao público, onde talvez encontre outras
consciências que dividam com ele esta imensa carga memorial,
assimilem para si uma parcela da conduta e dos atos do escritor e, por
fim, concedam-lhe anistia.
Este é, sumariamente, o Paulo Honório que lembra e escreve, às
voltas com as intenções conflitantes de revelar-se completamente diante
do leitor e, ao mesmo tempo, de construir intencionalmente uma
determinada autoimagem. É através dela que se projetarão, além do
drama particular da personagem, todos os conflitos e denúncias sociais
que afloram nas páginas de São Bernardo, constituindo uma das mais
ricas obras-primas da Literatura brasileira.
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Introdução
Desde 2001 que me interesso por Moçambique, trabalhando
primeiro para uma dissertação de doutoramento, actualmente para um
programa de pesquisa sobre sistemas de conhecimento e aprendizagens
em África. Quis o acaso, mas também a intenção, que parte crucial do
meu trabalho de campo se realizasse em Manjacaze, pequena vila do
interior da província de Gaza cuja história é marcada por duas figuras
maiores do país: Ngungunhane, o último imperador de Gaza, e Eduardo
Mondlane, fundador e primeiro comandante da Frelimo. Influenciado
pela importância desempenhada pela história, estudei os discursos de
heroificação colocados em prática em Moçambique, no contexto das
políticas de identidade e de construção da nação por parte do Estado.
Estes discursos assentam na manipulação da memória, peça-chave no
processo de organização do passado. Como Maurice Bloch (1995)
observou, a memória é um tema da maior importância para a
antropologia, a sociologia e a história, todas elas, ainda que em grau
variável e não da mesma forma, interessadas nas representações sociais
do passado e nos seus diferentes modos de transmissão: oralidade,
escrita, rituais e objectos culturais.
1. Enquadrar os discursos de identidade: o lugar e as funções da
memória
Todos temos a faculdade de recordar (mas também de esquecer)
acontecimentos passados, momentos singulares da nossa vida. Todas
as reflexões sócio antropológicas sobre a memória colocam em
destaque a recordação e o esquecimento. Como sugere Holbwachs
(1997, p.193 236), a memória individual cumpre-se sempre no seio
de um determinado quadro social que, por sua vez, está implantado
num dado espaço. Se, por um lado, não existe memória sem espaço, é
também certo que qualquer alteração no espaço em que os indivíduos
vivem produz naquelas mudanças. Nesta discussão, é necessário relevar
que as memórias individuais têm desigual força e autoridade, não se
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fazendo “ouvir” por igual. Por sua vez, Connerton (1993, p. 26-28)
considera que a memória individual se manifesta em três planos: (i)
pessoal; (ii) cognitivo; (iii) hábito. Enquanto a memória pessoal
caracteriza as recordações relativas às experiências da vida de cada
indivíduo, a memória cognitiva abrange todos os actos de recordação
relacionados com os conhecimentos adquiridos, nomeadamente no
plano linguístico, lógico, histórico e geográfico. Por último, a memória
hábito refere-se às mais diversas capacidades que adquirimos e, sempre
que necessário, executamos. É o caso de caminhar e correr, entre os
mais simples, até aos mais complexos, como pilotar um avião ou escalar
uma montanha. Se a memória é recordação, é forçoso relevar a outra
dimensão acima já referida, simultaneamente oposição e complemento:
o esquecimento. É em torno deste que os indivíduos e os diferentes
colectivos humanos estruturam as suas relações sociais, articulando o
dever ou a necessidade da recordação com o dever ou a necessidade
do esquecimento (CAUDAU, 1996, p. 5). Em Augé (1998, p.7), este
desempenha um papel fundamental: sem o esquecimento a “saúde”
mental individual estaria em risco, pois a impossibilidade de esquecer
(hipertrofia da memória) provoca profundas desordens psicológicas
nos indivíduos afectados; sem o esquecimento as sociedades teriam,
muitas vezes, dificuldades em prosseguir o seu quotidiano, toldadas,
por exemplo, pela recordação constante do horror e do ressentimento
ou, ao invés, pela euforia contagiante dos momentos festivos. Em
Moçambique, mormente em Manjacaze, onde a acção da Renamo
assumiu formas muito violentas1, os indivíduos oscilavam já entre a
recordação e o esquecimento, escassos anos após o fim das
hostilidades. Como vezes sem conta escutei, “eles são nossos irmãos”.
Ou seja, os actores sociais recorrem a esta forma simbólica de
parentesco como um mecanismo de esquecimento para que o outro

A Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) foi um movimento de guerrilha criado pelo
regimes racistas da antiga Rodésia (hoje Zimbabué) e da África do Sul tendo como objectivo
destabilizar Moçambique e o seu projecto político revolucionário. Tal daria origem a uma longa
guerra civil marcada por numerosos massacres. Um dos mais violentos ocorreu em Manjacaze,
em Agosto de 1987, provocando a morte de mais de uma centena de pessoas.
1
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inimigo se transforme num amigo próximo, pacificando assim a vida
social e as próprias existências individuais. Não quer isto dizer que a
recordação seja menos importante que o esquecimento. É ela, não
raro, que permite dar sentido à vida. Em a Odisseia de Homero,
Penélope é o paradigma da força da recordação, à qual vai buscar o
alento para continuar a viver, enquanto aguarda pela chegada do marido
ausente. A ama Euricleia exprime-o de uma forma muito intensa:
“Acorda, Penélope, minha filha; vem, que os teus olhos contemplem
aquilo que desejas todos os dias: ele chegou, Ulisses, está em tua casa,
tardiamente, mas está cá” (HOMERO, s.d., p. 243). Mais, e agora já
numa dimensão colectiva, a recordação sob a forma das cerimónias
comemorativas, em especial as promovidas pelo Estado, detém uma
função social decisiva. Para além de influenciar o comportamento e o
pensamento dos indivíduos, contribui também para a estruturação da
memória colectiva (cf. CONNERTON 1993, p. 49-86). Para Pujadas
(1994, p. 618), esta é, enquanto enunciação através do discurso da
consciência colectiva, simultaneamente a depositária do conjunto de
atributos e símbolos de uma sociedade e um dos instrumentos de
legitimação da ordem social dominante.
2. A invenção dos heróis: história e discursos de identidade
Nenhum Estado-nação abdica da produção e evocação de um
imaginário político e identitário, feito de histórias de lutas e de resistências
homéricas, com heróis investidos de um papel essencial no processo
de construção e instituição de uma identidade nacional. Relativamente
a esta deve se assinalar o carácter processual da sua criação, quer
dizer histórico, como justamente sublinha Sobral (1999, p. 84). Aliás,
o mesmo se aplica à nação e ao Estado: “Nem os Estados nem as
nações existiram sempre e em quaisquer circunstâncias. Além disso, as
nações e os Estados não constituem a mesma contingência” (GELLNER
1993, p. 19). Quer isto dizer que não são inseparáveis, isto é, a nação
pode existir sem o Estado e este pode existir sem aquela. Por outro
lado, ao invés do defendido pelos nacionalismos das mais diversas
matizes, as nações estão muito longe de encontrarem as suas origens
em tempos quase imemoriais, antes possuem um carácter profundamente
histórico (SOBRAL 2001, p. 2), assumindo muitas vezes o Estado um papel
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decisivo, como sublinha Sobral (1999, p. 84) na esteira do que defende
Hobsbawm: “O Estado não só fazia a Nação, como era obrigado a
fazê-la” (1990, p. 190). No caso moçambicano a nação começou a
construir-se pela acção do movimento nacionalista a partir das estruturas
e práticas do Estado colonial:
Como todo o nacionalismo africano, o de Moçambique nasceu da
experiência do colonialismo europeu. A fonte da unidade nacional é o
sofrimento comum durante os últimos cinquenta anos sob o domínio
português. O movimento nacionalista não surgiu numa comunidade
estável, historicamente com uma unidade linguística, territorial, económica
e cultural. Em Moçambique foi a dominação colonial que deu origem à
comunidade territorial e criou as bases para uma coerência psicológica,
fundada na experiência da discriminação, exploração, trabalho forçado e
outros aspectos da dominação colonial (MONDLANE 1995 (1969), p. 87).

A construção da nação dependia, em boa medida, da eficácia da
dicotomia nós, os moçambicanos, em oposição a eles, os colonialistas,
fundada na experiência da opressão colonial que unia todos os povos
que viviam sob o domínio português em Moçambique. Conquistada a
independência, a construção da nação prosseguiu através da consolidação
das estruturas jurídico administrativas e da produção de discursos
identitários orientados para o enraizamento da ideia de pertença a um
colectivo nacional capaz de integrar e subordinar as diferenças fundadas
na etnia, na língua e na religião. Ou seja, tratava-se de transformar os
habitantes do Estado moçambicano em cidadãos moçambicanos, apesar
da sua vinculação a diferentes grupos étnicos e o uso de línguas locais
muito diversas, através da acção estatal na produção de símbolos, liturgias
e discursos – a chamada “identidade instituída” (M. MARTINS 1996) –,
nos quais as figuras históricas elevadas à condição de heróis ocupam
uma posição fundamental.
O trabalho de heroificação é inseparável da produção de uma
memória colectiva de dimensão nacional por parte do Estado e seus
agentes. Como foi acima já dito, a memória colectiva é simultaneamente
a depositária do conjunto de atributos e símbolos de uma sociedade e
um dos instrumentos de legitimação da ordem social dominante. Falar
da memória colectiva implica convocar a tradição. Na perspectiva de
Giddens, ambas trabalham “a organização do passado em relação ao
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presente” (2000, p. 60). Assim, o argumento de Hobsbawm (1995)
acerca do carácter inventado das tradições é fundamental para iluminar
os processos de construção da nação moçambicana. Construídas e
instituídas pelo Estado, reclamando-se da imutabilidade por contraponto
à mudança, as tradições permitem meter em acção práticas simbólicas
que funcionam como instrumentos de inculcação de valores e referências
que se pretendem partilhadas por toda a nação. Trata-se, entre outros
aspectos, de elaborar respostas ancoradas no passado para responder
a problemas de identidade no presente (BOUJU, 1995), isto é, no caso
em discussão, da nação em construção contra os particularismos
étnicos, linguísticos e religiosos pré-existentes. Em Moçambique os
rituais e as cerimónias comemorativas dos acontecimentos mais
marcantes da sua história, como a independência, a batalha de Coolela
ou a morte de Eduardo Mondlane, são momentos concretos da
expressão e fixação da memória colectiva e da tradição, quer dizer, de
produção da verdade (CUNHA, 2001, p. 25) sobre um destino que se
deseja singular e irrepetível da nação.
Ainda que cada nação veja a sua história como absolutamente
original, a fabricação dos heróis moçambicanos está longe de constituir
uma situação singular, antes possuindo semelhanças com processos
ocorridos noutros países, sobretudo com aqueles que saíram de
dependências coloniais. Simultaneamente referências históricas e
símbolos da identidade colectiva, formas concretas de popularização
dos discursos da identidade nacional (cf. SOBRAL 1999, p. 72), os heróis
são inseparáveis dos momentos fortes do processo histórico, das datas
consideradas mais marcantes da construção da independência nacional.
Presentes nas celebrações estatais mais importantes, fazem parte do
mito nacional, cuja função primordial é dar resposta à interrogação
lancinante sobre o “carácter” da nação (MARIENSTRAS, 1998, p. 65ss).
Na Ilíada, a narração épica da guerra de Tróia por Homero,
pressentimos a natureza profunda da heroicidade. Vejamos o que
pensava o príncipe troiano Heitor, momentos antes do combate mortal
com o grande Aquiles, dos prantos de sua mãe que lhe suplicava que
não enfrentasse o poderoso aqueu:
Mas, afinal, porque se detém o meu coração nesta ideia? Não vamos
suplicar-lhe; ele não terá piedade nem respeito por mim, e matar-me-á,
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desarmado como uma mulher, visto que terei abandonado as minhas
armas. Não há agora meio algum, do alto de um carvalho ou de um rochedo,
de conversar com ele, à semelhança de uma donzela e de um jovem que
conversam um com o outro. Mais vale, nesta querela, atirar um contra o
outro, quanto antes. Saibamos a qual dos dois o Olímpico oferecerá a
glória (HOMERO, s.d., p. 311).

Trazer à discussão os heróis antigos é relevante, pois eles ajudamnos a esclarecer outros aspectos da heroificação em Moçambique.
Talvez o mais evidente seja o da sedução irresistível pelo arcaísmo
relativamente a Ngungunhane por parte das lideranças nacionais
moçambicanas, repetindo de certa forma o mesmo gosto detectado
por Fabre (1998, p. 261) em Napoleão relativamente aos heróis da
antiguidade.
3. A invenção dos heróis: Ngunganhane
Até ao século XIX a presença colonial portuguesa pouco foi
além da fundação e controlo das feitorias localizadas em pontos
estratégicos ao longo da costa. A viragem decisiva dá-se com a
Conferência de Berlim. Apesar de ser uma potência pequena e
decadente, Portugal conseguiu também assegurar o seu quinhão, no
qual se incluíam os territórios que dariam origem a Angola e
Moçambique. Contudo, os termos impostos para o reconhecimento
internacional eram leoninos, pois exigiam a ocupação efectiva dos
territórios. Tal implicava acabar com a presença sitiada, como refere
Mondlane, citando o historiador Oliveira Martins:
Estar de arma – sem gatilho – ao ombro, sobre os muros de uma fortaleza
arruinada, com uma alfândega e um palácio onde vegetam maus
empregados mal pagos, a assistir de braços cruzados ao comércio que os
estranhos fazem e nós não podemos fazer; a esperar todos os dias os
ataques dos negros, e a ouvir a todas as horas o escárnio e o desdém com
que falam de nós os que viajam na África – não vale, sinceramente, a
pena (MONDLANE 1995 (1969), p. 25).

No sul de Moçambique o principal obstáculo era o Estado de
Gaza (v., entre outros, RITA-FERREIRA, 1975; LIESEGANG, 1986 e
PÉLISSIER, 1994). Falhadas as tentativas de subordinação desta entidade
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política ao domínio colonial português (v. VILHENA, 1996) e após vários
anos de tensão, em que Ngungunhane se mostrou esquivo aos interesses
portugueses, a opção pelo confronto militar acabou por se impor.
Durante várias semanas, todo o exército do Nghunghunyane, calculado
em 25 ou 30.000 homens, acampou junto do seu régulo, pronto para o
combate. Mas por razão desconhecida o exército português tardou, e o
grosso dos batalhões tsongas, não tendo que comer, dispersou-se.
Contudo, uma forte guarda de corpo, composta dos melhores soldados
angónis, ficou no quartel-general. Quando finalmente os Portugueses
chegaram aos arredores de Mandlakazi, travou-se um combate violento.
Os guerreiros ngonis atacaram valentemente o quadrado português, mas
foram repelidos com grandes perdas (305 mortos, segundo o comunicado
oficial), a povoação do régulo, Mandlakazi, foi tomada e destruída e o
Nghunghunyane fugiu para Xaimite, o bosque sagrado onde os seus
antepassados estavam enterrados. Algumas semanas mais tarde, o capitão
Mouzinho de Albuquerque, depois duma marcha forçada, fê-lo prisioneiro
sem combate e levou-o para Lourenço Marques, donde foi deportado
para o oeste africano (JUNOD, 1996, p. 460-461, tomo I).

No Portugal coevo, a campanha militar foi narrada como um
feito heróico da maior grandeza, com os comandantes militares elevados
à condição de heróis do domínio colonial português (ROQUE, 2001, p.
40). A figura de Ngungunhane e todas as peripécias ligadas à sua prisão
e desterro ficaram bem marcadas no imaginário popular. Um exemplo
elucidativo é a canção cantada no Minho após a chegada do “rei preto”
aos Açores:
O GUNGUNHANA ’STÁ PRESO
Ai! ai! que me rasga a saia,
nun me agrada a brincadeira;
se casei pra trabalhar,
mais balia ’star solteira.
O rei preto Gungunhana
é parente de Jacó;
home de sete mulheres,
~ só!
agora nen ua
A! ai! que me rasga a saia,
nun me agrada a brincadeira;
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lebar o Gungunhana
para a ilha da Madeira.
As mulheres do Gungunhana
tamén foro castigadas;
foro para Cabo-Berde,
todas sete degradadas.
Ai! ai! que me rasga a saia,
nun me agrada a brincadeira;
se casei pra trabalhar,
mais balia ’star solteira.
(GIACOMETTI, 1981, p. 60)

Tendo permanecido na memória colectiva dos povos de Gaza,
esta derrota acabaria por ser assumida pelo Estado moçambicano como
um símbolo maior da luta contra o colonialismo e Ngungunhane
progressivamente transformado no mais antigo herói nacional. A elite
nacionalista moçambicana soube transformar uma derrota numa
alavanca para a construção da identidade nacional. Enfatizando, “a
derrota do Estado de Gaza, seja de que maneira vemos este
acontecimento, permitiu a construção de Moçambique” (LIESEGANG,
1986, p. 91). Necessitando de heróis, Ngungunhane preenchia as
condições suficientes ao projecto de construção da nação. Saliente-se
o facto de não existirem heróis sem inimigos (UNFRIED, 1998, p. 194).
Neste caso não há dúvidas sobre quem era o inimigo: o colonialismo
português. Como sempre acontece nos processos de heroificação (v.
MARIENSTRAS, 1998), havia que eliminar os aspectos mais negativos e
brutais de Ngungunhane, ao mesmo tempo que se fazia a
sobrevalorização das características mais positivas, como a “coragem”,
a “inteligência” e a “liderança”. Com o tempo, graças ao trabalho
porfioso dos historiadores, dos escritores e dos intelectuais
nacionalistas, impuseram-se os aspectos positivos sobre o
esquecimento dos negativos. Se no passado foi afirmado de uma forma
mais aberta, até por figuras nacionalistas como Abner Sansão Mutemba,
que os nguni eram uma força invasora e Ngungunhane o último rei de
um Estado colonizador e opressor, a narrativa institucional é hoje bem
diferente. Na literatura, Khosa (1987) é um dos poucos escritores
moçambicanos contemporâneos a assumir uma posição
98

“TERRA DE HERÓIS”: HISTÓRIA E DISCURSOS...

inequivocamente contra-a-corrente. Numa das passagens mais
fascinantes do seu romance, Ualalapi (1987), Khosa escreve:
− Estou com medo, Ualalapi. Estou com medo. Vejo muito sangue, sangue
que vem dos nossos avós que entraram nestas terras matando e os seus
filhos e netos mantêm-se nela matando também. Sangue, Ualalapi, sangue!
Vivemos do sangue destes inocentes. Porquê, Ualalapi?...
− É necessário, mulher. Nós somos um povo eleito pelos espíritos para
espalhar a ordem por estas terras. E é por isso que caminhamos de vitória
em vitória. E antes que o verde floresça é necessário que o sangue regue
a terra (1987, p. 32).

Com a luta armada a Frelimo tomou para si a figura de
Ngungunhane. A sua resistência passaria a ser usada como um exemplo
heróico face ao colonialismo, lembrando também que foi a falta de
unidade dos africanos que conduziu à vitória dos portugueses. Neste
período ter-se-á desenvolvido “uma visão popular que identificava
todos os negros moçambicanos com o povo moçambicano, e como
havia negros no passado, concluiu-se que devia ter existido um povo
moçambicano” (LIESEGANG , 1986, p. 80). A heroificação de
Ngungunhane conheceria o impulso definitivo na década seguinte,
imposto pela urgência da valorização da identidade e da coesão
nacionais num contexto de guerra civil. Em 1982, em visita a Manjacaze,
Machel afirma, falando para 10.000 pessoas:
Viemos a este distrito porque a história de Moçambique está intimamente
ligada a Mandlakazi [...] Aqui foram travadas grandes batalhas. Os
habitantes deste distrito nunca aceitaram a dominação. Por isso viemos
render-lhes homenagem, ver as árvores onde repousou Gungunhana
(Notícias, n.º 16.521, p. 8, de 23/6/1975).

Para a hegemonia das qualidades heróicas de Ngungunhane
faltava apenas a exaltação final: as exéquias fúnebres, porque disso se
trataram efectivamente as cerimónias realizadas em 15 de Junho de
1985 na cidade de Maputo. Recordemos alguns dos momentos mais
significativos, relatados pela Tempo:
Foram enchentes de gente diversa as que no passado sábado, dia 15,
formavam um verdadeiro cortejo à berma das estradas, gente vinda de
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pontos uns distantes outros menos, mas irmanadas no comum sentimento
de honrar aquele que, tendo partido a “ferros” – palavras do Marechal
Samora Machel – para o cativeiro, já lá vai cerca de um século, regressava
Herói para o solo da Pátria libertada por homens que, a seu exemplo, não
deixaram jamais esmorecer o seu sentimento de dignidade, de soberania.
“Ngungunhane regressa” era uma frase como que algo de mágico,
pronunciada de boca em boca, cantada pelos inúmeros grupos culturais
que fizeram da solenidade uma festa, jornada de afirmação da identidade.
Chegados a Maputo, a bordo do DC-10 das Linhas Aéreas de
Moçambique, no qual viajaram a partir de Lisboa, os restos mortais do
Imperador de Gaza mereceriam no Aeroporto, ao longo do trajecto e no
Salão Nobre do Conselho Executivo, honras militares. [...] “Este é um
momento emocionante para todos nós”, afirmaria o Presidente Samora
Machel no seu discurso [...]. “É uma ocasião em que resgatamos ao
passado a sua verdadeira grandeza para nela reafirmarmos os traços
permanentes da nossa cultura, da nossa personalidade, da nossa
identidade nacional” (n.º 767, 14-17 de 23/6/1985).

Se neste herói poderá ser discutível a sua ligação ao “povo”, nele
está bem presente a vitimização provocada por um poder julgado
estrangeiro, a que se deve juntar o comprometimento da sua acção com
um campo identitário relacionado com a nação, isto é, a defesa de um
território (cf. ALBERT 1998, p. 25). Ou seja, na esteira do sugerido por
Bryan (1998, p. 34) sobre as qualidades heróicas, é manifesto que a
elite dirigente tentou fazer de Ngungunhane um símbolo colectivo que
pudesse ser apropriado pelas populações. Estava finalmente fabricado
o primeiro dos grandes heróis do Estado moçambicano. Talvez aquele
que mais obedece aos cânones clássicos, de perfeita compatibilidade
com os interesses da liderança do regime e o contexto político então
muito difícil, dominando por uma guerra sem fim à vista.
4. A invenção dos heróis: Eduardo Mondlane
Eduardo Mondlane nasceu a 20 de Setembro de 1920 na pequena
aldeia de Nwadjahane, localizada a oito quilómetros a norte da vila de
Manjacaze e a somente quatro quilómetros do lugar onde se deu a
batalha de Coolela. Herói da maior grandeza para a nação
moçambicana, quase tudo o afasta de Ngungunhane. Crítico da
opressão colonial e da dominação com base na raça, isso não o impediu
de objectivar também a sua própria cultura, criticando os aspectos
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que considerava mais injustos. Apesar de nascido numa pequena aldeia
do sul de Moçambique, numa família tradicional africana que tinha na
agricultura e na pastorícia os seus principais meios de sustento e
rendimento, “o primeiro negro educado que viria a fazer do negro um
igual ao branco” (MANGHEZI 2001, p. 206) teve acesso a uma educação
ocidental na escola colonial e, sobretudo, nas escolas da Missão Suíça,
uma instituição religiosa calvinista. Sempre apoiado pelos missionários,
realizou estudos secundários e superiores. A expulsão imposta pelo
governo sul-africano, quando frequentava neste país a universidade,
levou-o aos Estados Unidos, onde prosseguiu a licenciatura e obtém o
doutoramento em sociologia e antropologia. Em 1957 ingressou nas
Nações Unidas, que abandonará quatro anos depois para se dedicar à
luta pela independência de Moçambique, a par da docência na
Universidade de Siracusa, em Nova Iorque. Dois anos mais tarde
afasta-se de todos os seus compromissos profissionais para se dedicar
a tempo inteiro à causa nacionalista.
A visita a Moçambique, depois de 10 anos de ausência, revelarse-ia decisiva para o seu trajecto de vida (e sua posterior heroificação).
Chegou a Lourenço Marques em Fevereiro de 1961, permanecendo
até 1 de Abril do mesmo ano. Para além desta cidade, Mondlane visitou
Manjacaze, Ricatla, João Belo, Maússe, Cambine e Chicúque. T. C.
Silva (2001, p. 123) sublinha o entusiasmo popular que rodeou a visita
de Mondlane, assinalando deste modo a dimensão política e o capital
de prestígio que ele adquiriu como personalidade internacional, sendo
reconhecido em simultâneo como um filho de um povo oprimido e seu
representante. Ainda que presumindo as intenções de Mondlane, a
administração colonial não tinha objectivamente elementos que
justificassem medidas intimidatórias, como a restrição da liberdade de
circulação. Por seu lado, Mondlane mobilizou habilmente todo o seu
saber diplomático na relação com os altos responsáveis portugueses,
pelo que não havia para estes outra solução que não fosse a vigilância
discreta, ao mesmo tempo que mantinham o diálogo e disponibilizavam
meios logísticos, incluindo o avião, para as suas deslocações em
território moçambicano. Mas não só, acompanharam-no também em
visitas a vários locais do sul de Moçambique e organizaram banquetes
em sua honra, como o que ocorreu na vila de João Bello (actual XaiXai). Em Manjacaze, repetindo-se o verificado um pouco por todo o
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lado, foi acolhido com enorme emoção e júbilo. Aos colonos, alguns
dos quais participaram em almoços e outros eventos, o visitante não
levantou grandes apreensões, apesar de serem previsíveis os passos
futuros de Mondlane:
Foi recebido em Manjacaze com entusiasmo. Era uma pessoa com
prestígio. Não havia nada contra ele. Era um filho da terra que se distinguiu,
achávamos bem. [Foi] como uma visita de estudo, para ver a situação que
existia, para ele continuar com o programa que tinha determinado: a revolta
militar, uma vez que não havia outra solução para chegar ao entendimento
com o governo português. Percebi isso em 1961 (colono português,
informante).

Na vida de Mondlane existem acontecimentos que acabam por
ser amalgamados com o imaginário mitológico pelas gerações que vivem
a heroificação (v. T. C. SILVA 2001, p. 124). É o caso de alguns dos episódios
mais marcantes da visita são, hoje considerados como ligados à acção
maléfica da polícia política – v.g., o acidente rodoviário próximo da
Maxixe, associado ao rumor nascido em Lourenço Marques sobre a
colocação de uma bomba na viatura – ou descritos de modo a
sobrevalorizar as ligações do herói ao povo e o comprometimento deste
para com ele e os seus interesses (v. MANGHEZI 2001, p. 204-209). O
momento final para a heroificação é o da sua morte, em 1969, em Dares-Salam, provocada por uma encomenda-bomba. Hoje, Mondlane está
presente por toda a parte: ruas e avenidas com o seu nome, estátuas e
bustos. Tudo contribui para a sua fixação na memória colectiva dos
moçambicanos. Herói nacional, é também um herói da Frelimo, talvez o
mais consensual dos ligados à luta armada, cujos dirigentes se têm
encarregado, juntamente com os historiadores e outros configuradores
da memória colectiva, de amplificar a sua heroicidade estreitamente
vinculada a valores populares, ao contrário do que acontece com
Ngungunhane. Nos discursos e nos textos sobre Mondlane encontramos
de forma regular os elementos que a moldam, como a sobrevalorização
das origens humildes e da ligação ao povo, a sublimação do papel da
mãe, considerada a responsável pela inculcação da cultura de revolta
contra o colonialismo, e a exaltação das suas qualidades como homem
honesto, afável e trabalhador.
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5. Considerações finais
Os heróis são figuras históricas cujos actos e vontades não são
condições suficientes para a heroificação. Como acontece com
Ngungunhane e Eduardo Mondlane, foi preciso que aqueles que têm
autoridade para definir e colocar em prática políticas de identidade
decidissem fabricar heróis. Este processo é inseparável das opções
dos detentores do poder político e das lutas políticas e sociais travadas.
Ngungunhane e Mondlane são expressões concretas da vontade de
um poder que se fundou primeiro na luta armada contra o colonialismo
português e depois na guerra civil contra a Renamo. Mas este trabalho
de invenção está também ligado aos percursos de vida dos indivíduos
que se pretende heroificar. Quer dizer, está fortemente escorado no
próprio desenrolar da acção histórica à qual os heróis estão ligados e
foram protagonistas. Daí que as diferenças entre Ngungunhane e
Mondlane enquanto heróis não deixem de reflectir as singularidades
das suas vidas e do tempo em que viveram. Enfim, a construção destes
heróis, ligados pelo destino a Manjacaze, constituiu (e constitui) uma
tarefa decisiva para a elite moçambicana no seu esforço de produção
de uma identidade nacional.
Concluindo, a prática sócio-antropológica em contexto póscolonial exige uma utilização intensa e alargada das memórias individuais
e colectivas, não obstante as inúmeras dificuldades que o seu uso coloca
ao pesquisador. Umas e outras, em estreita e permanente articulação,
constituem instrumentos preciosos para a “leitura” do terreno por parte
do investigador. Para as conhecer é necessário o recurso a diferentes
fontes e informantes. Do seu confronto abre-se a possibilidade para
uma compreensão mais densa e complexa das políticas e dos discursos
de identidade que se servem das memórias para melhor fundar os seus
propósitos e argumentos.
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O pior, meu caro amigo, é que os meus interrogatórios não duram
o tempo que se conta pelo relógio. Este tipo de torturas prolongase na memória e essa, sim, é que dói!
Paulo Bandeira Faria

Quer queiramos quer não, é hoje um dado inegável que o Portugal
das instituições repressivas, que serviram de espinha dorsal ao
salazarismo, pertenceu a todos os portugueses. Como adverte o
professor, jornalista e crítico de cinema João Lopes,
/a/ história de algo como o regime do Estado Novo não é propriedade de
nenhuma ideologia ou força política: Salazar não é o ‘outro’ da nossa
memória colectiva, mas uma entidade que lhe pertence de forma visceral.
Não nas opções ideológicas, não na prática política, mas no plano
existencial, a verdade mais difícil de enfrentar é esta: todos fomos
salazaristas (Diário de Notícias, 12.11.2007).

Daí que possamos afirmar que a violência, a repressão e a tortura
promovidas pelo regime estado-novista não apenas nos pertenceram
de forma visceral, como reflectiram a natureza da nossa relação com o
Outro, sendo marca visível das fronteiras da nossa identidade. Esta
visão dos legados do Estado Novo, daquilo que herdámos, com o
qual edificamos a nossa identidade colectiva e de onde emergimos, é
aliás corroborada pela ficção portuguesa contemporânea, que se presta
como instrumento de decantação de mitos e imagens da identidade,
bem como veículo de reflexão sobre questões políticas e sociais inadiáveis
no actual território cultural português.
Nas suas múltiplas e controversas facetas, o estudo da violência
durante o Estado Novo é hoje possível, especialmente após a abertura
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a 25 de Abril de 1994 do Arquivo da PIDE/DGS1 no Instituto dos
Arquivos Nacionais, em Lisboa, e do desenvolvimento entre 2002 e
2005 do Arquivo Digital Humberto Delgado. Assim sendo, o silêncio e
o recalcamento da memória da ditadura no Portugal pós-revolucionário
dos anos 70 e 80 vão dando lugar no novo milénio a novas formas de
interrogar, interpretar, compreender e narrar os anos duros da história
de Portugal. “/S/e compreender não é perdoar e se a empatia não é a
mesma coisa que a simpatia,” realça a historiadora Irene Flunser
Pimentel, em A História da PIDE/DGS (2007), “estudar a PIDE/
DGS implica tentar apreender os motivos e os comportamentos dos
seus elementos” (PIMENTEL, 2007, p. 17), tentando “escapar tanto ao
refúgio numa aparente neutralidade, como ao envolvimento total e
principal com as vítimas” (PIMENTEL, 2007, p. 17).
A violência do regime estado-novista teve amplas manifestações
e repercussões nos espaços da nação e do Império. Como Dalila
Cabrita Mateus afirma no seu livro de 2004, intitulado A PIDE/DGS
na Guerra Colonial (1961-1974), “a violência do acto colonial foi
seiva que alimentou a brutalidade e os crimes da PIDE/DGS, que em
África praticou uma repressão de massas e teve um papel de grande
relevo na Guerra Colonial” (MATEUS, 2004, p. 20). Sendo assim, a
política de terror em África, levada a cabo pelo regime salazarista,
permitiu massacres, violações de direitos humanos nas cidades e no
campo, bem como em prisões coloniais e em campos de concentração
e de trabalho. A violência do colonialismo, recordemos, foi responsável
pelos massacres de Mueda, em Moçambique (1960), e da Baixa do
Cassanje, em Angola (1961), e pela utilização de químicos e de napalm,

Instituída em 1933 para prevenir a dissidência e a oposição política, social e religiosa
relativamente ao regime estado novista, bem como para proteger as fronteiras da nação, a
Polícia Política de Defesa do Estado funcionou como serviço de informações (dependendo de
uma ampla e complexa rede de informadores, colaboradores e denunciadores) e como
organização repressiva estruturada em redor de práticas de vigilância, interrogatórios, processos
de prisão e tortura somática e psicológica. Teve um papel preponderante em África a partir
de 1954 e, sobretudo, nos três teatros da Guerra Colonial de Angola, da Guiné-Bissau e de
Moçambique, a partir dos anos 60. Foi extinta em Portugal a seguir ao 25 de Abril; nas
colónias manteve-se activa até 1975. Deixou marcas profundas na memória de africanos,
guerrilheiros e simpatizantes da luta anti-colonial. Foi louvada, mas também temida, por
cidadãos nacionais, colonos, emigrantes e pelas forças militares portuguesas.

1
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adquiridos aos EUA, à África do Sul e a Israel (MATEUS, 2004, p.
101), no massacre de Wiryamu, em Moçambique, em Dezembro de
1972, altura em que a Assembleia Geral das Nações Unidas confirmava
a prática “comum, frequente e generalizada” de acções que traduziam
“uma política de genocídio por parte do governo português” (MATEUS,
2004, p. 102).
Muito embora o estudo da violência comece a ser feito no campo
da história política e institucional contemporânea e das memórias do
Comunismo, o mesmo não pode ser dito do campo da crítica literária
que até agora tem descurado o tratamento desta temática na literatura
portuguesa. Excepção é a importante reflexão de Paulo de Medeiros,
em “Race, Violence and Representation: Framing Portugal as a PostImperial Polity,” em torno das obras literárias de Lídia Jorge e António
Lobo Antunes. Aspectos centrais da ficção do pós-25 de Abril que
reflectem sobre a temática da violência e as suas marcas no imaginário
português, mas que se encontram ainda por estudar, são: as genealogias
da violência; as representações literárias e cinemáticas de massacres,
de chacinas e da PIDE/DGS (torturadores, informadores,
colaboradores); a anatomia, a caracterização e as vítimas da tortura;
os espaços do medo no aquém e além-mar (prisões e campos de
concentração e de trabalho); e as imagens de figuras distópicas do
poder em degeneração, quer na esfera pública (a figura do ditador,
por exemplo), quer na esfera privada (com a imagem da família
portuguesa em derradeira descensão, em que a queda dos progenitores
simboliza a natureza das relações perversas mantidas com as instituições
repressivas), sobretudo na narrativa que se debruça sobre o colonialismo
e a última guerra em África, movida pela última nação europeia
determinada em ser Império.
No entanto, são vários os autores portugueses que viveram o
colonialismo, que passaram pela Guerra Colonial, e/ou que têm
revisitado os anos do Estado Novo através da escrita, com o intuito de
pensar o Portugal civilizador e de examinar as relações entre identidade,
violência e poder. Destacamos de imediato, entre um grupo diverso de
ficcionistas, Lídia Jorge, António Lobo Antunes, Helder Macedo e
Eduardo Pitta pela sua abordagem crua e desassombrada de territórios
e de épocas sentimentais de milhares de portugueses: as ex-colónias
de África e o século XX. Neles se denota um interesse especial por
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personagens em crise identitária, em carne viva; personagens obcecadas
pela repressão, pelas instituições de poder geradoras de violência e
pelos símbolos de terror. Representam um olhar português sobre si, a
África e o Outro, mas não menos necessário e marcante do que o de
escritores africanos, como um Castro Soromenho e um Luandino Vieira,
entre muitos outros, que em pleno colonialismo denunciaram a relação
íntima entre violência e domínio imperial.
Pretendendo incorporar um olhar feminino português sobre a
guerra, o romance de Lídia Jorge, A Costa dos Murmúrios (1988),
incide não apenas sobre a vigilância, a censura e a repressão, mas também
sobre a circulação de informação e contra-informação nos bastidores
da Guerra Colonial. A Costa dos Murmúrios cumpre uma função
profundamente crítica pela reflexão que nos proporciona sobre os modos
(im)possíveis de se narrar as memórias de uma dupla tragédia em África:
o extermínio de africanos com álcool metílico e os troféus de guerra,
amplo testemunho do grau de barbárie a que os combatentes portugueses
teriam chegado. Neste livro não apenas se revisita e revê um universo de
enorme violência, como também se desmontam os próprios mecanismos
da imaginação e da representação da violência.
Em O Esplendor de Portugal (1997), de António Lobo Antunes,
domina precisamente a temática da ambivalência e da degeneração da
família portuguesa em Angola através da imagem da queda da colonamatriarca, símbolo de adúlteras e deformantes relações com a PIDE/DGS.
A família colonial em António Lobo Antunes é, deste modo, menos um
reflexo da violência na colónia e mais um modelo virulento para a própria
colonização de África, ou seja, da ocupação em família. Neste sentido, a
colonização do último Império deixa de ser vista a luz do paradigma lusotropical para passar a representar um processo de transformação altamente
problemático e violento, visível ao longo de várias gerações de uma mesma
família de colonos. Em António Lobo Antunes, e outros ficcionistas
portugueses contemporâneos que se têm debruçado sobre a experiência
imperial, predomina um determinado tipo de narrativa de família que tem
por base a radical desmontagem de fantasias filiais, ou seja, de ficções
familiares que funcionariam como pilar das imaginações oficiais do Império
Africano enquanto espaço natural(mente) português e luso-tropical (e aqui
referimo-nos mais aos textos normativos do que à literatura colonial
patrocinada pelo Estado Novo).
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A desmontagem da harmoniosa família portuguesa no além-mar −
da família como alicerce do Estado Novo e do projecto imperial nos
discursos oficiais − não é, todavia, uma novidade do período pósrevolucionário; ela já é visível na literatura colonial portuguesa da primeira
metade do século XX. As narrativas de Brito Camacho (1934) e de
Germano Campos Monteiro (1939) servem precisamente de exemplo
desta tendência da literatura portuguesa para problematizar o projecto
imperial a partir da esfera privada, ou seja, das representações da família
falhada e da violência em família nos espaços do Império.
Helder Macedo, no romance Pedro e Paula (1998), traz-nos,
por sua vez, notícia da política ultramarina e das actividades de membros
integrantes (José Montês e Ricardo Vale) do aparelho de controlo e
de repressão das populações autóctones com vista a denunciar as
medidas de “pacificação” e “recuperação” dos africanos, bem como
as técnicas persuasivas e vigilantes da PIDE/DGS em Moçambique.
Também aqui a família assume a dimensão de miniatura do Império.
Nela se denotam mais vícios do que virtudes, sendo o incesto o trágico
testemunho da sua degradação. As tensões filiais, entre membros de
várias gerações de uma mesma família, já tinham sido anteriormente
exploradas em Partes de África (1991) como forma de pensar a
identidade portuguesa e o Portugal contemporâneo.
Por seu turno, o poeta, ficcionista e crítico Eduardo Pitta oferecenos uma vertente pouco explorada na literatura portuguesa. De feição
homoerótica, a sua trilogia de contos, Persona (2000), cultiva a
educação sentimental e sexual como símbolo de transformação da
sociedade colonial de Moçambique em vésperas do desmoronar do
Império, e a experiência subversiva do soldado homossexual perante
o machismo militar e os mórbidos interrogatórios da PIDE/DGS. Lídia
Jorge, António Lobo Antunes, Helder Macedo e Eduardo Pitta
pertencem a uma geração literária, cujos textos-reflexão evocam o
passado português, tanto na sua dimensão pública como privada, para
desmontar a relação dos portugueses para com o poder, as instituições
geradoras de violência e o Outro.
Paulo Bandeira Faria, escritor que se estreou em 2007 nas letras
portuguesas com o romance intitulado As Sete Estradinhas de Catete,
vem contribuir profundamente para a ficcionação destas temáticas,
mostrando, como Eduardo Pitta refere, que a “África vai tomando
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conta da nossa literatura, e que trinta anos passados sobre o fim do
Império, as antigas colónias têm quota garantida no romance português”
(Ípsilon, Público, 11.5.2007). Nascido em Viseu, em 1963, Paulo
Bandeira Faria pertence à nova geração que o crítico e escritor Miguel
Real2 descreve como produtora em Portugal dos “primeiros romances
pós-Império.” Nesta nova geração de ficcionistas do actual panorama
literário português destacamos igualmente Francisco José Viegas (2002)
e Francisco Camacho (2007). Trata-se de uma geração de autores,
elucida Alexandra Prado Coelho,3 que não fez a guerra, que pouco ou
nada teve que ver com a África ou que, como é o caso de Paulo
Bandeira Faria,4 viveu o colonialismo enquanto experiência remota de
há mais de trinta anos e que escreve narrativas menos marcadas pela
memória individual e mais alicerçadas na ficção de uma experiência
colonial aparentemente sem culpas, sem complexos, e menos toldada
pela nostalgia (Ípsilon, Público, 25.4.2007).
O romance de Paulo Bandeira Faria examina questões que se
compaginam com as dos livros da geração anterior, muito embora a
violência adquira nele uma natureza e um alcance diferentes. Sem rejeitar
uma determinada dimensão de autobiografismo em As Sete
Estradinhas de Catete, Paulo Bandeira Faria declarou, em entrevista
a Kátia Catulo, que o livro “não pretende transcrever as /suas/
memórias” (Diário de Notícias, 12.6.2007). Estamos, ao invés, perante
uma narrativa de iniciação, onde a sociedade colonial de Angola dos
anos 70 tem um protagonismo especial, e em que o relato ficcional da
experiência de uma criança em crescimento é feito segundo a perspectiva
de um narrador autoritário e distante dos eventos descritos. Esta é
uma visão original na literatura portuguesa contemporânea. Muito
embora escritores como Teolinda Gersão, em A Árvore das Palavras
(1997), e Luís Amorim de Sousa, em O Pico da Micaia (1997), tenham

2

Em Alexandra Prado Coelho, “Estivemos todos em África.”

3

Veja-se “Estivemos todos em África.”

Paulo Bandeira Faria passou cerca de cinco anos da infância em África (em Moçambique, de
1964 a 1966; em Angola, de 1971 a 1974). O seu pai foi oficial da Força Aérea e esteve em
diversas frentes da Guerra Colonial em África.
4
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revisitado o colonialismo em Moçambique através da perspectiva
subjectiva da criança e do/a adolescente, designadamente em romance
memorialista e em narrativa autobiográfica, enquanto ficção e memória
à posteriori, Paulo Bandeira Faria procura colocar em ficção, não o
olhar da criança na idade da inocência, como os críticos têm realçado,
mas, sim, o ponto de vista do narrador adulto e inominado, que serve
de filtro para a visão da criança e que, por isso, tem uma perspectiva
mais distante do colonialismo, da Guerra Colonial e da ruína do Império.
As Sete Estradinhas de Catete associa a experiência do
crepúsculo imperial − num tempo em que valores, códigos, conceitos
e preconceitos são questionados − ao elemento iniciático da vida de
Guilherme e à posterior fragmentação da sua família (Guilherme é filho
de Alice, uma professora portuguesa e de Gustavo, um oficial da Força
Aérea). Como Luís Ricardo Duarte observa, “/e/ntre o declínio do
império colonial e o fim de um casamento estabelecem-se paralelismos
que Guilherme perceberá aos poucos” (Jornal de Letras, 23 Maio-5
Junho 2007).
“Romance-radiografia a preto e branco,” como João Céu e Silva
o classifica (Diário de Notícias, 13.5.2007), a obra faz, em linguagem
realista, a crónica desencantada quer da ruptura da família, quer do
desmoronar do sistema colonial, cruzando histórias íntimas que tocam
profundamente a vida pública, reactivando visões europeias de África
e experiências de guerra figuradas na imagem paterna (Gustavo é um
dos pilotos da Força Aérea Portuguesa que bombardeou sanzalas
africanas com napalm e que participou nas guerras de Angola, da Guiné,
e de Moçambique).
À medida que avançamos na leitura das 365 páginas do romance
damos conta de um universo de grande violência que abarca os espaços
familiares, a rua, as instituições de ensino, a missão religiosa, os bairros
segregados dos portugueses de Henrique de Carvalho e a degradação
dos musseques africanos, sendo a guerra propriamente dita um cenário
distante. Trata-se de um enredado mundo de traições, infidelidades,
hostilidades e tensões; de abusos contra mulheres e crianças; e de
ódios racistas.
Os mitos do projecto colonial português são implacavelmente
desmontados no romance através da imagem da casa, da família e dos
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sentimentos arruinados, da sexualidade perversa entre adultos e crianças,
do ódio aos mulatos e entre mulatos e africanos, e da chacina desatada
de africanos e portugueses nos centros urbanos, cujas atrocidades são
exibidas em montra pública. Como João Céu e Silva sublinha,
/n/esse percurso de retratos coloniais [...], o escritor vai mostrar-nos
toda uma galeria de mitos que ainda hoje se mantém sobre a Guerra
Colonial — a ocupação portuguesa de África, a relação entre raças, o
reflexo da vida política da pátria sobre as províncias ultramarinas, o
sentimento da diáspora, entre outros [...] (Diário de Notícias, 13.5.2007).

África não é um mundo de verdades eternas, nem tão-pouco um
espaço idílico do colono. A imagem da infância como uma realidade
imutável está ausente; a ideia de África poder ser plenamente captada
pelos sentidos da criança também não tem corpo em As Sete
Estradinhas de Catete. Ao invés, a experiência africana do colono
tem a dimensão do excesso. Por isso, Guilherme esbraceja nela como
um cego. A cegueira temporária de Guilherme não é apenas metáfora
da violência e dos excessos coloniais. Ela resulta, de facto, do trauma
provocado pelas estórias de guerra que lhe são contadas à queimaroupa pelo major Candeias e pela imagem horrífica do corpo podre
do colono Arriaga − filho − mercenário no Biafra − a ser devorado
pelo verme da Guiné.
A cegueira temporária do jovem colono não simboliza somente
a resistência à visão do terror. Ela afigura-se também como condição
indispensável a um “renascimento” para o mundo, que leva o protagonista
a desejar olhar África e a entender a sua história, que a segunda parte
do romance explora através da relação com Salucombo, o professor
de história africano que reside em bairro de brancos. Os encontros
clandestinos em casa de Salucombo devolvem a Guilherme uma outra
imagem de África, imagem esta que não anula, no entanto, a densidade
das suas ideias racistas. Mentira (“sake”) e roubo (“saque”) são
palavras-chave utilizadas por Salucombo nos encontros que visam
reeducar Guilherme no que diz respeito às realidades do racismo
português e africano, da miscigenação condenada e da história da
violência colonial em Angola.
Em As Sete Estradinhas de Catete, a figura do professor não
pertence, todavia, ao foro do universo emblemático do africano servil,
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que ora surge associado a um desejo nostálgico de regresso à casa
colonial, ora evoca a memória de trocas afectivas entre colonos e a
população autóctone, e que é tema recorrente na literatura portuguesa
de revisitação africana. Salucombo é, ao contrário, um personagem
revolucionário, activo na história da resistência de Angola,
descodificador das incógnitas da criança portuguesa, com enorme
protagonismo no romance, mas que, no final da obra, é traído pela
geração mais nova de angolanos independentes toldados pela sua sede
de violência e poder no período pós-colonial.
Muito embora não deixe de contribuir para a idealização do
africano, As Sete Estradinhas de Catete evita a fantasia de uma
amizade fraterna, luso-tropical, entre Salucombo e Guilherme. As
fronteiras coloniais e raciais são, pois, mantidas entre ambos. As palavras
de Salucombo, “a amizade não é dependência, a amizade jamais
reconhecerá raças” (BANDEIRA, 2007, p. 337), servem a função de
aviso, elucidando-nos sobre a natureza das relações afro-portuguesas
construídas ao longo dos séculos sob os pilares da diferença, e
destinam-se ao futuro, alertando-nos para os novos caminhos a seguir
no pós-colonialismo.
Através da voz do narrador, assistimos ao derradeiro final do
Império Africano, num tempo que a sociedade angolana se polariza à
medida que a guerra avança em ambas as frentes, que a propaganda e
os actos de repressão da polícia política se intensificam, e que a
Revolução de Abril e a independência da colónia se aproximam. A
queda da família de Guilherme acompanha o declínio vertiginoso do
colonialismo e torna-se em marca central da nostalgia que o narrador
inominado nos transmite. Como este descreve, Guilherme:
vê o casamento dos pais rasgado como as fotografias, a fita adesiva
pode uni-las, mas não esconde a evidência da ruptura. Vê a cidade rasgada
e a normalidade aparente não une o suficiente, antes se prepara para
evidenciar a ruptura. Vê que as relações [...] tinham em si abandono e
ruptura, /e/ que, fizesse o que fizesse, não o impediriam de seguir o
caminho em direcção a este vazio ausente, a este abandono de rapaz
sentado num muro, rindo-se sozinho com lágrimas nos olhos [...]
(BANDEIRA, 2007, p. 339).
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Um dos aspectos do livro que, sem dúvida, mais contribui para
uma visão inovadora da violência no romance português de revisitação
africana é a descrição lúcida e crua do percurso de dor que a experiência
colonial impôs a africanos e portugueses. Assim sendo, o romance de
Paulo Bandeira Faria constrói-se todo ele em redor de actos de
repressão que nos elucidam sobre a natureza da ideologia e da política
colonial do Estado Novo e as suas manifestações na sociedade angolana.
Retratam-se, na obra, atrocidades que denunciam a intensificação do
poder colonial na fase final do Império. A violência nas relações raciais
é revisitada tanto ao nível dos agentes do poder (o governador, os
administradores locais, os inspectores da PIDE/DGS, o exército, os
professores nas escolas públicas e religiosas, os colonos portugueses),
como ao nível das populações locais, sendo clara a subalternidade dos
africanos.
Os crimes contra as crianças e os crimes cometidos por crianças
(em casa, na rua, nas escolas) são aqui denunciados como fazendo
parte das muitas perversões coloniais. Cenários de intolerância e
desprezo pelos africanos são visíveis ao virar de cada página deste
romance. Os crimes cometidos por crianças na escola, a que o título
do romance alude, permitem-nos testemunhar a reprodução da violência
nas mais variadas faixas da sociedade colonial. A cumplicidade e
passividade do protagonista do romance, perante o acto de fazer As
sete estradinhas de Catete, são prova das contaminações da violência
colonial no quotidiano de todos. Como o livro relata:
os do terceiro ano não perdem muito tempo: acabam de descobrir a cereja
do divertimento: um caloiro, sim, mas preto!
− A este, vamos fazer-lhe as sete estradinhas de Catete! − gritam uns.
− Não nos escapas, nharro! − atiram outros.
O rapaz foge e eles lançam-se no seu encalço. Guilherme está todo
contente: aquele gajo era o que ia com a rapariga dos olhos doces! Desata
a correr para ver o que lhe fazem. Não é difícil encontrá-los: só tem se
seguir a vozearia até à traseira do edifício.
Atiram-no ao chão e, para que se acalme, dão-lhe biqueiradas. Quando o
lábio aparece cortado, sentam-no, mantendo sempre seguros os braços,
pois já se serviu deles para distribuir uns bons murros. Então, a tesoura
entra em acção e, partindo de uma clareira no alto da cabeça, vão fazendo
sete carreirinhos, um para a testa, outro em direcção ao olho direito, logo
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o esquerdo, e as orelhas, os dois últimos para a nuca. A operação
desenrola-se lentamente e há, agora, uma estranha quietude: todos
observam os olhos imóveis do rapaz. Este fixa um ponto em frente. Esse
ponto à frente sente a profunda humilhação de estar quieto, a olhar.
Cresce nele uma incerteza: irá, deste modo, chegar a casa de cabeça
erguida? (BANDEIRA, 2007, p. 207).

O romance de Paulo Bandeira Faria transforma-se em etnografia
da tortura e dos castigos institucionalizados. Nele se descreve o uso
sistemático de instrumentos como a menina dos sete olhos (a régua da
sala-de-aula aplicada a africanos e a colonos portugueses), expressão
que dá título ao capítulo de abertura do livro, e de cavalos-marinhos de
pele de hipopótamo, já no segundo capítulo, que serviam para açoitar as
crianças da missão religiosa, onde a mãe de Guilherme era professora.
Mais trágico, porém, é o ambiente de terror vivido nas esquadras
da Polícia na colónia, onde avultam actos de tortura de africanos e
brancos levados a cabo pela PIDE/DGS. Se as vítimas do Estado
repressivo são na maioria das vezes as populações africanas, elas não
deixam, todavia, de incluir brancos opositores. A cena travada entre o
inspector da PIDE/DGS e o pai de Guilherme, a que a epígrafe deste
ensaio se refere, atesta a tortura de portugueses suspeitos de envolvimento
em actos subversivos do poder estado-novista. A tortura de Gustavo
(ele é suspeito de estar envolvido com os militares que preparam a
Revolução) é testemunhada pelo filho, Guilherme, denunciando-se, no
romance, a utilização de crianças como instrumento de tortura psicológica
contra pais militares e civis detidos. Convém realçar que a visão da tortura,
que o romance explora, corresponde a uma perspectiva portuguesa da
violência cometida pelos órgãos oficiais do Estado Novo. Como o
inspector da PIDE/DGS afirma sobre a tortura de Gustavo:
Vou destruí-lo aos olhos do seu filho...Acha pouco? Vê? Já se cala...E sabe
o pior? O pior, meu caro amigo, é que os meus interrogatórios não duram o
tempo que se conta pelo relógio. Este tipo de torturas prolonga-se na
memória e essa, sim, é que dói! Não gosto de dor física em gente branca e
culta. Essa é boa para os pretos: berram mal se lhes dá a primeira porrada,
fazem algum teatro, rogam por perdão, mas quando acaba, é um alívio para
eles, e mesmo para nós. Não me serve. Para gente como o senhor, gosto
mais da psicológica - e pisca o olho - porque, para essa, não há alívio
algum. Dói sempre, cada vez mais. Não tem fim (BANDEIRA, 2007, p. 295).
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Resta agora perguntar em forma de conclusão: foi a violência,
sob a forma ampla de crimes contra a cidadania (acções que violam os
direitos de indivíduos membros de uma determinada comunidade
política) e de crimes contra a humanidade (acções condenadas pela
comunidade internacional) - que incluem a censura, a intimidação, a
repressão, as detenções, os castigos corporais de variada ordem, a
tortura, as chacinas e os massacres - um dos factores, ou o principal
destes, que explica a durabilidade do Estado Novo enquanto regime
que se auto-afirmava como expressão única da essência da nação?
Foi a violência promovida pelas instituições basilares da sociedade
portuguesa - ou seja, a família, a Igreja, as Forças Armadas - um dos
grandes pilares do regime ditatorial, sendo a propaganda e a inculcação
ideológica o outro pilar? Como foi essa violência internalizada pelas
mais variadas esferas da sociedade portuguesa?
A abundância de obras de literatura portuguesa sobre a violência
no Portugal salazarista e contemporâneo permite-nos, sem dúvida,
examinar estas e outras questões urgentes, que continuarão a ditar a
nossa pesquisa. Interessa, pois, perguntar num futuro próximo: de que
forma é que as instituições repressivas afectaram, e (se) continuam a
afectar, noções e práticas de cidadania em Portugal e nos países
africanos ex-colonizados? Que tipo de relações são exploradas na
literatura, no cinema e nas artes visuais entre agentes perseguidores e
perseguidos, entre inspectores e presos políticos, entre agentes e
denunciadores, entre torturadores e membros de famílias (como vimos
no caso do romance de Paulo Bandeira Faria)? Como agia e se movia
a PIDE/DGS no Império, entre autoridades coloniais, na esfera íntima
e familiar, e em campanhas de “conversão” ideológica? Qual o
tratamento que prestava a africanos e portugueses partidários dos
movimentos de libertação nacional? Qual o seu papel na Guerra Colonial
em África e, especificamente, em massacres como o de Wiryamu?
Quais as sequelas resultantes das técnicas persuasivas e vigilantes
(tortura, censura, prisão, exílio político forçado e assassinato, como
no caso de Humberto Delgado, o General Sem Medo, morto em 1965),
especialmente entre militantes do Partido Comunista? E, por último,
como se integram e são vistos quer os ex-agentes da PIDE/DGS, quer
os torturadores na sociedade portuguesa actual?
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Neste ensaio procurámos examinar o tratamento literário da
violência e da tortura nas letras portuguesas actuais e aflorar o lugar
que a PIDE/DGS, como instituição do Estado Novo, ocupa no
imaginário português. Tecemos paralelos entre literatura e história
política contemporânea, procurando contribuir para o estudo da questão
da/s memória/s ficcionais do regime estado-novista e do colonialismo
português. Mostrámos como a violência, uma das características mais
persistentes do regime salazarista/marcelista − e, registe-se, menos
estudadas pela crítica literária − teve impacto quer a nível público,
quer a nível privado, sendo as suas ramificações amplamente visíveis
na metrópole e, sobretudo, nas colónias africanas.
A partir das obras de Lídia Jorge, António Lobo Antunes, Helder
Macedo, Eduardo Pitta e, principalmente, de Paulo Bandeira Faria
procuramos reflectir, pela via da lucidez literária tanto da geração do
pós-25 de Abril, como da geração mais nova, sobre os crimes contra
a cidadania e a humanidade. Argumentamos, nesta conclusão, que As
Sete Estradinhas de Catete, de Paulo Bandeira Faria, oferece-se
precisamente como texto-reflexão sobre a violência no Portugal
colonial, pretendendo imaginar um amplo universo de memórias e dores
insepultas através de uma experiência iniciática em Angola dos anos
70. Entrelaçando preconceitos e atrocidades em pleno declínio do
Império Colonial, As Sete Estradinhas de Catete confronta-nos com
as memórias e as chagas da violência que habitam o tecido íntimo,
profundo, de todos aqueles que viveram, testemunharam ou imaginaram
os anos da guerra e do colonialismo em África.
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Este texto pretende apresentar algumas reflexões sobre o uso
frequente de palavras oriundas quer das línguas crioulas do arquipélago
de São Tomé e Príncipe, quer do Português falado pelos Tongas na
poesia de Conceição Lima. Esta língua não homogénea participa, a
meu ver, na construção de um espaço de representação de uma
identidade cultural diaspórica.
Estamos em presença de uma estratégia linguística frequentemente
utilizada nas chamadas literaturas pós-coloniais. Para Ashcroft, Griffith e
Tiffin (2000) a inserção de untranslated words faz parte de práticas de
apropriação e abrogação de cânones linguísticos coloniais. Trata-se, desse
modo, de uma estratégia de encenação da diferença cultural que pretende
desafiar as representações identitárias fundadas na homogeneidade,
desestabilizando o leitor não familiarizado com os códigos linguísticos e
os sistemas simbólicos aos quais pertencem as palavras não traduzidas.
Ao funcionarem como metonímias da cultura a que pertence o escritor,
estes elementos apontam para a existência de um universo cultural que
se encontra ausente do texto e, simultaneamente, para a distância do
leitor não familiarizado com este mesmo universo, criando um “vazio
metonímico”1 (ASHCROFT, 2000, p.137). Para além da distância do
universo cultural, Lidia Curti observa que estas estratégias aludem à
ausência de um mundo íntimo e privado, ligado a uma memória
atravessada por outras línguas, que a escrita recupera sob forma de ecos,
fragmentos, interferências que estilhaçam o monolinguismo e a
homogeneidade do texto (CURTI, 2006, p. 178-82).
Este duplo distanciamento quer perante um universo históricocultural, quer perante um mundo ligado à memória pessoal explica também
a reconstrução do espaço referenciado na poesia de Conceição Lima,
como assinalou Inocência Mata em diversas reflexões (2006; 2007).
Ambos os títulos dos livros publicados pela autora, O Útero da Casa
(2004) e A Dolorosa Raiz do Micondó (2006), apontam para o lugar

1

Tradução literal da expressão utilizada por Ashcroft et al., “metonymic gap”.
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de origem: o arquipélago de São Tomé e Príncipe, revivido num
movimento constante entre o espaço privado de introspecção e
lembranças de amigos e familiares, simbolizado pela “Casa”, e o espaço
público da “Praça”, onde se projecta a memória de diversos
acontecimentos que marcaram a sua história. A língua acompanha este
movimento, na medida em que se torna ferramenta para o exercício desta
dupla memória e lugar de armazenamento, onde se guardam e se
recuperam fragmentos das falas da “Casa” e das vozes da “Praça”.
No que se refere à inserção de marcas das línguas crioulas,
podemos observar que a maioria do léxico utilizado na poesia de
Conceição Lima pertence ao crioulo Forro, ou Santomé, ou seja, a
principal língua crioula falada na ilha de São Tomé. Segundo afirma
Tjerk Hagemeijer, as ilhas do arquipélago são verdadeiras “Ilhas de
Babel”, onde se falam, para além do Português e do crioulo Forro, o
Angolar, falado pelo grupo étnico dos Angolares; o Lung’ie, falado na
Ilha do Príncipe; o crioulo de Cabo Verde, o Português dos Tongas e
resquícios de línguas do grupo Bantu (HAGEMEIJER, 2009, p.1). As
línguas crioulas do arquipélago de São Tomé e Príncipe surgiram, logo
na fase de habitação, decorrente dos contactos entre povoadores
portugueses e escravos provenientes de diversas regiões de África,
destacando-se entre estes escravos, aqueles oriundos do antigo reino
do Benim (HAGEMEIJER, 2009, p. 2).
No poema “Afroinsularidade”, incluído em O Útero da Casa,
Conceição Lima constrói o seu relato negro da ocupação colonial
portuguesa e do fenómeno da crioulização a partir do ponto de vista dos
escravos africanos. “Deixaram nas ilhas um legado/de híbridas palavras
e tétricas plantações” (LIMA, 2004, p. 39). As imagens utilizadas para
representar o começo da colonização são as dos navios portugueses
que aportam às ilhas trazendo “bússolas quincalharias sementes/plantas
experimentais amarguras atrozes […] /e outras cargas sem sonhos nem
raízes” (LIMA, 2004, p. 40). A bordo dos navios portugueses, a diáspora
africana originada pela escravatura aporta ao arquipélago para edificar a
sociedade de plantação das roças: “E nas roças ficaram pegadas vivas/
como cicatrizes – cada cafeeiro respira agora um/escravo morto” (LIMA,
2004, p. 40). As “híbridas palavras” resultantes do processo de
crioulização irrompem no próprio corpo do texto para dar conta da
inscrição do facto colonial no espaço insular:
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E ficou a cadência palaciana da ússua/o aroma do alho e do zêtê d’óchi/
no tempi e na ubaga téla/e no calulu o louro misturado ao óleo de palma/
e o perfume do alecrim/e do mlajincon nos quintais dos luchans/E aos
relógios insulares se fundiram/os espectros – ferramentas do império/
numa estrutura de ambíguas claridades/e seculare condimentos (LIMA,
2004, p. 40).

As palavras em crioulo (Santomé e Lung’ie) inseridas neste e
noutros poemas funcionam como metonímias do universo cultural crioulo.
Com efeito, a maioria delas designa elementos ligados à cultura tradicional
(ússua: dança tradicional; tempi, ubaga téla: panela de barro; calulu:
prato típico da culinária tradicional). Trata-se de campos semânticos
relacionados com aspectos em que, segundo afirma Hagemeijer, o crioulo
está ainda muito presente no dia-a-dia dos habitantes de São-Tomé:
ritmos e danças, culinária, plantas medicinais. Como afirma Miguel Vale
de Almeida, estes são geralmente os aspectos mais visíveis e comuns da
contaminação entre culturas diferentes (ALMEIDA, 2002, p. 69). Se a
ruptura da homogeneidade linguística do texto chama a atenção para as
resultantes culturais do processo da crioulização, este é caracterizado,
ao longo de todo o poema, por imagens que põem em relevo a sua
essência violenta e a sua natureza de fenómeno originado pela diáspora.
A poesia de Conceição Lima vai, portanto, na direcção de uma
contextualização histórica do processo da crioulização, em aberta
oposição a discursos celebratórios deste fenómeno que acaba por ser
considerado ora como condição indispensável da modernidade das
sociedades pós-coloniais, ora como paradigma das relações interculturais
no mundo contemporâneo. Como de facto afirma Miguel Vale de Almeida,
ao chamar a atenção para a distinção fundamental entre o “processo de
crioulização” como fenómeno histórico e o “projecto de crioulidade”
como invenção identitária, é necessário distinguir entre os contextos
concretos da formação das sociedades crioulas e os contextos da sua
metaforização (ALMEIDA, 2004a, p. 275), como também “contextualizar
os crioulos e a crioulização no quadro histórico, político e económico da
história da expansão, do colonialismo e do pós-colonialismo” (ALMEIDA,
2004b, p. 16).
Se a releitura poética de Conceição Lima do processo de
crioulização reforça a representação do arquipélago de São Tomé e
Príncipe como espaço da diáspora africana, uma operação análoga se
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cumpre em diversos poemas que evocam os fluxos de trabalhadores
contratados que principalmente a partir do fim da escravatura oficial,
alteram a composição social e cultural das ilhas. Segundo Jean Louis
Rougé, os primeiros trabalhadores contratados eram oriundos das
regiões de Camarões, Gabão e Libéria e posteriormente de Angola,
Moçambique e Cabo Verde. Se ao princípio o contrato contemplava
uma cláusula de retorno, a partir de certa altura o recrutamento tornase uma forma de deportação sistemática para o trabalho forçado que
decreta o não retorno (ROUGÉ, 2008, p. 64). No poema “Manifesto
imaginado de um Serviçal”, o trabalhador contratado dirige-se aos
“ngwetas” e aos “híbridos forros” (LIMA, 2004) para reivindicar “o
seu direito ao chão nacional” (MATA, 2006, p. 245). O uso da palavra
ngweta identifica a origem angolana do trabalhador e designa os
brancos. O crioulo forro também aparece no texto através de palavras
que designam ritmos e danças tradicionais: “Dai-me amanhã em
oferenda todos os sons que criei e os sons/que não criei mas aprendi/
a puíta, o ndjambi, o bulauê/a dêxa também e o socopé” (LIMA, 2004,
p. 36-37). Tal como no poema “Afroinsularidade”, deparamos com a
presença de elementos metonímicos do universo cultural crioulo que
pertencem a um campo semântico associado aos aspectos da
contaminação. Para Almeida, estes aspectos são significativos na medida
em que revelam que a contaminação se dá geralmente “pela porta do
corpo e dos sentidos, não pela da racionalidade e da ordem social”
(ALMEIDA, 2002, p. 69). No contexto do poema, no meu entender,
estas palavras reforçam a construção do espaço contraditório onde se
encontra o sujeito enunciador do texto. Este sujeito tenta renegociar a
sua identidade e o seu lugar na “Praça”, na tensão entre, de um lado, a
ligação ao lugar de origem perdido (“Não mais regressarei ao Sul”)
aliada à reavivação de marcas culturais no país de “acolhimento (as
danças); e de outro lado, a sua subalternidade soció-económica no
espaço são-tomense. Trata-se, por um lado, da tensão entre o lugar
de onde se vem e o lugar onde se está “agora” que Gilroy identifica na
dupla consciência da condição diaspórica do Atlântico Negro
(GILROY,1993). Noutro poema, “Maputo, cidade Índica”, reconfigurase esta tensão identitária através de uma projecção “geográfica” da
dupla consciência: “A geométrica harmonia/que em ti se alonga/projecta
a atlântica viuvez/da minha casa” (LIMA, 2004, p. 42). Como
130

ENTRE A CASA E A PRAÇA...

assinalaram Inocência Mata (2007, p. 11) e Russell Hamilton (2007,
p. 196), este poema participa da construção do espaço são-tomense
como lugar de múltiplas diásporas. Por outro lado, é preciso ter em
conta também, como afirma Miguel Vale de Almeida, que as
segmentações e divisões que marcam os espaços coloniais são
atravessadas por critérios diferentes, misturando-se “critérios da
diferença étnica e racial e critérios da desigualdade económica e social”.
No “Manifesto imaginado de um serviçal”, tal como noutro poema
intitulado “Zálima Gabon”, as palavras em crioulo, mais do que criarem
o vazio metonímico teorizado por Ashcroft, funcionam como
significantes de uma fronteira ambivalente que, simultaneamente, integra
a nível cultural e exclui, a nível social e económico, as identidades
diaspóricas dos serviçais.
Como realça Phillip Rothwell, em determinados contextos, a
Língua opera como fronteira que separa quer os diferentes grupos
linguísticos, quer os diferentes grupos sociais dentro de um mesmo
grupo linguístico (ROTHWELL, 1998, p.55). Mas como qualquer
fronteira, a Língua também funciona como limite ambivalente de
separação e união conforme os pontos de vista e as modalidades da
sua apropriação por parte de agentes diferentes.
Esta função de fronteira ambivalente desenvolvida pela língua
encontra-se também noutros poemas de Conceição Lima dedicados
aos trabalhadores contratados e seus descendentes, os Tongas. A língua
marca quer a exclusão social dos trabalhadores imigrados, quer o
espaço diaspórico da sua dupla consciência, recuperando fragmentos
de sonoridades perdidas ou marginais. Em “Daimonde Jones”,
identificamos a origem moçambicana do trabalhador que protagoniza
o poema através da referência a grupos etno-linguísticos do Sul de
Moçambique: “Nas minas da África do Sul/seu nome ronga ou xope
ou xangane/ficou sepultado” (LIMA, 2004, p. 32). Contudo, a origem
do trabalhador é localizável em relação ao espaço colonial
moçambicano; a sua pertença a um grupo étnico-linguístico específico,
pelo contrário, foi anulada pelo apagamento identitário operado no
seio do colonialismo e em consequência da deslocação forçada: “A
sua sonoridade é hoje despojo irrelevante” (LIMA, 2004, p. 32). O
que permanece desta sonoridade perdida é a peculiaridade da pronúncia
do Português que no poema funciona como marca da subalternidade
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socio-económica: “Sabe engatilhar a palavra pat’rãão quando tem fome”
(LIMA, 2004, p. 33). Também no poema “Kalua”, a língua funciona
como marca da alteridade e da exclusão social do trabalhador
contratado e como sinal de reconfiguração identitária quando referida
aos seus descendentes:
Tua voz tão prestes, tão pouca no Budo-Budo/Tua saia de riscado, de
pano soldado/Tua ração de úchua, teu peixe salgado/teu jeito de dizer
parana em vez de banana/[…] E Magaída, tua filha/que nunca a
Moçampique foi e diz quitxibá (LIMA, 2004, p. 34).

A hetereogeneidade linguística do poema é construída através
da justaposição do mesmo elemento referencial (a banana) enunciado,
porém, como elemento metonímico de universos culturais distintos:
“parana em vez de banana” de Kalua justapõe-se à quitxibá da filha
Magaída. O primeiro elemento identifica a proveniência moçambicana
de Kalua e a sua alteridade no espaço são-tomense, já introduzida
pela alusão ao seu nome: “Teu nome tão breve e tão outro/sem nenhum
adorno” (LIMA, 2004, p. 34). Na reprodução da peculiaridade da
pronúncia, a língua funciona como marca identitária que separa o sujeito
diaspórico do espaço em que se encontra. Pelo contrário, a palavra
em crioulo forro inserida no poema, quitxibá, marca a aculturação
dos descendentes dos contratados. No caso de Magaída, de facto, a
língua funciona como fronteira ultrapassável a nível da aculturação, mas
ainda impenetrável a nível sócio-económico e do acesso pleno aos
direitos da cidadania. Neste poema, a língua é assim significante de um
espaço-tempo onde se articulam as identidades diaspóricas resultantes
do trabalho contratado, e as dos imigrantes de segunda geração, para
quem o lugar e a língua de origem são palimpsestos recriados pela
memória.
Como tem observado Inocência Mata, a frequente alusão, na
poesia de Conceição Lima, à presença dos trabalhadores contratados,
dos seus descendentes e de outros grupos étnico-culturais como os
Angolares, responde a um intuito geral de resgatar segmentos muitas
vezes omitidos pelo discurso nacionalista são-tomense. Este resgate
dá-se também a nível da língua, no poema “Os rios da tribo”, através
da enumeração de nomes de pessoas e lugares, “nomes de todas as
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proveniências […] que funcionam como metonímias do corpo nacional
- forro, minuiê, “inglês preto”, angolar, tongas de Cabo Verde, de Angola,
de Moçambique” (MATA, 2006, p. 244). Recompõe-se, desse modo,
um lugar atravessado por uma multiplicidade de sonoridades e ecos
que evocam a heterogeneidade e a heteroglosia de uma cultura nacional
resultante de múltiplas diásporas:
Nhá Maria de onde é?/Nhô Ambrósio nasceu em Água Izé?/E Katona,
Aiúpa, Makolé?/Silva, Danquá, Cassandra, Camblé…/Padiçê, Mé Pó,
Filingwé…/Quantos nomes fundam transmutam minha fronte? (LIMA,
2004, p. 38).

A mesma estratégia de enumeração é utilizada para a autorepresentação em “Canto obscuro às raízes”, primeiro poema do
segundo livro de Conceição Lima, A Dolorosa Raiz do Micondó: “Eu
Katona, ex-nativa de Angola/Eu, Kalua, nunca mais em Quelimane/
Eu, nha Xica, que fugi à grande fome” (LIMA, 2006, p. 18); e num
poema de tom épico intitulado “1953”. O título refere-se ao evento
que ficou conhecido como Massacre de Batepá, no qual o governo
colonial reprimiu com violência a rebelião dos forros contra as supostas
intenções do governador de recrutar esta comunidade para o trabalho
forçado nas roças. O poema é uma longa interpelação retórica dirigida
a Kwame Nkrumah para frisar a condição de isolamento do arquipélago
de São Tomé e Príncipe em relação aos acontecimentos do continente:
no “arquipélago sobre as rasgadas tripas fechado” acontece o massacre
enquanto “Kwame, o Africano/projecta a visão de um destino sem
fronteiras” (LIMA, 2006, p. 25). Na evocação poética do massacre,
faz-se a declinação das diferentes presenças étnicas no arquipélago e
das suas relações conflituosas:
Os forros e seu injusto desprezo dos gabões escravizados/Os forros e seu
injusto modo de amar a liberdade! […] Talvez penetrasses a clandestina
sombra da gleba/e com os forros e os filhos dos forros/com os minu iê e os
filhos dos minu iê/com os angolares e os filhos dos angolares/com os
kavêdê e os filhos dos kavêdê/com os gabões desprezados e os
desprezados filhos/dos gabões desprezados/contasses de uma redonda e
plana tribo/sem degraus sem portões e sem fronteiras (LIMA, 2006, p. 27).
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Se degraus, portões e fronteiras linguísticas caracterizam a
representação da “Praça”, funcionando como significantes de fronteiras
ambivalentes dentro do espaço nacional são-tomense, outras fronteiras
são criadas pela língua também na evocação da “Casa”. Na reconstrução
desta paisagem da memória pessoal, povoada por pessoas e lugares
cuja evocação faz parte da narração de si, as palavras em crioulo
(principalmente do crioulo forro), são significantes das especificidades
naturais e culturais são-tomenses e, simultaneamente, sinais de um código
de lembranças ligadas a lugares e momentos da infância, à família, aos
amigos, a presenças, em geral, da área da afectividade. Nalguns casos,
a própria modalidade da ocorrência das palavras em crioulo nos textos
cria o efeito de nos colocar em presença da emergência de um código
privado cujas regras residem no território da intimidade. Nalgumas
das ocorrências evidencia-se uma caracterização disfórica destes
elementos em crioulo, significantes metonímicos de relações e lugares
revividos na distância, numa dimensão geral de perda. É o caso do
poema “Residência”, de O Útero da Casa, onde o olhar do presente
se sobrepõe à memória do passado para relembrar e imaginar um
regresso. A epígrafe nos oferece uma chave de leitura: “Visão de meu
pai de volta à casa de sua mãe, Sam Nôvi, no Budo-Budo” (LIMA,
2004, p. 57). No texto, as palavras em crioulo designam algumas árvores
de São Tomé, mas longe de uma representação do exótico tropical, os
adjectivos determinam a sua caracterização disfórica:
Dedo a dedo, folha a folha/tocarás os cheiros/os sortilégios do quintal –
/o limoeiro anão da avô/o decrépito izaquenteiro/o ocá assombradissimo/
o kimi torto (LIMA, 2004, p. 57-58).

Se como pretende Ashcroft, estas palavras, intraduzíveis a nível
linguístico, apontam para uma intraducibilidade cultural pelo facto de
evocarem crenças populares locais (o ocá, segundo o glossário, está
associado a forças maléficas), ou usos específicos (o kimi é utilizado
como vedação), ao mesmo tempo, no contexto do poema funcionam
também como metonímias do universo da memória pessoal ligada ao
espaço familiar. É o que acontece também no poema “São João da
Vargem” (A Dolorosa Raiz do Micondó), onde todo um léxico de
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origem crioula relacionado com a natureza é utilizado na reconstrução
das lembranças da infância:
makêkês, beringelas, pega-latos/verdes kimi, ali dormiam longos swá-swás/
e o ido-ido era a montanha cheia de espinhos/onde os morcegos iam cair
no kapwelé […] /As viuvinhas e pirikitos e keblankanás/- que eu rastejava
para agarrar – /erguiam então um alarido de asas e chilreios. E o mundo
voava, o mundo era alto, o mundo era alado (LIMA, 2006, p. 57-58).

O cenário destas lembranças pessoais, como se pode observar,
é muitas vezes constituído pelo espaço do quintal, povoado por
pássaros, plantas e árvores. Como Russel Hamilton observou, as
árvores e o léxico relacionado com as suas parte (tal como o próprio
título A Dolorosa Raiz do Micondó), ocupam um lugar central na poesia
de Conceição Lima:
The word “micondó” appears in four of the twenty-seven poems included
in Conceição Lima’s second book. And in several other poems such
words as “root,” “leaves,” and other parts of trees are implicit references
to the micondó (HAMILTON, 2007, p. 197).

Investidas de forças simbólicas identitárias, as árvores e os
significantes que as designam, evocam este lugar intermédio entre o
mundo privado e o espaço público, esta fronteira entre a “Casa” e a
“Praça” que é o quintal: “O micondó era a força parada e recuada/
escutava segredos, era soturno, era a fronteira” (LIMA, 2006, p. 58).
Para além do lugar dos jogos e das descobertas da infância, o quintal
é construído também como o espaço de convívio com os mais velhos,
com pessoas da família e amigos cujas falas aludem à uma História que
o sujeito poético virá a descobrir mais tarde:
A sombra do quintal
[…] Eu rodopiava e o mundo girava/girava o terreiro, o kimi era alto/e no
tronco eu não via não via não via/o torso rasgado dos serviçais […]/No
dia seguinte, ao fim da manhã, chegava a avó Nôvi […]/e nos enxotava
do kimi do sino que ali moravam/oh!ali moravam a alma e a raiva dos
serviçais […];
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As vozes
[…] Então vinham as primas da Boa Morte/[…] e quedavam sentadas lá
no quintal/falando do avô e de outros fantasmas/abrindo tempos que eu
não entendia (LIMA, 2006, p.61-62).

Um espaço intermédio, entre o público e o privado é o que
evoca o poema “Gravana”, (O Útero da Casa) dedicado a Alda
Espírito Santo. Como o título anuncia (gravana é uma palavra do
português são-tomense cuja origem provêm do crioulo forro “glavana”
e designa a estação seca), o poema é a evocação de um mundo que
está a ficar sem vida, linguística e estilisticamente construído como uma
conversa com a interlocutora indicada na dedicatória. O léxico crioulo
do poema evoca o espaço do quintal através da referência à flora e à
fauna, tal como a outros elementos: “na úbua desfalece a trapadeira”
(úbua: vedação) “candrezados os ramos” (candrezados: atrofiados);
“é um tempo de folhas sem orvalho e mem-lôfi/de pagauês doridos”
(mem-lôfi: redemoinho; pagauê: espécie da flora são-tomense);
“mortas estarão as casas e suas janelas/morto o suim-suim e seu canto”
(suim-suim: espécie de pássaro). A variedade de palavras introduzidas
e o próprio ritmo do poema criam o efeito de uma afloração involuntária,
espontânea da língua crioula enquanto a voz poética se dirige a uma
figura central do mundo cultural são-tomense e também do universo
afectivo e literário da autora. O espaço público e o privado cingem-se
e textualizam-se na própria língua do poema que rompe a
homogeneidade linguística do texto aproximando-se da prática de codeswitching2 que faz do texto um espaço evocador da paisagem
geográfica e cultural são-tomense e de um mundo privado que a voz
poética partilha com a interlocutora da dedicatória. A imagem do espaço
público aparece no final do poema numa declaração de esperança
associada à imagem do imbondeiro e a acção redentora da figura
evocada: “tua voz de imbondeiro crescerá do barro/para resgatar a
praça em nova festa/para ressuscitar o povo e sua gesta” (LIMA, 2004,
p. 51).

2
Sobre diglosia e code-switching ver Janet Holmes, 2008, An introduction to Sociolinguistic.
Lancaster: Pearson Education.
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Se no poema “Sóya” também encontramos o micondó como
depositário de uma nova carga de futuro e de esperança: “Há-de
renascer de novo o micondó -/ belo, imperfeito, no centro do quintal”
(LIMA, 2006, p. 67), o título do texto recoloca a esperança enunciada
no plano da utopia: género da tradição oral, a Sóya é um conto, uma
fábula, uma lenda.
O que emerge desta leitura da poesia de Conceição Lima e das
suas estratégias linguísticas, é a reconstrução de um espaço textual
marcado por fronteiras linguísticas que espelham a multiplicidade de
fronteiras presentes no universo poético da autora: as fronteiras culturais
e socio-económicas do espaço são-tomense e as fronteiras entre este
mesmo espaço e o universo da intimidade e da afectividade. A língua,
que para muitos escritores é o “lugar” da pátria e da nação, é aqui um
mapa onde se inscrevem fronteiras colectivas e pessoais, ou o “sítio
linguístico” que Braidotti opõe à existência de uma língua materna:
“there’s no mother tongues, only linguistic sites from which one takes
one’s departure” (BRAIDOTTI, 2002, p. 94). Aproveitamos mais um
sentido da palavra “sítio” em português para lembrar Assia Djebar e o
seu livro Ces voix qui m’assiègent (1999), onde a autora aborda a
escrita como um exercício de escuta do murmúrio de várias línguas,
onde há uma ‘língua da solidão’, e uma ‘língua do convívio’. Espaço
de diásporas é este “sítio” de fronteiras e memórias declinadas em
várias línguas. Segundo afirma Antonio Prete,
as recuperações das línguas da infância, ou de fragmentos delas, o jogo
plurilinguístico, são fenómenos que testemunham uma necessidade: preservar,
na intimidade da língua, a mágoa de uma memória, de uma origem, mas, ao
mesmo tempo, fazer da língua o novo país em que a representação encontra
o leitor, entra em diálogo com ele (PRETE, 2003).

A língua de O Útero da Casa e A Dolorosa Raiz do Micondó
vai nesta direcção, ao constituir-se como espaço de memórias e ao
mesmo tempo, como utopia de um novo país da palavra.
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O presente trabalho propõe uma leitura do último romance da
escritora moçambicana Paulina Chiziane, O alegre canto da perdiz
(2008), a partir do exercício da escrita literária como fenômeno especular
da escrita do corpo e da nação, inserido na criação de uma paisagem
mítica milenar. Partindo, portanto, da metáfora espacial e da ação
criadora do canto, procuraremos pontuar o romance de Paulina Chiziane,
dentro de sua trajetória ficcional, como tentativa e busca de uma
compreensão do outro e de si próprio, no processo de composição de
uma/um partitura/corpo/nação, pelas mãos autorais de um sujeito feminino.
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writer Paulina Chiziane, O alegre canto da perdiz (2008), from the
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Gosto de dizer que a minha literatura é isso: contar histórias. Aquilo
que outras mulheres fazem dançando e cantando, eu faço escrevendo,
como as velhas que através da via oral continuam a contar histórias
à volta da fogueira. Eu apenas trago a escrita, de resto não sou
diferente das mulheres da minha terra, das mulheres do campo.
Paulina Chiziane
O passado não se esquece. Adormece como semente no fundo da
mente. Cai no solo e germina espinhos no presente.
Paulina Chiziane

Já é bem conhecida entre os estudiosos das literaturas africanas
de língua portuguesa, sobretudo a moçambicana, a posição de Paulina
Chiziane em relação ao seu ofício como escritora. Em entrevistas a
jornais, revistas e apresentações públicas, por mais de uma vez tem a
autora afirmado o seu papel de “contadora de histórias”, enquanto
produtora de narrativas ficcionais, em detrimento do já tradicional ofício
de romancista. Nos seus textos pode-se observar a tessitura de eventos
recuperados pela ação da memória, bem como de situações particulares
e coletivas, que passa necessariamente pelo viés de uma oralidade
leitmotívica. Operando, assim, uma junção dos dois fios composicionais
(a memória e a oralidade), procura a autora moçambicana construir a
rede de suas narrativas ficcionais.
Em outro ensaio1, tive a oportunidade de sublinhar que, dentre
os muitos temas presentes nos estudos e nas reflexões da crítica literária,
direcionados ao contexto africano, a ênfase temática sobre a oralidade
é já uma via constante de leitura que demarca as produções culturais e
artísticas dos mais diversos países do continente. Por consequência,
este mesmo recurso também poderá ser nitidamente constatado não
só na autora aqui contemplada, mas também em várias obras de autores
africanos, nas “mais diversas épocas e das mais distintas nacionalidades,
abrangendo não só a dimensão literária escrita, mas também a artística,

VALENTIM, Jorge. “Paulina Chiziane: uma contadora de histórias no ritmo da (contra-)
dança”. In: http://www.uff.br/revistaabril/revista-01/002_Valentim.pdf.
1
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que envolve a dança, a música vocal e instrumental e a pantomima”
(VALENTIM, 2008, p. 20).
A partir da leitura do seu último romance, objetivamos investir
sobre o estudo deste recurso, qual seja, a junção da oralidade com
práticas performativas do universo cultural africano. Neste sentido, O
alegre canto da perdiz (Lisboa: Caminho, 2008) parece apostar na
convivência da prática oralizante no texto literário com vários elementos
pertinentes à cultura autóctone. A exemplo como fez em Niketche (2002),
quando, a partir do próprio título, a autora resgata ao longo da narrativa
toda uma performance desta dança iniciática dos ritos sexuais femininos,
com uma alta carga sensual e erotizante, protagonizada pelas raparigas
envolvidas nas execuções cerimoniais, no seu último romance é a ação
do canto – que, a propósito, já aparece no sintagma formador do título
–, enquanto elemento musical metaforizador da cosmogonia do mundo e
da criação do próprio romance.
Já de início, como fizera no referido ensaio, reitero o caráter pontual
de Paulina Chiziane nas suas observações cuidadosas sobre o contexto
cultural moçambicano, marcado por tensões ativas e presentes, onde,
para além das múltiplas culturas étnicas, ainda outras se fazer reverberar
no seu território, tais como a portuguesa, a árabe, a muçulmana e a
indiana, por conta, é claro, de sua própria disposição no espaço africano
do Índico. Por sua vez, a escritora moçambicana não passaria ilesa dentro
deste cenário multicultural fervilhante, ela também vivencia uma dentre
as muitas experiências existentes no território natal, a dos choques entre
as diferentes realidades linguísticas, dentro do país. Nascida na vila de
Manjacaze, na província ao sul de Gaza, Paulina Chiziane teve a sua
formação escolar em Maputo, integrando à sua língua natal (o chope),
duas outras, o ronga e o português. A partir deste encontro de natureza
plurilinguística, a romancista alcançou um resultado ímpar em sua
produção literária, qual seja, o de, “harmonizar diferenças e construir a
utopia da harmoniosa convivência entre valores tradicionais e outros
advindos da tradição européia” (MATA, 2000, p. 135), conforme bem
pontuou Inocência Mata, num universo marcado pela sua prática
dinâmica, tantas vezes por ela declarada publicamente, de contadora e
cantadora de histórias.
Inserida neste contexto multifacetado, a autora de O alegre canto
da perdiz (2008) reitera assim aquela particularidade da ficção
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moçambicana atual de que nos fala Francisco Noa, ou seja, ela constrói
um universo moçambicano com “uma necessidade orgânica de
interpelar o meio circundante”, essencialmente masculino,
“reescrevendo as linguagens, os imaginários, os seres, os espaços e o
tempo” (2006, p. 269), agora, sob a ótica singular do olhar feminino.
Tal como as velhas de sua terra, em volta da fogueira, que
ritualizavam a prática oral com o canto e a dança, Paulina Chiziane
assume o seu papel de griot, acrescentando à voz cantadora o seu
exercício contador da escrita. Ao acrescentar ao romance – forma e
fórmula essencialmente pertencente a um cânone ocidental – a sua voz
griotizadora, Paulina Chiziane estampa no texto a impressão digital
do artista africano e moçambicano, posto que herda e perpetua toda
uma tradição literária que remonta não apenas ao aparato oral das
origens autóctones, sobretudo aquele direcionado aos poderes e
conhecimentos veiculados e transmitidos pela força da palavra, como
bem explica Nei Lopes (2005, p. 30-31), mas também a alguns
sintomáticos textos fundadores, pertencentes a um já fixado cânone da
literatura moçambicana, que com estas expressões tradicionais mantém
um vínculo direto e explícito, como é o caso, por exemplo, daquele
“jeito / de contar as nossas coisas / à maneira simples das profecias”,
no momento mágico de proferir Karingana ua karingana, de um
José Craveirinha (1982, p. 13), por exemplo.
Mas, contar e cantar não são gestos desconhecidos da autora
de O alegre canto da perdiz. Já no seu primeiro romance, Balada de
amor ao vento (1990), Paulina Chiziane faz dialogar no contexto
ficcional a voz narrante de Sarnau com todas as outras vozes, originárias
de uma paisagem sonora2 moçambicana, onde, “no compasso do vento”

Utilizo, aqui, a terminologia de Murray Schafer, entendendo a paisagem sonora como
ambiente constituído por uma gama de sons fundamentais, “criados por sua geografia e clima:
água, vento, planícies, pássaros, insetos e animais. Muitos desses sons podem encerrar um
significado arquetípico, isto é, podem ter-se imprimido tão profundamente nas pessoas que
os ouvem que a vida sem eles seria sentida com um claro empobrecimento” (2001, p. 26).
Todos esses sons fundamentais podem habitar tanto o campo da geografia referencial, real,
quanto da ficcional e imaginária. Para Schafer, “Com as artes, e particularmente com a
música, aprenderemos de que modo o homem cria paisagens sonoras ideais para aquela outra
vida que é a da imaginação e da reflexão psíquica” (2001, p. 18). A partir desta elaboração
ficcional da paisagem sonora, ainda segundo Shafer, seria possível realizar uma exploração
pioneira pela história passada e pelo atual estado de determinados espaços geográficos.
2
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(CHIZIANE, 2003, p. 19), “canta-se e dança-se” (CHIZIANE, 2003, p.
40). E, neste movimento contínuo, a autora vai construindo uma narrativa
no ritmo da ballata, daquela canção lírico-amorosa tradicional, feita
para ser executada com voz e dança (DICIONÁRIO GROVE, 1994, p.
70). Diferentemente, porém, das práticas europeias, a sua Balada
(também) de amor, é construída ao sabor e ao ritmo do vento, como
se, com estas peculiaridades, a autora conseguisse demarcar um traço
diferenciador e característico das revisitações africanas às tradições
literárias. Estas, agora, passam a conviver salutarmente também com o
ritmo e a melodia das antigas e ancestrais práticas africanas, ao som de
explosivos “culunganes ensurdecedores, sonantes, emocionantes”
(CHIZIANE, 2003, p. 45).
Em Niketche, valendo-se dos passos de uma dança tradicional
moçambicana, exatamente originária da região norte de Moçambique
(Zambézia e Nampula), narra-se a trajetória de Rami, mulher que se
descobre, a princípio, traída e abandonada pelo marido, cuja atuação
performática a transforma em rainha de uma sociedade poligâmica,
líder do clube das esposas de Tony. Na construção ficcional da trajetória
dos personagens não faltam situações que evidenciam a visão feminina
de Paulina Chiziane diante da realidade social moçambicana. Tal forma
de olhar o universo feminino pontua os passos determinantes de uma
dança dentro do romance, sendo cada um deles uma representação
de etapas do seu aprendizado de sua protagonista.
Desta forma, acreditamos que o projeto literário ficcional de
Paulina Chiziane vem sendo construído a partir de uma junção bem
sucedida entre práticas culturais performativas autóctones e a construção
de tramas feitas por passos e ritmos de e sobre as mulheres. Assim,
contar, cantar e dançar tornam-se ações primordiais para quem deseja
recriar, via texto literário, algumas encenações do cotidiano histórico,
social, político, cultural e afetivo moçambicano.
Em O alegre canto da perdiz, a metáfora do canto formador, já
apresentada no título, confirma-se ao longo da narrativa numa tentativa
de mostrar a criação do espaço africano moçambicano, não a partir
da entrada e da ação colonizadora portuguesas, mas da feitura milenar
de uma África ancestral, como berço da humanidade. Nesta bem
sucedida tentativa de recontar a história africana com um olhar
autóctone, por mais de uma vez, a narradora insere, no decorrer da
146

ENTRE BALADAS, DANÇAS E CANTOS...

trajetória de uma família de mulheres (Serafina, Delfina, Maria das Dores
e Maria Jacinta), vivendo as vicissitudes dos tempos da Guerra Colonial
e da Guerra Civil, a cosmogonia de um território mítico, que se mistura
com a realidade social e familiar dos personagens.
Longe de querer construir uma espécie de oásis em meio à secura
e à violência das guerras, a recuperação de lendas e mitos originais
confere ao texto de Chiziane a sua posição de contadora de histórias,
preocupada com uma memória cultural comprometida com as questões
femininas. Neste sentido, vale a pena lembrar um pequeno momento
do romance, onde Delfina e sua filha Maria Jacinta se desentendem
porque a mãe entregara a filha virgem a Simba, um mago indiano, seu
antigo cafetão nos cais de Moçambique, responsável pelas magias e
feitiços utilizados para prender amorosamente o comerciante português
Soares. Declarada a guerra entre as duas, a voz narrativa recupera
uma das lendas de criação do mundo a partir da ação efetiva e ativa do
sujeito feminino:
A história se repete. As lendas antigas se reproduzem e se materializam.
Lendas dos tempos em que Deus era uma mulher e governava o mundo.
Era uma vez...
Há muito, muito tempo, a deusa governava o mundo. De tão bela que era,
os homens da terra inteira suspiravam por ela. Todos sonhavam fazer-lhe
um filho. A deusa, tão maternal e tão carinhosa, jurou satisfazer o desejo
de todos os homens do mundo. Mandou dizer, pela voz do vento, que
numa noite de lua haveria dança. Que ela desceria à terra no seu carrossel
dourado para que as mãos humanas pudessem, finalmente, conhecer a
macieza da sua pele. O momento chegou. Banhou-se, perfumou-se e
usou os melhores ungüentos. Subiu ao pico dos Montes Namuli, tirou o
manto e dançou. Nua. Para que todas as mulheres invejassem os seus
encantos. Chamou os homens um a um e agraciou-os com sua divina
dança. Engravidou de apenas um, afinal não tinha poderes para parir o
universo inteiro. A descoberta dos seus limites foi fatal. Todos ficaram a
saber que afinal a deusa era uma mulher banal e o divino residia no seu
manto de diamantes. Descobriram ainda que era feita de fragilidade e
tinha a humildade de uma criança. Os homens sitiaram-na. Roubaram-lhe
o manto e derrubaram-na. Tomaram o seu lugar no comando do mundo,
condenando todas as mulheres à miséria e à servidão.
Esta é a origem do conflito entre o homem e a mulher. É por isso que todas
as mulheres do mundo saem à rua e produzem uma barulheira universal
para recuperar o manto perdido (CHIZIANE, 2008, p. 220-221).
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Não será difícil, portanto, observar que os mitos matriciais,
contextualizados na Zambézia, região do Norte de Moçambique, mais
especificamente nos montes Namuli (“Zambézia tem fronteiras? Não,
porque aqui é o centro do cosmos. Todo o planeta terra se chama
Zambézia. Os montes Namuli são o ventre do mundo , o umbigo do
céu”; CHIZIANE, 2008, p. 41), para onde convergem todos os
personagens, sobretudo Delfina, a grande Mãe, Maria das Dores e
Maria Jacinta, as filhas negra e mulata, respectivamente, e o José dos
Montes, aquele que leva a marca do espaço feminino no seu sintagma
identificador, ratifiquem, na trajetória ficcional tecida ao longo de duas
guerras, a proposta de ler e de operar uma “necessária actualização
dessa componente fundamental da História da África, isto é, do seu
continente como berço da humanidade” (NGOMANE, 2008, p. 341).
E é bom frisar aqui a intimidade com que Paulina Chiziane recupera
todo este repertório tradicional, ritualístico e mítico da região Norte do
seu país. Niketche, a dança que dá nome ao seu quarto romance, é
também oriunda da mesma localidade, e é apresentada aos leitores não
iniciados neste universo como “a dança do sol e da lua, dança do vento
e da chuva, dança da criação. Uma dança que mexe, que aquece. Que
imobiliza o corpo e faz a alma voar” (CHIZIANE, 2004, p. 160).
Interessante observar que a revisitação e a recriação dos espaços
moçambicanos (e africanos) ligados a tal gênese africana da humanidade
não excluem as tensões de uma fratura babélica, onde as separações e
as misturas étnicas e rácicas se dão quase sempre num cenário tenso e
de difícil convívio. Daí que existam no plano ficcional dois grupos em
constante atrito: de um lado, aqueles que defendem uma resistência
pela presença dos antigos ritos tribais, como a avó Serafina; e de outro,
aqueles que procuram na assimilação colonial uma saída de
sobrevivência num status quo branco, como são os casos de José dos
Montes (que se torna soldado e assassino do poder colonizador) e da
própria Delfina (que, depois de se casar com um negro assimilado,
torna-se amante de um português. Das duas uniões nascem duas filhas:
uma negra e outra mulata).
Inquietante e instigante, este romance de Paulina Chiziane traz à
tona temas de teor histórico-social que estão profundamente
entranhados na origem da própria construção do espaço nacional e,
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consequentemente, da própria noção identitária de moçambicanidade.
Assim, situações conflitantes como a poligamia gratuita masculina, o
casamento prematuro e como moeda de transação financeira, a
prostituição infantil, a mistura de raças e a difícil convivência social de
seus protagonistas, são revisitadas com um olhar, por vezes, acidamente
crítico e cortante, sem rodeios e sem perder de vista a importância que
o questionamento destes tópicos pode trazer para a compreensão do
presente moçambicano.
O canto da perdiz, neste sentido, funciona como uma espécie de
ligação entre dois eixos: um mítico, onde repousa a paisagem original e
milenar de uma África feminina, telúrica e mítica; e outro (ficcionalmente,
é claro) referencial, onde encontram-se as mulheres de seguidas
gerações, em meio a um cenário colonial e pós-colonial, marcado por
guerras, separações, pactos desfeitos, promessas não cumpridas,
choques e conflitos culturais.
Dizem que tudo aconteceu como num conto de fadas. Dizem que uma
certa noite incubava os mistérios do mundo e o planeta girava numa
velocidade nova. Na densa escuridão ouviu-se uma perdiz com forma de
mulher cantando gurué, gurué! O mundo inteiro se espantou porque só
as corujas cantam de noite. O canto da perdiz numa noite sem lua era mau
agouro. Muitos abandonaram os quartos, e com tochas acesas tentaram
iluminar o céu para testemunhar o insólito. Viram uma imagem difusa
muito perto das nuvens. Seria mesmo perdiz?
Era uma mulher com voz de perdiz, ululando triunfos no miradouro do
mundo, dançando nua no ponto mais alto do monte. Espalhando pela
atmosfera cheiro de erotismo, de sexo, cheiro de pornografia cafreal. Os
olhos do mundo perguntaram ao mesmo tempo:
– Quem és tu que galgas as encostas do monte com a leveza da luz e
ululas triunfos nas montanhas de glória?
– Eu sou Delfina, a rainha! (CHIZIANE, 2008, p. 222).

Confirma-se, portanto, aqui a proposta pauliniana de que, nas
suas obras, “ficção e realidade caminham de mãos dadas” (LABAN, 1998,
p. 973), posto que o tecido social, representado por Delfina e suas
inquietações, são absorvidos pelo universo mítico do canto e da formação
do território nacional. Daí que a célula familiar de José dos Montes,
Delfina, Maria das Dores e Maria Jacinta pode ser bem entendida como
um micro-cosmos formador da identidade moçambicana. Nem sempre
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conviver entre dois espaços torna-se uma atitude de fácil trânsito. Neste
sentido, Maria Jacinta, a filha mulata, que se casa dentro dos princípios
brancos e europeus, que renega a mãe preta e que nutre um duplo
ressentimento contra o pai preto, que não a fez genuinamente negra, e o
pai branco, que lhe imputou uma condição híbrida, constitui uma espécie
de exemplo daqueles “personagens-pêndulos”, na feliz expressão de
Silviano Santiago, porquanto ela também, enquanto mulata, “oscila(m)
entre um lugar e o outro, sem pertencer(em) definitivamente a um ou
outro lugar” (2006, p. 204). Através dela, portanto, configura-se a
problematização do mestiço e da representação multicultural.
Longe de querer representar uma África, prenhe de paisagens
paradisíacas, marcadas sob o signo do exótico e do excêntrico, Paulina
Chiziane procura apostar num espaço constituído de nítidas diferenças
e de choques multiculturais constantes, sem haver, necessariamente,
uma espécie de sobreposição, em termos qualitativos, de um sobre o
outro. As marcas das diferenças são visíveis e parece ser sob esta
condição que a autora investe ficcionalmente, sem descartar a sua
parcela incômoda, mas viva e presente, como a semente, que “cai no
solo e germina espinhos no presente” (CHIZIANE, 2008, p. 315). Por
esta via de leitura, o pensamento de Chiziane encontra ressonâncias
com o de Mia Couto, no sentido de que, a África, o Moçambique e os
montes Namuli constituem espaços revisitados muito longe da condição
de uma simplicidade redutora e superficial. Ao contrário, trata-se, na
verdade, de um elenco marcado pela multiplicidade, multicoloridade e
heterogeneidade, não cabendo, portanto, a redução a uma “entidade
simples, fácil de entender e de caber nos compêndios de africanistas”,
já que o continente africano “é o resultado de diversidades e
mestiçagens” (COUTO, 2005, p. 60).
Pois é na representação destas “diversidades e mestiçagens”
que o texto de Paulina Chiziane investe proficuamente:
Do pó vens, ao pó voltarás. Os dois no chão ganhando a cor do pó e do
barro, num acto de regressão às origens. Talvez para nascer outra vez. Na
primeira geração éramos da cor da terra: todos negros. Com o tempo, as
raças se modificaram: pelo clima, pela comida, pelas formas de vida, a
humanidade se diversificou. Por isso estamos hoje aqui, numa salada de
raças. (CHIZIANE, 2008, p. 50).
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O convívio entre diferentes etnias e culturas distintas, sobretudo
a dos negros e a dos brancos, não é revisitado com um olhar laudatório,
pacífico e redutor. Ao contrário, renegar as tensões geradas por esta,
muitas vezes, difícil coabitação significaria anular a própria perspectiva
de sua origem identitária. Por outro lado, simplesmente corroer
negativamente tais prerrogativas poderia acarretar num jogo nocivo de
hierarquias etnocêntricas. Daí que a aposta da autora recai sobremaneira
numa espécie de epicidade feminina, onde as origens, os mitos
formadores e a sua relação especular com uma realidade mais próxima
do contexto social contemporâneo moçambicano constituem elementos
fulcrais para a criação de universos e paisagens identitárias e para as
constantes reflexões que estes suscitam, tanto em leitores iniciados nos
ritos africanos quanto em leitores leigos deste cosmos.
De epicidade feminina falamos neste O alegre canto perdiz, por
conta exatamente da presença de vozes femininas que retomam questões
fulcrais para a compreensão da identidade moçambicana. São as vozes
de Serafina, Delfina, Maria das Dores e Maria Jacinta que se coadunam
à voz da narradora, ela também uma espécie de partícipe do trânsito de
suas personagens, divididas entre tensões coloniais e pós-coloniais, entre
presenças multiculturais, por vezes, em atrito e quase sempre sem uma
fácil consonância entre elas, entre problemas das mais variadas ordens,
sobretudo, os de ordem familiar, social e afetiva.
Sem entrar na questão que envolve a presença de uma hierarquia
de ordem sexual, portanto, de gênero, vale lembrar que tal incidência
sobre o olhar feminino na ficção de Paulina Chiziane propicia a criação
de um discurso “auto-etnográfico”, na feliz expressão de Hillary Owen,
no sentido de que, para além da exposição de um universo masculino
no processo de trocas transculturais, enfatiza a “importância das
mulheres que emergem como sujeitos de mudança e protagonistas da
(sua própria) modernidade” (OWEN, 2008, 162).
E são as mulheres de O alegre canto da perdiz, Serafina, Delfina,
Maria das Dores e Maria Jacinta (também a narradora?), que expõem
o seu papel dentro desta sociedade moçambicana, sem abrir mão das
suas performances e da importância que elas desempenham neste
cenário marcado pelas diferenças e pelas mudanças preconizadoras
de uma modernidade necessária e emergente.
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Não deixando-se cair em armadilhas de um pessimismo amargo,
portanto, a narradora procura valer-se da sabedoria de uma das
personagens de sua trama, a da esposa do régulo, uma velha senhora,
“exímia contadora de histórias”, que “sabe as circunstâncias exactas em
que deve usar uma imagem e outra. O que deve ser omitido e o que deve
ser dito” (CHIZIANE, 2008, p. 21). Com esta personagem, parece a
narradora aprender que “contar uma história significa levar as mentes no
vôo da imaginação e trazê-las de volta ao mundo da reflexão. Por isso
impõe uma pausa. E suspense” (CHIZIANE, 2008, p. 21-22).
E, como numa suspensão do tempo e do espaço, a voz da velha
senhora ecoa no último capítulo, onde há a cena de uma mãe com o
seu filho, cantando para ele um canção de ninar e embalando, através
do seu canto, os passos do pequeno ser. Assim, no limiar do romance,
a narradora vai buscar a fala da velha senhora, esposa do régulo,
entoada nos capítulos iniciais. Ensina-nos ela que
longe é o além para onde muitos partem e deixam eternas saudades. O
longe é gêmeo do perto, tal como o princípio é gêmeo do fim. Porque tudo
muda na hora da meta. O ali será aqui, na hora da chegada. O futuro será
presente. O amanhã será hoje. [...] Mas como é que tudo começou?
Começou ou terminou? Na vida nada é princípio, nada é fim. Tudo é
continuidade (CHIZIANE, 2008, p. 22-27).

Por fim, como que em suspensão, ressoa o alegre canto de Paulina
Chiziane, esta sedutora contadora/cantadora de histórias. No embalo
do exercício do canto, este O alegre canto da perdiz confirma-se
“verdadeiramente [como] prosa bonita”, pelo que de próximo e íntimo
possui com “aquela musicalidade poética” (CHABAL, 1994, p. 301),
deixando, por fim, em aberto outras aventuras por vir, de mulheres
sim, mas sobretudo, de seres humanos em busca de suas origens, de
suas identidades e de seus cantos originais.
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Para Mafalda
A população, no período colonial brasileiro, era composta de 75%
de negros e mulatos. Portanto, a cultura popular tão valorizada
por João Ubaldo Ribeiro é essencialmente a cultura negra.
Zilá Bernd

1. Genealogia de uma miscigenação
Viva o Povo Brasileiro (1984), a obra mais significativa, até hoje,
de João Ubaldo Ribeiro, Prémio Camões 2008, impõe-se na actualidade
lusófona pelas relações que estabelece entre Literatura, História, Cultura,
Sociedade e Ideologia. Por tudo isto, o romance adquire uma
transtemporalidade e uma transnacionalidade inequívocas.
O romance, na sua abrangência temporal a nível histórico, foca o
passado, presente e futuro do Brasil, ou seja, a memória, a identidade e
o imaginário brasileiros, com várias analepses, prolepses e elipses, muitas
vezes dentro do mesmo capítulo. Essa abrangência é feita através dos
ideais de liberdade, igualdade e justiça defendidos pelas personagens
como Maria da Fé, Budião, Zé Popó, Lourenço e Patrício Macário.
A personagem em relevo é Maria da Fé, mulata que aglomera
em si sangue de índio, negro e branco, ou seja, sangue autóctone,
africano e europeu, sendo, desta forma, a alegoria do povo brasileiro
na miscigenação rácio-cultural, base identitária (por vezes repugnada)
da nação. Uma nação que tenta desenhar o seu percurso muitas vezes
procurando respostas em ucronias que se opõem. Por um lado, a repulsa
do estigma da colonização portuguesa e, por outro, o culto das raízes
autóctones e africanas.
Maria da Fé aparece como descendente remota do caboclo
Capiroba (do século XVII), “filho de uma índia com um preto fugido”
(RIBEIRO, 1984, p. 37). Dos prisioneiros do caboclo, que “apreciava
comer holandeses” (RIBEIRO, 1984 p. 37), destaca-se Sinique,
assediado por Vu, a filha mais velha do caboclo. Com a chegada dos
portugueses o caboclo é enforcado, o holandês fuzilado e Vu, agora
grávida do holandês, é poupada, mas escravizada.
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Mais tarde, este caboclo, elemento da simbologia da antropofagia,
será recordado por Zé Popó a Patrício Macário, na Clareira, aquando
das práticas “fetichistas dos negros” (RIBEIRO, 1984, p. 496), como
protector dos oprimidos: “A história é que esse caboco Capiroba, que
depois de se tornar caboco espírito virou protector do índio, do preto e
do povo da terra” (RIBEIRO, 1984, p. 494).
Encontraremos, mais adiante no romance, Dadinha, neta de Vu
com o holandês, filha de pai negro baleeiro. Dadinha, dada a idade
avançada com que morre (100 anos), é o símbolo da importância da
transmissão dos conhecimentos empíricos e da tradição oral enquanto
sustentáculo da memória cultural negra. O seu filho é Turíbio Cafutá
(escravo pescador) e a neta é Vevé, filha de Roxinha. Vevé, ou Venância,
é escrava do Barão de Pirapuama, que a viola. De Vevé, conhecida
também por negra Daê, nasce, então, Maria da Fé (Dafé). Antes do
nascimento desta, o Barão, dada a doença de Venância, decide libertála. Esta violação representa o poder e a arbitrariedade do senhor sobre
os seus escravos e simboliza a iniquidade da hegemonia dos brancos
sobre os negros.
Fisicamente, é repetida, ao longo do romance, a “beleza
indescritível” (RIBEIRO, 1984, p. 499) e “luminosa” (RIBEIRO, 1984, p.
401) de Maria da Fé, apresentada como uma mulata de olhos verdes,
muito alta (cf. RIBEIRO, 1984, p. 401) e de “expressão altiva” (RIBEIRO,
1984, p. 401). A descrição mais pormenorizada desta personagem é
feita por Patrício Macário que se sente orgulhoso da atenção que ela
lhe retribui:
sabia que ela só poderia amar um homem que fosse igual ou parecido com
ela, e isto queria dizer que ele tinha pelo menos alguma coisa de sua
inteligência espontânea e ligeira, seu riso claro que tudo iluminava, sua
determinação e coragem, sua nobreza e dignidade, a certeza que infundia
a todos, de que jamais seria desrespeitada ou humilhada. E era essa
mulher altiva e bela, indomável pela mente ou pela força, que estava ali ao
lado dele (RIBEIRO, 1984, p. 509).

Ao longo da descendência das personagens representativas da
elite, uma das preocupações é o embranquecimento da família através
do casamento. Porém, é indiscutível a miscigenação entre o sangue
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inglês, com o africano, português e índio. A este respeito, Amleto
comenta a brutalidade de Patrício Macário:
terá puxado [...] ao lado brasileiro da família de Dona Teolina [a mulher de
Amleto] [...] a avó paterna de Dona Teolina era praticamente uma bugre,
filha de um português, um mateiro de grande nomeada, homem de origem
fidalga transformado em capitão-do-mato [...] e de uma índia, filha mais
nova de um cacique, que é como chamam os bugres a seus reis e
comandantes. Essa índia devia ter o sangue forte, porque atravessou
gerações até Patrício Macário. O resultado é aquela aparência acaboclada,
aquela pele tisnada e quem sabe aqueles modos rudes e praticamente
indomáveis (RIBEIRO, 1984, p. 337 — sublinhados nossos).

Note-se, aqui, o que se entende pelo “lado brasileiro”: a
miscigenação, neste caso o cruzamento do português com os
autóctones, os índios. Não há espaço para o negro, o negro é a parte
que se pretende esconder e negar. Podemos imaginar o olhar irónico
do narrador sobre esta personagem, bem como sobre esta concepção
de brasilidade, uma vez que ao longo do romance fica claro que o
brasileiro é fruto de múltiplas miscigenações, com destaque para a
contribuição negra. Para além deste aspecto associado às misturas
raciais e consequências a nível de aspecto físico, destaque-se a rudeza
e o carácter indomável associado aos índios, o que acentua a sua
natureza selvagem e se opõe a algumas concepções de brasilidade,
que colocam a tónica no carácter afável do brasileiro. Note-se ainda o
ridículo a que Amleto se expõe ao tentar encontrar origens nobres na
ascendência da sua família.
A par de uma ascendência ilustre, as personagens, geralmente,
perseguem o ideal de brancura, como se verifica no pensamento de D.
Jesuína, em relação a Dafé: “Não seria difícil encontrar um rapaz de
sua raça, ou até mais claro para ir melhorando” (RIBEIRO, 1984, p.
285). Mais adiante, Leléu indigna-se com o comportamento e os ideais
de Dafé por não aproveitar “para melhorar a raça” e preferir “em vez
de sair dos pretos, voltar aos pretos” (RIBEIRO, 1984, p. 376):
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
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aproveitar para procurar deixar de ser preta e não aproveita? (RIBEIRO,
1984, p. 376).

Nego Leléu (Leovigildo), negro liberto, a quem o Barão entrega
Venância grávida, é uma das pessoas que maior influência tem na vida de
Maria da Fé. O seu papel é o de um avô, que lhe dá carinho, educação
e lhe confia as economias de uma vida de trabalho que hão de ser
importantes para o início da clandestinidade que a heroína leva. Também,
D. Jesuína, a professora que a educa segundo a cultura oficial, contribui
para o seu desenvolvimento, sobretudo intelectual. A professora vê-laá, desde pequena, como uma criança destemida, rebelde e altiva (cf.
RIBEIRO, 1984, p. 286). São, no entanto, características que não
compreende, pois a professora representa a mulher obediente, com “bons
modos, asseio, modéstia e vergonha” (RIBEIRO, 1984, p. 287), que vê
no casamento o objectivo da existência feminina.
A autenticidade de Maria da Fé ao não repudiar as origens negras
será uma constante do seu programa ideológico. Apenas se conhecerá
um caso amoroso de Dafé, com Patrício Macário, filho mais novo de
Amleto Ferreira, oficial do exército, que o narrador descreverá
fisicamente pelos olhos de Maria da Fé (cf. RIBEIRO, 1984, p. 395).
Esta personagem, pelas suas ideias, vai-se aproximando de Maria da
Fé, sem, no entanto, ter verdadeiramente lutado por aquilo em que
paulatinamente foi acreditando. A sua “luta” traduziu-se no isolamento
em relação à sociedade corrupta. Nesta perspectiva, temos dificuldades
em afirmar que seja um herói, ainda que tenha sido com ele que ficou a
canastra de Budião, onde se guardavam segredos que poderiam fazer
evoluir a humanidade, simbolizando o conhecimento e a esperança num
futuro melhor. Ao se tornar guardião de tão simbólico objecto,
representa a confiança ganha por aqueles que se lhe opunham a nível
social e com quem se foi lentamente identificando. Observa-se aqui a
evolução ideológica de uma personagem que, apesar de descender de
uma família socialmente privilegiada, vai aproximando-se da classe mais
desfavorecida.
Desta forma, o romance coloca em relevo várias críticas sociais,
desconstruindo a versão comummente aceite da História que nem
sempre contempla a camada mais silenciosa da população: os mais
fragilizados e indefesos, como os pobres e as mulheres.
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2. A provocação à História: a heroína
O “povo” apresenta-se semanticamente, na obra, não só como
conjunto de indivíduos que tem a mesma origem, a mesma língua e
partilha um passado histórico e cultural comum, mas também como
classe mais desfavorecida material e culturalmente. É daqui que surgirá
Maria da Fé, a heroína do romance, a revolucionária que lutará não só
pelos seus, como pelo país, ao referir que: “nós somos o povo desta
terra” (RIBEIRO, 1984, p. 373). Este “nós” refere-se aos negros, aos
mulatos, aos pobres e ostracizados. A protagonista é o arquétipo
mestiço do povo brasileiro que não desiste, que continua a acreditar.
Maria da Fé destaca-se dos seus pares pela educação que Nego Leléu
lhe propicia. No entanto, ela saberá distanciar-se criticamente da cultura
oficial que lhe foi impingida antes do assassinato da mãe, Venância. É
aliás este episódio que desencadeia nela a mudança da prostração à
acção. É a sensação de impotência ao assistir ao assassinato da mãe,
que a defende de ser violada como ela fora outrora pelo Barão, que a
desperta para a necessidade que o povo tem em se unir para conseguir
defender-se das arbitrariedades das classes favorecidas e, em particular,
dos brancos.
Só Patrício Macário, enquanto representante das classes
privilegiadas, se angustia com as iniquidades sociais: “ele sabia da
existência do povo, sabia do trabalho e do sofrimento da maioria e
agora sabia também como se resolvia do alto sem que aquela maioria
fosse levada em conta” (RIBEIRO, 1984, p. 569). A questão social está
intimamente ligada à questão racial, nesta fase de construção do Brasil
pós-independência. Em oposição à tendência oficial, Maria da Fé
defende uma Irmandade que teria por base a justiça e a igualdade, é a
representação de uma ideologia em que a cor da pele e a condição
social deveriam ser motivo de orgulho e de identidade:
Ao preto ela ensinou a ter orgulho de ser preto, com todas as coisas da
pretidão, do cabelo à fala. Ao índio ela ensinou a mesma coisa. Ao povo
a mesma coisa, bem como que o povo é que é dono do Brasil (RIBEIRO,
1984, p. 519).
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Esta postura granjeia-lhe, porém, as inimizades das elites, que a
vêem como uma “grande bandida” (RIBEIRO, 1984, p. 404).
Maria da Fé representa a mulher moderna, nas suas várias
funções, fazendo a ponte entre a cultura livresca e a cultura empírica,
uma mulher, na sua emancipação, tão diferente das da generalidade do
passado e do seu presente. Apetece acreditar que, através desta
personagem, o autor quis prestar tributo à Mulher tão menosprezada
pela História. Logo no capítulo 2, na analepse que coloca a acção em
meados do século XVII, a discriminação da mulher acontece através
dos representantes da Igreja. Estes defendem, no processo de
aculturação que impingiram aos índios, que é vocação das mulheres
“tecer e fiar panos” (RIBEIRO, 1984, p. 39), necessitando de doutrinas
diferentes das dos homens. Esta concepção será semelhante um século
depois, com o destaque que Amleto faz da emotividade das mulheres
em oposição ao racionalismo (e inteligência) dos homens (cf. RIBEIRO,
1984, p. 338). Na verdade, no romance faz-se a distinção, também,
de vários tipos de mulheres. A mulher do povo, onde se enquadra
Dadinha, símbolo da longevidade e da transmissão do conhecimento
empírico e oral; Vevé, pescadora, mestre do barco “Presepeira”, de
Leléu, símbolo da mulher discreta, reservada, violentada, mas sobretudo
valente e destemida. Há ainda a destacar as feiticeiras, mães-de-santo,
Rita Popó e a mãe, Rufina, mestiça, do resultado da mistura de sangue
cabo-verdiano com açoriano. São mulheres negras ou mestiças,
trabalhadoras e com vidas árduas.
Em oposição, o romance mostra as mulheres da elite, cujo
expoente máximo é Henriqueta, a mulher de Bonifácio Odulfo, cunhada
de Patrício Macário. Esta personagem feminina representa a futilidade,
a coquetterie e a ociosidade da burguesia feminina desocupada,
propensa a aventuras amorosas.
Toda esta carga histórica da inferiorização da mulher é sentida
por Maria da Fé que
aprendera que para ser considerada de valor igual ao dos homens, tinha
de ser melhor, ainda mais precisando comandá-los. […] Se fosse homem
podia ter até várias mulheres, mas, sendo mulher, não podia ter homem
nenhum, exceto um que não quisesse mandar nela ou achar que a tinha
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subjugado só porque a levava para a cama. Isso, porém, não existia, era
inútil ficar pensando bobagens (RIBEIRO, 1984, p. 396).

Esta constatação da responsabilidade da imagem a preservar,
enquanto mulher-líder, impede-a de ser egoísta e de mostrar
publicamente sentimentos ou hesitações.
Maria da Fé será o estandarte da liberdade através do
conhecimento. A libertação do povo passa pela instrução, como sintetiza
Lourenço, quase no final do romance, aquando do seu encontro com
o pai: “a nossa arma há-de ser a cabeça, a cabeça de cada um e de
todos, que não pode ser dominada e tem de afirmar-se” (RIBEIRO,
1984, p. 608).
Trata-se, no entanto, de um longo percurso sem fim ainda
completamente à vista. A hegemonia das elites não permite a “autodeterminação” do povo. Para isso tem contribuído o pesado fardo
histórico da escravatura e suas consequências. O narrador omnisciente
apresenta-nos o pensamento do barão de Pirapuama, Perilo Ambrósio,
que, ainda no tempo da escravatura (em 1826, na diegese), pensa
sobre um dos seus escravos de porte: “Como ter medo de uma coisa
sua, mais um negro seu entre dezenas e dezenas, uma coisa com a qual
podia fazer o que quisesse?” (RIBEIRO, 1984, p. 30). Esta coisificação,
muitas vezes animalização, dos negros e dos pobres, é uma constante
no romance nas relações que se estabelecem entre classes sociais
favorecidas e classes desfavorecidas. Acumulam-se comentários
preconceituosos e de herança do determinismo biológico que conduzem
a acções de discriminação social, ainda com repercussões graves na
sociedade contemporânea brasileira.
Os preconceitos expostos pelo narrador são vários. As
personagens representativas das elites defendem que os negros são “a
raça mais atrasada sobre a face da Terra”, são selvagens e estúpidos
(RIBEIRO, 1984, p. 119), daí a “necessidade de leis que refreiem a
mestiçagem” (RIBEIRO, 1984, p. 120). Sente-se a ironia do olhar
histórico do narrador sobre estas afirmações do cónego, sobretudo na
medida em que é dada a visão racista de representantes da Igreja, que
deveriam zelar pela igualdade.
A mestiçagem, abordada desde o início do romance, não é bem
vista por todos, sobretudo pelo clero e classes privilegiadas, como o
Cônego Visitador D. Francisco Manoel de Araújo Marques, que, em
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1827, proferirá: “A mestiçagem estiola o sangue e o temperamento”
(RIBEIRO, 1984, p. 61). E continua:
O elemento servil é indispensável para que se mantenha o país e a
sociedade [...] essas criaturas simiescas e obtusas, que estão no mundo
para que louvemos a Deus pelo nosso destino de homens normais e para
que ponhamos à prova nossa caridade (RIBEIRO, 1984, p. 62).

Esta mestiçagem não acontece, contudo, apenas entre as classes
desprivilegiadas. Também a mãe de Amleto Ferreira, D. Jesuína, era
“mulata escura” (RIBEIRO, 1984, p. 235). Consequentemente, ele era
mestiço e tentava esconder a sua origem ao não contactar com a mãe
e ao fazê-la passar por ama velha (cf. RIBEIRO, 1984, p. 238).
Maria da Fé, já no final da sua vida, avalia esta relação de força
entre os dois grupos raciais e sociais em tensão:
O povo brasileiro somos nós, nós é que somos vocês […]. Vocês não
podem nos ensinar nada, porque não querem ensinar, pois todo ensino
requer que quem ensine também aprenda e vocês não querem aprender,
vocês querem impor, vocês querem moldar, vocês só querem dominar
(RIBEIRO, 1984, p. 564-565).

Consciente, também, de que a igualdade é uma utopia, Lourenço,
filho de Macário e de Maria da Fé, explicita o programa dos seguidores
de Dafé:
Nosso objectivo não é bem a igualdade, é mais a justiça, a liberdade, o
orgulho, a dignidade, a boa convivência. Isto é uma luta que trespassará
os séculos, porque os inimigos são muito fortes. A chibata continua, a
pobreza aumenta, nada mudou. […] O povo não sabe de si, não tem
consciência e tudo o que faz não é visto e somente lhe ensinam desprezo
por si mesmo, por sua fala, por sua aparência, pelo que come, pelo que
veste, pelo que é (RIBEIRO, 1984, p. 608).

O grupo liderado por Maria da Fé encarna assim a dimensão
revolucionária de um projecto identitário de resistência, construído a
partir de bases populares (GODET, 2002, p. 103). As intervenções das
personagens do seu grupo são, geralmente, no sentido de uma ideologia
de solidariedade de classe e de consciência de adesão a uma nação.
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Vem neste sentido a descrição do ambiente, através dos olhos de João
Popó, que se vivia no momento de tentar angariar voluntários para a
guerra contra o Paraguai:
Com efeito, disfarçados de caboclos do préstido cívico, os bandoleiros
que se intitularam Milicianos do Povo aproveitaram o clima de festa para
tomar de assalto a Coletoria e levar o produto da arrecadação. Não
contentes com isso, obrigaram o coletor a assinar um documento no qual
reconhecia que embolsava a maior parte do arrecadado e que vinha
furtando e achacando os contribuintes, calculando os impostos
leoninamente e acatando os mais diversos tipos de suborno. Ainda não
contentes, distribuíram panfletos em que perguntavam se era possível
haver um país independente em que o povo era escravo e os senhores
empregados do estrangeiro (RIBEIRO, 1984, p. 424-425).

Todo este programa ideológico “à Robin dos Bosques”, em prol
da exposição das condições de vida do povo, apresenta a solidariedade
do narrador com as personagens populares, colocando a ridículo os
seus opositores e mitificando o grupo de Maria da Fé e dela própria
como heroína do romance. O povo, porém, não fala a uma só voz.
Parte dele, simbolizado na família de João Popó, segue acefalicamente
os regimes que lhes impõem, mostrando um patriotismo cego, um
dogmatismo que se perpetua nesta família através de alguns dos seus
descendentes (à excepção de Rita e Zé Popó), como Ioiô Lavínio,
personagem patriota associada a pequenos esquemas, influências e
corrupções (cf. RIBEIRO, 1984, p. 618 ss.).
Esta individualização está patente na necessidade histórica de se
criarem heróis. Logo no início de Viva o Povo Brasileiro, através da
ironia, o narrador expõe a premência de se instituírem heróis através
do exemplo do alferes José Francisco Brandão Galvão, que se torna
um herói nacional da independência, apesar de ter sido morto de forma
acidental. A seguir expõe-se a origem ilegítima da heroicidade de Perilo
Ambrósio.
Por oposição a estes heróis obscuros, temos Maria da Fé, mulher
e mulata. Esta é mais uma provocação à História, que geralmente guarda
pouco espaço para as mulheres e, menos ainda, se forem negras ou
mestiças. A sua actuação é colocada ao nível de heróis (masculinos)
históricos: “Da Fé est une sorte de version féminine de Zumbi dos
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Palmares et d’Antonio Conselheiro” (BERND, 1995, p. 99). Esta
personagem simboliza o zelo pela preservação da memória colectiva,
o elogio do trabalho, o espírito de revolta e de luta contra a opressão,
por contraste com os seus oponentes “ a elite “ que representam a
corrupção, a mentalidade colonizada e a alienação cultural. Assim,
dans Vive le peuple brésilien, le caractère de héros épique traditionnel
qu’assume le personnage Maria da Fé est justifié par l’intention de l’auteur
de montrer que ce pays manque de leaders provenant des classes
défavorisées qui puissent les guider vers des destinées autres que celles
de la misère et l’exploitation (BERND, 1995, p. 100).

Maria da Fé é para Osmar Santos um duplo feminino do autor:
Maria da Fé é talvez a forma mais dissimulada do problema da identidade.
É colocado aqui o problema da identidade masculina, o problema da
desterriotorialização do “eu” moderno do autor e a questão da relação
masculino versus feminino (SANTOS, 1996, p. 104).

Não alimentamos esta perspectiva da duplicidade feminina do
autor, até porque nos parece que a haver um duplo do autor, um alter
ego, esse seria Patrício Macário. É, porém, indubitável que o nome da
heroína já por si é um programa ideológico, colocando a tónica na
resistência feminina e na anti-desistência e apontando para um futuro
que tarda em acontecer.
O seu nascimento, na praia, na fronteira entre a terra e o mar, é
simbólico, inclusive, por cair no dia 29 de Fevereiro. Por seu turno, a
sua morte adquire uma dimensão mítica, ao ser contada por Lourenço
ao seu pai, fechados na camarinha do terreiro de Rita Popó, num
ambiente de espiritualidade africana. A descrição assume contornos
imprecisos, como se Dafé nunca pudesse morrer: “morrera, embora
ninguém soubesse como, porque já bem velha, embora forte, um dia
desaparecera, depois de ter apenas saído sozinha num barco” (RIBEIRO,
1984, p. 606). Esta morte, sem corpo para a testemunhar, alimenta o
mito em torno da personagem e dos ideais que defende. São ideais
representados nos objectos que deixa como testemunho:
A arma chamada araçanga, que fora de seu avô, fora de sua mãe, a
pescadora Daê, que era o símbolo do trabalho altivo, que tanto pode ser
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defesa como ataque; um esporão de arraia embutido numa bainha de
pano, que fora de seu grande avô Nego Leléu, que era o símbolo de que
o povo tem mais armas ocultas do que se pensa ou imagina; e um frasco
de vidro azul, com a tampa lacrada, em que ela guardara as lágrimas que
chorara depois da separação (RIBEIRO, 1984, p. 606).

Viva o Povo Brasileiro, além da interrogação que faz à História
do Brasil, coloca questões que se prendem com a relação dos homens
com o sagrado, o modo como o sagrado é interpretado e as diferentes
manifestações que assume. Torna-se, por isso, importante o
messianismo1 que Maria da Fé representa e alimenta, pela forma como
nasce, morre, como defende os ideais da Irmandade e como orienta
os seus companheiros.
Maria da Fé é, no entanto, uma personagem solitária, que tem
de abdicar do seu bem-estar e do amor por Patrício Macário por um
bem maior, colectivo, renunciando à sua felicidade individual em prol
dos Outros. Por conseguinte, ganha sentido a evocação que dela faz
Patrício Macário já sexagenário:
Ela morrera, sim, certamente morrera; só não morrera, claro, em outro
sentido. Neste sentido, era de fato imortal, como, tão linda com seus
cabelos soltos e sua voz de prata, lhe falara. Não ia morrer, não morreria
nunca, pois o espírito de sua luta continuaria com o povo, apesar de
todas as dificuldades, disso ela tinha certeza, tanta certeza quanto a que
tinha do amor deles os dois (RIBEIRO, 1984, p. 570).

Neste romance, a escrita da esperança (através de Maria da Fé
e do seu grupo, a Irmandade) é a da colectividade, do “nós”, da
consciência do grupo, engajado num discurso situado ideologicamente,
da identificação das aspirações individuais com a vontade colectiva.
Assim, a escrita da esperança (e da utopia) é a manifestação de uma
tomada de posição ideológica, em que, através da ironia, o triunfo do
optimismo na ficcionalidade se sobrepõe ao negativismo da realidade.

Esta temática do messianismo, com vista ao “espírito da fraternidade”, é explorada por Zilá
BERND, 2001, p. 25-87.
1
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Esta realidade é a de um país desorientado, perspectivado de forma
diferente consoante as personagens focalizadas. Para Maria da Fé,
podemos dizer que o Brasil se apresenta como um país antropófago,
que se digladia e consome ciclicamente, pois são os
brasileiros pobres, mantidos na miséria e na vida servil, brasileiros tornados
estrangeiros para os que, nas cidades, bradavam pelo seu extermínio e os
odiavam e temiam como se odeia e teme o diabo. Agora, morte; e mais morte
viria, tinha certeza, porque o poder continuaria a esmagar e os esmagados,
inevitavelmente, a levantar-se (RIBEIRO, 1984, p. 569).

Este ciclo de opressão e luta é testemunhado pela heroína, cujo
programa de libertação do povo tem também consequências nefastas,
uma vez que as rebeliões que ela e o seu grupo apoiam têm sempre
sucessos limitados, na medida em que a associação dos senhores na
defesa dos seus interesses contra o povo acaba por provocar a morte
a elementos deste.
O romance coloca em relevo as estratégias do Estado-nação
em tentar impor um sentimento nacional com base em referentes
identitários das elites que melhor se adequassem aos interesses políticos,
denunciando, em simultâneo, a exclusão e a opressão da generalidade
da população e da sua cultura popular.
Deste modo, a forma como Viva o Povo Brasileiro tece as
relações entre grupos sociais bem como a formação da identidade
brasileira desconstrói a tentativa de uma edificação homogénea
defendida pelo Estado-nação com o intuito de conseguir uma unidade
política. Esta unidade política é constantemente posta em causa pelo
grupo de Maria da Fé.
Em oposição à tendência da hegemonia política, o texto literário
realça a heterogeneidade social, cultural e ideológica como um foco de
tensões, em que o conceito de identidade nacional das elites diverge
do conceito criado pelas camadas populares, em maior número, mas
esmagadas pelas elites. Assim, a História coloca-nos perante a
constante oposição elite/povo, que, aqui, tem primeiramente origens
raciais. Os negros, índios e alguns mestiços fazendo parte do povo; os
brancos e alguns mestiços (menos) constituindo a elite, privilegiando a
cultura da Europa e menosprezando a cultura autóctone. A oscilação

168

O SILÊNCIO DAS MULHERES E DA CULTURA...

ao longo do romance de personagens com estatuto sócio-cultural
diferente reflecte-se na estrutura narrativa, em que os capítulos oscilam
entre oprimidos e opressores, como se fosse possível estabelecer um
diálogo entre eles.
Viva o Povo Brasileiro é um romance significativo não apenas
por abordar a questão da identidade brasileira através da camada
populacional silenciada normalmente pela História, mas também por
focalizar o papel da mulher, igualmente negligenciado pela historiografia.
O nome da heroína (Maria) remete-nos para a religiosidade e esperança
(Fé), como se algo transcendente aos Homens pudesse alterar o percurso
histórico de desigualdades sociais, como se a construção da brasilidade
só fosse possível se ouvidas também as mulheres (do povo).
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Abstract
This study investigates the deconstruction of national historical
myths, including the Brazilian Presidente Getúlio Vargas, in a
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Se uma pessoa quer ser romancista, tem de remexer em toda a vida
social, porque o romance é a história privada das nações.
Balzac

A definição de paródia como sendo um texto que contém outro
texto em si, do qual ela é uma negação, uma rejeição e, ao mesmo
tempo, um questionamento, aplica-se ao nosso objeto de trabalho,
pois ao revelarmos como se dá a construção de alguns mitos nacionais
históricos, nas literaturas de António Lobo Antunes (1942) e de João
Antônio Ferreira Filho (1937-1996), mostramos que a alternativa
estilística de ambos os escritores advém da postura inconformista frente
aos modelos culturais e históricos vigentes numa determinada época,
em Portugal e no Brasil, respectivamente.
O inconformismo de ambos pode ser traduzido pela recusa ao
modelo de autor classificado por Edward Said (1993), numa de suas
conferências, como “acomodado”, já que este atuaria como formador
ideológico para garantir a ordem e a continuidade na vida pública,
resultando numa postura passiva e subserviente por parte deste intelectual.
Nas palavras de Edward Said, o papel do intelectual moderno
contraditoriamente seria o de “questionar o nacionalismo patriótico, o
pensamento corporativo e um sentido de privilégio de classe, raça ou sexo”
(1993, p.13). Em um dado momento de seu arguto estudo, o mesmo ainda
ressalta qual seria a postura adequada para um intelectual. A este caberia:
Questionar as normas vigentes; e isso porque precisamente as normas
dominantes estão, hoje, de maneira muito íntima, ligadas à nação, e esta
é sempre triunfalista, está sempre numa posição de autoridade, sempre
exigindo lealdade e subserviência em vez de investigação e reavaliação
intelectuais (SAID,1993, p. 47).

Diante da observação do crítico para a necessidade de uma
maior participação dos intelectuais no cenário político e cultural de
suas comunidades ou nações, podemos identificar que os dois autores
a serem trabalhados por nós, caminham em sentido oposto ao usual e
aos intelectuais “acomodados”.
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Ambos os escritores questionam, cada um à sua maneira e, em
determinadas produções, alguns símbolos nacionais, numa ação que se
caracteriza como um desvio de consenso, de abertura para contestações
e, sobremaneira, de abandono de “ismos” literários. A postura dos dois
autores pode ser entendida como uma tendência presente na classe
intelectualizada contemporânea que é a de fazer uma literatura mais livre
e condizente com as mudanças nas sociedades modernas.
Diante de tais argumentações podemos perceber que o modo
de narrar e, sobretudo, a posição que o escritor moderno - e, neste
caso, João Antônio e Lobo Antunes - ocupa frente aos seus textos, é
de uma liberdade composicional que o induz a criar livremente, não
representando apenas o real, porém desenhando, em seus trabalhos, a
desarticulação da realidade, mediante um rigoroso trabalho artístico
que acaba por particularizar, ou melhor, recriar o real.
A paródia encontrada no texto de Lobo Antunes e no de João
Antônio e mencionada inicialmente por nós como condutora e cerne de
nossa leitura analítica aos trabalhos dos mesmos, nos remete para alguns
estudos sobre esta forma de representação do discurso romanesco, que
surgiu na antiguidade grega, teve a sua representatividade na Roma Antiga
através das formas “paródico-travestizantes”, mereceu um especial
destaque na Idade Média pela riqueza e diversidade, conforme a definição
de Mikhail Bakhtin (1998), e sofreu adaptações significativas no decorrer
da história e crítica literárias.
O crítico pontua uma característica da paródia antiga importante
para o nosso entendimento do cômico como um recurso que quebra a
seriedade do discurso direto elevado e que, certamente, pode ser
identificado nos textos dos dois autores, pois ambos buscam, através
do recurso da paródia na reconstrução de alguns personagens
históricos, a própria reconstrução da identidade nacional, porém sem
desvalorizá-la. Segundo Bakhtin:
De fato, ela [a paródia] não parodia absolutamente os personagens, não
parodia a Guerra de Tróia e os seus participantes, mas a heroização épica
deles. Não parodia Hércules e suas proezas, mas a sua heroização trágica.
O próprio gênero, o estilo e a linguagem estão como que colocados entre
aspas, o que lhes confere um tom alegre e zombeteiro, e encontram-se no
mundo de uma realidade contraditória que não se insere no seu quadro.
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O discurso direto sério, tornado imagem cômica do discurso, revela-se
como incompleto e limitado, mas não se desvaloriza com isso
(BAKHTIN,1998, p. 375. Grifos nossos.).

Parodiar, nestes dois casos específicos, significa (des)construir
a própria História oficial portuguesa e brasileira através da inserção
irônica de alguns mitos históricos nacionais nas narrativas, no intuito de
revelar a existência de uma dualidade ou conflito entre a realidade e a
aparência, ou neste caso em especial, entre a imagem que se cria de
um mito e a sua verdadeira representatividade ou caracterização.
A duplicidade e contradição da paródia fazem com que a
consideremos como desmistificador do discurso realista que criou a
ilusão de referencialidade e a suposta relação da narrativa com a
realidade. Desse modo, “a ficção contemporânea liberta-se assim, da
pretensão de verdade e, minando a realidade, torna-se mais próximo
dela, afirmando uma cultura e definindo uma identidade”, conforme as
palavras da ensaísta Bella Josef (1980, p. 54).
Acrescentamos que a complexidade conceitual que a paródia
possui nos permite dizer que a mesma pode ser considerada como um
gesto de fechamento para o passado e de abertura para o futuro, ou
seja, é a morte dos velhos conceitos e verdades inquestionáveis para o
surgimento de um novo texto e, por conseguinte, de um novo olhar
sobre os fatos. O crítico Mikhail Bakhtin, em seu clássico estudo sobre
o discurso paródico, ainda nos revela o seu caráter híbrido e acrescenta
a sua intencionalidade:
Toda paródia, travestimento ou discurso, empregado de maneira restritiva,
irônica, colocado entre aspas e, em geral, todo discurso indireto, é um
híbrido premeditado, mas unilíngüe, dentro da ordem do estilo. De fato, no
discurso paródico convergem e cruzam-se, de certo modo, dois estilos,
duas “linguagens” (interlingüísticas): a linguagem parodiada [...] e a
linguagem que parodia (BAKHTIN,1998, p. 390. Grifos do autor.).

Conforme a definição de Bakhtin sobre a paródia, ressaltamos
que a mesma traduz-se como sendo o cruzamento entre duas linguagens,
dois discursos ou dois estilos. No caso das narrativas selecionadas para
o artigo que segue encontramos o diálogo entre dois discursos específicos:
o ponto de vista da História oficial brasileira e portuguesa parodiado
pelos discursos literários de dois escritores contemporâneos.
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Os lambões de João Antônio e os regressados de Lobo Antunes
Após um longo período de pesquisas sobre a literatura do brasileiro
João Antônio, mais especificamente, no que se refere à complexidade
atribuída aos seus personagens e tendo em vista o êxito dos trabalhos
resultantes é que podemos verificar mais uma particularidade narrativa
do autor, através de uma análise mais aprofundada da sua criação literária
sob o viés político, porém de uma forma peculiar, pois trata-se de uma
(re)leitura ou (des)construção paródica de uma das personalidades mais
polêmicas da história política brasileira.
Referimo-nos ao livro Lambões de Caçarola (1977), no qual o
autor transporta a figura do presidente Getúlio Vargas para as páginas
do texto através das lembranças de um narrador autobiográfico que
rememora o momento getulista e sua repercussão para a população
brasileira marginalizada da periferia da cidade de São Paulo, local onde
sabemos, o autor passou os anos da infância, mais precisamente no
chamado Beco da Onça, em Vila Pompéia.
De origem portuguesa, a família de João Antônio instala-se na
periferia paulistana do Beco da Onça que é “getulista, negro, negróide,
mestiço, emigrante, cafuso, mameluco, migrante, pobre, operário,
corintiano roxo e paulista da gema” (ANTÔNIO, 1977) e é através dessas
lembranças pueris que resulta a narrativa cujo tema “procura recriar talvez
a época mais importante deste país de pouca memória, uma visão do pé
para a cabeça”, nas palavras de Josué Guimarães (ANTÔNIO, 1977), ou
seja, numa abordagem narrativa em que notamos claramente a
(des)construção paródica do mito histórico do presidente Getúlio Vargas.
Sob este aspecto, destacamos um excerto da narrativa:
Era o barbeiro de Getúlio e sua vida ia bem. Sem falhar um dia, nas manhãs,
as sete horas, barbeava o presidente, agora acariocado de tudo. Vestia
terno branco, linho cento e vinte. Elegante, na sua elegância. Mas elegante,
além do sorriso. A boa figura. Uma manhã, Gegê aparece de bom humor
dobrado. Sem pressa, estende um oferecimento, depois de várias
perguntas: Mas você não precisa de nada? De um emprego público? A
vida de barbeiro vai nos trilhos. Ganha que dá, tem certas imunidades.
Mas o presidente insiste, há uma tensão. É preciso pedir. Pensa, repensa,
no clima dos sorrisos. Joga: Fiscal da Fazenda. O ditador pede papel e
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nomeia, decretando da cadeira de barbeiro, federalmente. A partir daquele
momento, fiscal da Fazenda. Com uma obrigação. Fazer a barba
presidencial todas as manhãs as sete em ponto (ANTÔNIO,1977).

O narrador descreve, acima, o momento da paródica nomeação
do barbeiro de Getúlio Vargas como Fiscal da Fazenda, numa forma de
expor a banalização com que eram considerados os cargos públicos,
normalmente ocupados por bacharéis em Direito ou Economia.
No texto de João Antônio, porém, a cena incomum (se pensarmos
na formalidade dessas cerimônias de posses) acentua a (des)construção
da figura mítica do presidente por meio da carnavalização, no sentido
bakhtiniano, pois o mesmo se encontra sentado numa cadeira de barbeiro,
ao invés de estar em seu gabinete presidencial. Poderíamos, através desta
imagem, confirmar a predileção de Getúlio por formar ministérios com a
participação de todas as correntes políticas e com a colaboração de
todos e, neste caso, parodicamente, poderíamos somar até a colaboração
do seu barbeiro.
Cumpre-nos ressaltar que, no livro brasileiro, a rememoração
histórica aparece sob a forma de lembranças da infância do narrador,
em Vila Pompéia, na cidade de São Paulo e a dessacralização do mito
getulista acontece de uma maneira mais clara e a paródia apresenta-se
mais sutil se a compararmos com a utilizada pelo autor d’As Naus
(1988), como veremos adiante. Podemos constatar a presença do
humor num outro trecho da obra, no qual as reminiscências soam de
forma irônica na voz do narrador, hoje adulto e consciente do caráter
populista do “pai dos trabalhadores”:
Gegê, protetor, cheio da moral, pai dos pequenos. [...] Governava sem
nunca ter saído do País. Não fez uma viagem ao estrangeiro. Um homem
que pensava primeiro nos trabalhadores e corrigia excessos [...]. Saberfazer, borogodó! Aquilo nos ganhava. Passava açúcar, um alívio, sei lá. A
gente sofria, pelejava, teimava. Acabávamos sorrindo, esvaziados, leves,
se entregando. Como um bando de sem-vergonhas:
− Calma que o Brasil é nosso.
Pegávamos fila, gramávamos. E bem. Mas a gente do Beco da Onça ganhou
um cala-a-boca. Umas fichas cor-de-rosa salvavam os mantimentos de
maior necessidade – o óleo, o açúcar, o querosene, a comida principal.
Havia carestia. Acreditávamos não houvesse falta. Para a gente, as fichas
de racionamento eram um livra-cara (ANTÔNIO, 1977. Grifos nossos.).
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Os períodos em destaque acima denotam a presença da ironia
como recurso estilístico no texto do escritor João Antônio, na tentativa
de reconstrução da figura populista do presidente Getúlio Vargas.
Nas palavras do narrador podemos identificar “a manifestação
da crença do povo em uma pessoa que, do alto de seu poder, lhe
dirigia suas atenções, sua palavra, o seu ânimo, mesmo que ilusórios,
coisa que o pessoal do Beco nunca entendeu, e por isto era feliz”,
como pontua o jornalista Eduardo Sérgio Balduino, num artigo intitulado
“João Antônio, poeta do povo, dos bordéis da vida”, publicado no
Jornal da Bahia, em 1978.
Através da leitura da narrativa podemos afirmar que a passagem
de Getúlio Vargas pelo Beco da Onça, aconteceu de forma que seus
moradores não acreditavam tratar-se da figura de um ditador, porém o
elegeram para além do cargo de um Presidente da República. Getúlio
também foi “escolhido” como um mito, o qual a parcela da população
que mais carecia de atenção, assistência e, sobretudo de um trabalho,
se identificou com a voz que lhes chamava costumeiramente como
“Trabalhadores do Brasil”.
A aproximação com a figura do presidente, nestas condições,
dá-se de forma inevitável, pois ao serem identificados como
trabalhadores, numa situação adversa como a dos Lambões de
Caçarola, - carentes de recursos, afetos e imersos na pobreza a ponto
de lamber as panelas, como o próprio título da obra sugere representava esperança de melhoria para estes infortúnios e privações.
As marcas do caráter populista de Getúlio Vargas passaram
despercebidas pela população durante o longo período em que ficou
no poder, todavia, foram “sugeridas” no texto do autor brasileiro, através
do recurso estilístico da paródia, por meio do qual torna-se possível a
(des)construção da história oficial e, por conseguinte, do mito getulista,
para a formação de uma verdadeira identidade nacional com todas as
agruras que a compõem.
Semelhante composição temática podemos encontrar em uma
obra da literatura portuguesa contemporânea. Em As Naus (1988), de
António Lobo Antunes, temos a presença similar de alguns aspectos
narrativos que permeiam o texto do autor brasileiro, entre eles, a
recuperação da memória coletiva por meio da fusão entre o tempo
histórico e o tempo narrativo, a interpenetração entre a ficção e a história
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e, sobretudo, a obra mantém a preocupação em mostrar a sua oposição à
alienação do homem frente às adversidades políticas, ideológicas e sociais,
por meio da comicidade paródica. Conforme o narrador antuniano:
[...] no polícia da brigada de trânsito que os mandou parar por alturas do
motel de Oeiras, se apeou, a descalçar a lentidão das luvas, dos seiscentos
escapes da sua motorizada japonesa e ergueu a mão num esboço vago de
continência, Documentos. Famílias inteiras regressavam a Lisboa em
longas bichas cansavas, e D. Manoel procurava a carteira na blusa, nos
bolsos do manto de arminho, no interior na armadura que transportava
no banco traseiro do carro, de mistura de flechas de besteiro e uma
metralhadora israelita e, acabou por exibir um pergaminho de caracteres
góticos enrolados nos sucessivos sedimentos de lixo do tablier, que a
polícia examinou no desinteresse com que se olham os prospectos da
propaganda dos aparelhos de surdos, impingidos à saída dos cinemas
por maltrapilhos favoráveis ao ruído.
-Está escrito aí que sou o dono deste país, informou o monarca com
simplicidade, designando as letras (ANTUNES, 2006, p.146).

A respeito da fusão de tempos no texto de Lobo Antunes,
especificamente, Ana Mercedes D. F. R. Pescada, em sua Dissertação
de Mestrado (2001), revela a presença de uma “coexistência de
temporalidades”, pois o período das descobertas portuguesas (século
XVI) e o do pós-25 de Abril (século XX) aparecem não como
ocorrências distintas, porém emaranhadas, ocasionando um “tempo
plural” durante boa parte da narrativa. Conforme a autora:
Um jogo de memória existe, por ele sendo responsável o leitor que, do
exterior do universo narrativo (mas conduzido por ele), empreende a sua
caminhada até essa época mítica e, num jogo de ondulação [...] vai
atravessando tempos na memória, fazendo esses espaços e personagens
remotas tocarem os espaços e personagens contemporâneos,
convergindo num tempo que é, por isso mesmo, plural, sendo também o
da própria leitura física da obra (PESCADA, 2001, p. 87. ).

Podemos comprovar tal afirmação ao observarmos como o
monarca D. Manoel surge, aos olhos do leitor, - embora pertencente
ao período das grandes navegações e descobertas portuguesas - em
pleno século XX e numa blitz policial, onde lhe são exigidos os
documentos pessoais para a comprovação de sua identidade. Uma
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situação cômica e inimaginável por tratar-se da figura de um rei e que
pode ser traduzida metaforicamente pela procura da própria identidade
portuguesa.
Diante do exposto vemos que a inserção do monarca D. Manoel
(1469-1521) no texto contemporâneo de Lobo Antunes e a sua
interação com o presente narrativo resultam das rememorações de um
narrador que intenta (semelhante ao que ocorre com a voz narrativa de
Lambões de Caçarola), por meio de recursos estilísticos como a
paródia e a metáfora, dessacralizar a memória oficial implantada pela
Guerra Colonial, a fim de subvertê-la para uma melhor compreensão
do presente.
Desta maneira, o uso de tais artifícios narrativos leva-nos a
entender os diversos personagens da obra não como históricos apenas,
porém podem ser classificados como emblemas de uma identidade
nacional em definição e, sobretudo, representantes das expectativas e
concretizações do povo português que voltava após anos de conflitos
das ex-colônias africanas.
Ao retornarem à Pátria-Mãe, os portugueses sentiram o
descompasso entre o que desejavam encontrar, ou seja, um “portoseguro” e a realidade que lhes foi apresentada após do fim da Guerra
Colonial: a crise social e econômica gerada pelo aumento considerável
da população de ex-colonos, residentes em Portugal, além das
consequências da chamada “crise mundial do petróleo”, em 1973. A
este respeito, destacamos um dos lugares destinados aos retornados
da narrativa, em vista da dificuldade do país em recebê-los:
A pensão era um cubo sem arranjo esburacado pelo tempo, com
cornucópias e açafates de gesso nos tectos, um telhado rococó, de
travejamento à vista, forrado por lâminas de cartolina, e um som de gruta
nos corredores desertos [...]. Não consegui recordar-me de uma pobreza
como aquela a que assisti nessa tarde, com sujeitos a ressonarem uns
sobre os outros em desvãos de chiqueiro, crianças roendo baratas nos
ângulos dos quartos, mulatas submissas inexistentes de magreza, dezenas
de vestidos de noite, de lantejoilas assanhadas, com os rasgões
emendados a linha grosseira dependurados das maçanetas das varandas
(ANTUNES, 2006, p.176).
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O país não estava preparado com empregos, moradia e assistência
médica para receber os retornados e ao observarmos a grotesca
descrição do espaço físico do “Residencial Apóstolo das Índias”, vemos
a semelhança com a narrativa de João Antônio, pois os moradores do
“Beco da Onça” paulista também habitavam na ambiência de pobreza e,
da mesma forma que os retornados portugueses, se encontravam
desajustados frente à realidade que se apresentava hostil.
Diante dessa premissa, pontuamos que o tempo de D. Manoel e
dos demais personagens históricos da narrativa que seria o momento
da partida, em pleno século XVI, pode ser considerado como o da
bonança se comparado ao do metafórico retorno, no século XX, no
qual encontramos “um país sem rumo que, no rescaldo de revolução,
aguarda pacientemente que lhe venham dizer qual o seu lugar na
História” (PESCADA, 2001, p. 104).
Poderíamos dizer que o cômico das situações descritas
anteriormente nos possibilita compreender como o período Pós-25 de
Abril trata a História e os seus partícipes, haja vista um “herói” nacional
como D. Manoel, ser preso, julgado e, logo em seguida, encaminhado
para um hospital psiquiátrico, na companhia do também personagem
Vasco da Gama, mostrando aos leitores que são dois seres
desadequados, ultrapassados e até mesmo desconhecidos para o
Portugal pós-revolução.
Sob este aspecto, o crítico Álvaro C. Gomes (1993) destaca
que, em relação ao compromisso do escritor contemporâneo com a
realidade se verifica uma bipolaridade, pois de um lado o romance
pode “colar-se ao real exterior, num fingimento de crônicas de costumes
ou do fazer histórico; de outro, subverte ou vira do avesso a história”
(GOMES, 1993, p. 84).
E é partindo deste princípio de “virar a história do avesso” que
podemos localizar a produção do escritor António Lobo Antunes, em
especial, o universo dos retornados d’As Naus, em meio às inúmeras
modificações substanciais na sociedade portuguesa. A leitura da narrativa
no permite vislumbrar que os mitos do nacionalismo português retornam
alegorizados “de longos périplos [...], deparando com um país em ruínas,
em que têm que cumprir um papel diferente do que exerciam outrora”
(GOMES,1993, p. 98).
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Diante desse quadro histórico-social desfavorável manifestamse, textualmente, sentimentos como falência ou impotência frente aos
rumos que a história levou o país, ocasionando simbolicamente a eterna
e enigmática espera dos personagens antunianos que poderíamos dizer
tratar-se da expectativa da própria população portuguesa.
Tanto no caso de António Lobo Antunes e a sua experiência na
Guerra Colonial, como no de João Antônio, que vivenciou o momento
getulista no Brasil, como uma criança suburbana, e o transpôs para as
páginas dos Lambões, através de uma linguagem popular e inteligível,
podemos dizer que a experiência vivencial de cada um serve apenas como
um ponto de partida para o entendimento de suas produções literárias.
O reconhecimento valorativo, entretanto, deve partir também da
avaliação crítica à qualidade artística do intelectual e aos elementos
intrínsecos da obra, habilmente trabalhados por este na composição
textual, resultando num todo harmônico digno de apreciações positivas.
Sob esta luz, destacamos as palavras de Walter Benjamin (1994)
que também conduzem os nossos argumentos e confirmam a
necessidade de liberdade e autonomia por parte dos escritores, mas,
sobretudo, o seu estudo revela que as avaliações de caráter político
devem vir associadas às de caráter literário para que não haja uma
diminuição qualitativa da obra. Em um fragmento de seu estudo
intitulado “O autor como produtor” discorre:
Pretendo mostrar-vos que a tendência de uma obra literária só pode ser
correta do ponto de vista político quando for também correta do ponto
de vista literário. Isso significa que a tendência politicamente correta
inclui uma tendência literária. Acrescento imediatamente que é essa
tendência literária, e nenhuma outra, contida implícita ou explicitamente
em toda a tendência política correta, que determina a qualidade da obra.
Portanto, a tendência política correta de uma obra inclui sua qualidade
literária, porque inclui sua tendência literária (BENJAMIN, 1994:121. Grifos
do autor.).

Benjamin, em seu texto, acrescenta que a avaliação literária deve
vir somada à avaliação política em uma obra, ou seja, que uma não
exclui a outra, porém deve somar critérios intrínsecos e extrínsecos para
a eficiência do exercício da crítica.
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A partir deste pressuposto poderíamos dizer que a maioria dos
trabalhos críticos lidos para a execução de nosso ensaio acentua, no
caso do texto português, a presença dos aspectos intrínsecos e
extrínsecos na valorização do trabalho de Lobo Antunes. Da mesma
forma, os críticos sugerem que a releitura da história oficial surge na
forma alegórica de uma paródia mais acirrada e irônica e, aqui,
pontuamos a diferença se comparado aos Lambões de João Antônio,
no qual identificamos na alegorização de Getúlio Vargas um discurso
narrativo mais sutil, o que, entretanto, não deixa de ser um aspecto
positivo no conjunto da narrativa. Sob esta luz, destacamos as pertinentes
palavras de Darcy Ribeiro ao descrever a importância do lançamento
de Lambões, em 1977, num jornal carioca:
Em Lambões de Caçarola, João Antônio prossegue em sua trilha
limabarreteana de dar voz ao povão humilhado e mudo. Agora através de
um texto denso como nenhum outro. Para além do que narra e descreve,
ele evoca o carisma getuliano em que tantos de nós pusemos tão fundas
esperanças (RIBEIRO,1977, p. 4).

No caso do “retorno das caravelas”1 antunianas, vemos que na
parodização do monarca D. Manoel, por exemplo, (exposto
anteriormente como um dos principais personagens da obra) conhecido
como “o bem aventurado” pelas proezas e conquistas em seu reinado,
o mesmo é trazido, comicamente e vazio de heroicidade de um passado
longínquo para vivenciar a realidade dos retornados portugueses do
pós-guerra colonial.
Observada a proximidade temática existente entre os trechos
selecionados dos dois autores contemporâneos, e evidenciadas as
particularidades narrativas de cada um, podemos acrescentar que o nosso
interesse numa abordagem comparativa entre as obras citadas advém
da constatação de que a paródia, utilizada por ambos, busca a
desestabilização dos valores culturais que, muitas vezes, passaram como
valores inquestionáveis, na tradição portuguesa e brasileira.
"Retorno das Caravelas” refere-se ao primeiro nome da obra de António Lobo Antunes. O
autor relata em entrevistas que no momento do registro do livro ocorre um equívoco, pois já
existia outra obra registrada com o mesmo nome em Portugal, restando-lhe a alternativa de
intitulá-la como As Naus.
1
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Na desapropriação das tradicionais concepções e visões
implantadas pela História oficial, os autores buscam o passado histórico
a fim de (re)construi-lo com todas as suas mazelas para que se afirme
a cultura e identidade nacionais, já que estas não são compostas apenas
de glórias e vitórias, mas de todos os fatos positivos e negativos que se
constituem como formadores de uma nação.
Podemos afirmar que, mesmo ao publicarem livros num dado
momento histórico marcado pela liberdade composicional e temática,
própria da contemporaneidade, ambos os escritores mantiveram a
mesma preocupação social em relação aos momentos políticos pelos
quais passaram Portugal e Brasil, durante o século XX.
Nossa experiência e contato com a produção literária do escritor
João Antônio nos permite dizer que, na recuperação memorialística e,
ao mesmo tempo, dessacralizadora do momento Vargas no Brasil que o
mesmo realiza em Lambões de Caçarola, através da reconstituição
fictícia da sua própria infância, demonstra a sua preocupação com “o
levantamento das realidades brasileiras, vistas de dentro para fora”, como
ele mesmo declara diversas vezes, em entrevistas.
Semelhante processo podemos identificar na produção do
escritor português António Lobo Antunes, cuja experiência direta na
Guerra Colonial, assim como ter presenciado o momento posterior ao
salazarismo com todas as suas consequências, contribuíram para que
nos seus livros, especialmente no Portugal metafórico existente em As
Naus, surgisse um testemunho direto, ou ainda, uma voz que
representasse toda uma nação historicamente “sonâmbula”, para
usarmos uma expressão de Eduardo Lourenço, em A Nau de Ícaro
(2001), ao se referir ao apego passadista dos portugueses.
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Resumo
Este trabalho pretende evidenciar o papel da memória e dos mitos na
(re)construção da identidade cultural angolana, baseado na obra Parábola
do Cágado Velho (1996), de Pepetela.
Após uma reflexão sobre o Cágado, armazenamento vivo de memórias
(e, portanto, sujeito a uma sobrecarga de sentido), sempre associado ao
contexto da socialização do povo africano, passámos para uma abordagem
do presente da realidade angolana, analisando o papel do mito na reconstrução
da identidade cultural. Numa perspectiva de evidenciar os conselhos de
Pepetela às novas gerações, analisámos a obra, num contexto pós-colonial,
provando que a sociedade angolana manteve e mantém uma grande
capacidade de abertura e, daí, a sua projecção literária transnacional.
Palavras-chave: Identidade; Memória; “New World”.
Abstract
This work aims to highlight the role of memory and the myths in
the (re)construction of the Angolan cultural identity, based on the book
Parábola do Cágado Velho (1996), written by Pepetela.
After a reflection about the tortoise, as a live storage of memories
(and therefore subjected to an overloaded sense of meaning), always
associated to the socialization context of the African people, we continue
our research approaching the Angolan reality of our days; further more
we will study the role of the myth in the reconstruction of their cultural
identity. We continue our lecture of Parábola do Cágado Velho, in a
postcolonial perspective, emphasizing Pepetela’s advice to the new
generation, and proving that the Angolan society has been an open
minded one which reflects its universal character.
Keywords: Identity; Memory; “New World”.
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[...] o Cágado foi se aproximando, no seu passo vagaroso e
prudente, próprio de quem domina o tempo. Quando chegou muito
perto do homem, este falou cágado velho, tu sabes muita coisa e
venho te pedir conselho [...]
Pepetela

O Cágado1, na sua marcha lenta, está ligado ao tempo e a sua
carapaça simboliza o secretismo; conjugando o tempo e os segredos,
encontramos neste animal a alegoria do tempo com as suas memórias
e histórias que as águas míticas da memória irão revelando. O Cágado
recolhe em si a sabedoria do passado, mas a sua linguagem do silêncio,
constitui, ao mesmo tempo, uma espécie de feitiço para Ulume2 e uma
necessidade para o seu equilíbrio espiritual.
Tal como as parábolas bíblicas, esta contém um tesouro - o da
história angolana - que se traduz nos ensinamentos e iluminação que
vai cedendo a Ulume, nos momentos mais difíceis do seu percurso.
Também é necessária a contextualização, para garantir mais sentido ao
texto e os próprios ensinamentos serem assimilados: assim, nesta obra,
destaca-se uma acção principal - as guerrilhas que sacrificaram o povo
africano, obrigando-o a novas tentativas de reconstrução de vida,
fazendo deles fugitivos permanentes à procura de um lugar de paz – e
outras estórias que vão atravessando a trama romanesca, numa tentativa
de envolver o próprio leitor. Neste aspecto, repare-se que o sujeito da
narração passa da terceira pessoa para a primeira do plural, sobretudo,
depois da ligação de Ulume com Munakazi3. São, efectivamente, muitas
as lições que se podem extrair da Parábola do Cágado Velho (1996):
o símbolo da persistência, traduzida na sua ida diária à nascente; a voz
do tempo que se perpetuava na água através da memória, daí falarmos

Para a realização deste trabalho utilizei: Parábola do Cágado Velho (1996), 2ª Edição,
Publicações Dom Quixote: Lisboa, Julho, 1997.

1

2

Ulume: nome da personagem da obra, significa o homem (em Umbundu).

3

Munakazi: nome da personagem feminina, significa a mulher (em Mbunda).
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em águas míticas; o símbolo do poder, no controlo do tempo que
chamava Ulume para o cimo do morro para uma reflexão sobre a
história do seu país e ainda outras simbologias que iremos descobrir.
Poder-se-á ainda reunir à imagem do Cágado a força estranha
que parecia intimidar o homem, mas que o impelia para esse ritual
diário que ele gostava de guardar em segredo, como uma espécie de
fidelidade. Talvez tenha sido esse apego que fez com que ele e Muari
fossem os mais fiéis ao kimbo4 velho; talvez fosse a mesma teimosia
que os prendeu ao Vale da Paz. Havia uma espécie de “saudade
antecipada” nesses momentos de mudança que se traduziam em
premonição, o que assustava os mais idosos, opondo-os à geração
mais nova. Neste conflito geracional observa-se também as rivalidades
que opunham os filhos Luzolo e Kanda que configuram uma outra
alegoria: a da luta fratricida entre a UNITA e o MPLA.
O essencial neste romance centra-se na crítica feita ao caos que
se continuava a viver em Angola, após a guerra civil, mas as contradições
geradas entre passado/presente e o esforço realizado pelo homem são
igualmente importantes. A partir da imagem do Cágado, numa
valorização do fio memorial, tenta-se a recuperação de um passado,
como único meio de resgate da cultura original; nessa viagem ficcional
cruzam-se culturas diferentes, projectos de vida transgressores e espaços
para a utopia, observa-se o caso de Calpe como a miragem dos jovens,
era aí que se entronizavam os sonhos e a história revolucionária.
Curiosamente, nesta obra assiste-se a uma espécie de progresso en
arriére às origens, quer através de Luzolo (guerrilheiro desistente),
quer através de Munakazi que procurava perdão, depois de ter
abandonado o marido, o que na tradição africana não devia ter perdão:
“mulher alembada não pode abandonar o marido, assim é a tradição”
(PEPETELA, 1997, p. 124).
Este, digamos, regresso às origens, à procura da pomba branca,
resultou de Calpe se ter transformado num espaço disfórico, de
desencanto e de misérias, exemplo de Munakazi:

4

Kimbo: Aldeia (Kimbundu e outras).
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O sonho de conhecer Calpe, a cidade do sonho, mas que afinal não era
nada, dizia ela agora, sonho talvez fosse aquele vale, sonho talvez fosse
viver sempre ali e longe do mundo, onde só conhecera homens que
quiseram aproveitar o corpo dela, a juventude dela, e lhe fizeram dois
filhos... (PEPETELA, 1997, p.170).

O Cágado Velho é uma espécie de personagem lendária que vai
alimentando o mito e transformando a obra numa epopeia do povo
angolano; este animal “velho” traduz os ensinamentos que a idade vai
proporcionando, daí o recurso à parábola como estratégia discursiva
ser o veículo mais eficaz para transmitir os ensinamentos emergentes e
todo o ideário subjacente. Podemos ainda afirmar que a presença do
cágado permite uma intertextualidade com a fábula. Na obra de Pepetela
o animal não fala, embora comunique em silêncio: “[...] ele (Ulume)
precisava de voltar ao seu morro para pensar, talvez conversar com o
cágado velho.” (PEPETELA, 1997, p. 177) e através de sinais
pressagiosos:
O Cágado foi se aproximando, no seu passo vagaroso e prudente, próprio
de quem domina o tempo. Quando chegou muito perto do homem, este
falou cágado velho, tu sabes muita coisa e venho te pedir conselho [...]
(PEPETELA, 1997, p. 178).

A imagem do cágado, neste acto de comunicação gera um espaço
cosmogónico que afecta e condiciona as atitudes do primeiro interlocutor.
Os elementos estruturadores da narrativa são elevados a um nível simbólico,
conferindo uma dimensão mítica ao tempo e ao lugar.
Aqui, os episódios e as personagens não são mais do que pretexto e pretexto para explicar a História, fundamentada em estórias de
vida: Ulume representa o homem colectivo, com os seus desejos e
vontade de impor a sua virilidade, através do vigor da sexualidade,
escolhendo a jovem Munazaki; esta representa a transgressão, a luta
pela dignidade da mulher, no entanto, não tem força na cultura para
essa afirmação e torna-se numa dupla escrava, o que simboliza a dupla
escravatura a que a mulher pode estar sujeita - Munakazi rejeitava ser
segunda mulher, mas acabou por se prostituir no Calpe, ficando na
miséria. Deste modo, Parábola do Cágado Velho é mais do que um
romance, é, sobretudo, uma lição e uma história de mitos que estão ao
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serviço do povo angolano, para a sua própria libertação identitária, na
medida em que, pela “apropriação criadora”, fazendo Literatura, o autor
influi na formação, aspecto didáctico da obra, do angolano enquanto
angolano conhecedor dos seus mitos revividos pela interpretação.
A história de um povo contempla, no seu evoluir temporal, os
feitos considerados mais marcantes e a sua genealogia. Desde a sua
origem, acumulam-se sempre legados documentários e indecifrações
que constituem autênticos desafios às gerações vindouras. Nos
romances de Pepetela, o leitor é instigado a procurar as cinzas
genealógicas, essa história embaralhada e reescrita na mente das
personagens; muitas vezes, essa busca parte de pequenas estórias que
constituem a trama da obra. Por vezes, há uma espécie de indefinição
ou dúvida que, incluída na narrativa ficcional, pode ser encarada como
uma estratégia discursiva ao serviço de um topos.
Em Parábola do Cágado Velho constata-se que, apesar da
descolonização, persistem as várias crenças, as tradições e os mitos que
sempre fizeram parte da história dos angolanos e ajudam a compreender
as várias estórias e vice-versa: caso de Ulume que acreditava que tinha
de unir o seu destino a Munakazi para não desvirtuar a crença e as
estórias de vida entre as várias personagens. É o próprio narrador que
assinala: “A estória chegou finalmente aos ouvidos do velho Caxinde,
soba que reinava para lá do rio” (PEPETELA, 1997, p. 31) isto a propósito
dos zumbidos que surgiam do Bruco.
No entanto, assiste-se a um diferente convívio com a tradição,
pois, o soldado Ufolo, que fugira da guerra e que fora capturado e
obrigado a regressar, deixou na aldeia a “recordação de uma boa
pessoa” e a “estranha ideia” do Mundo Novo que deixou nas suas
acções e pensamentos: “[…] as mulheres devem ser iguais aos homens.
Ideia que chegou a Munakazi, como Ulume haveria de descobrir mais
tarde.” (PEPETELA, 1997, p. 46).
Na mesma obra, e a propósito de Ulume não convencer
Munakazi, lê-se: “E nesta estória não se seguiam os costumes, desde o
princípio” (PEPETELA, 1997, p.63). Uma revelação da própria estória
a transgredir a História, pelo desrespeito das tradições.
Embora o passado seja essencial, ele não vale apenas pelo seu carácter
estático, mas sim pelo dinamismo inerente às acções dos mais jovens que
preconizam as suas mudanças, projectando-o em relação ao futuro.
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O respeito pelos espíritos dos antepassados aparece muito ligado
ao espaço e daí o enraizamento nas crenças e nas tradições vividas
localmente; parece ninguém poder escapar à voz dos espíritos, a esses
prenúncios − caso da granada que leva Ulume a casar-se com Munazaki;
e o ritual da visita diária ao Cágado Velho que se deslocava à nascente
para beber. A granada era o símbolo da guerra e da força do poder que
enviava uma mensagem indefinida, mas, apesar de tudo, fatal para Ulume.
O Cágado parecia anunciar, na força mítica e mística das águas, a ligação
às origens do povo africano, sendo o ritual diário o símbolo da
perseverança e a esperança para esse resgate. Perseverança e esperança,
conducentes à inevitável passagem da utopia para a realidade.
As crenças personificadas na vontade de um povo através do
reconhecimento do sentimento são, assim, uma espécie de chave da metanarrativa que permite a reconstituição da história do povo angolano.
São recorrentes as descidas à memória num prenúncio de
desgraça e de fixação à própria terra, bem como a crenças em
determinados rituais - às vezes, o tempo permite uma reflexão sobre
atitudes assumidas: “Eu não devia ter dado importância à cena da
granada, nunca devia querer uma outra mulher e tão nova.” (PEPETELA,
1997, p. 179) e na mesma página: “As crenças que eu tinha parecem
hoje tão ridículas na loucura deste mundo...” (PEPETELA, 1997, p.179).
Para os povos africanos, o Mito é a fonte donde brotam todas
as forças para a reconstrução da identidade. Assim, procuram encontrar
no Mito a explicação para todos os fenómenos do Universo e a força
para resgatar uma cultura perdida e aprisionada pelo colonialismo. Os
indivíduos que partilham da mesma cultura, que possuem experiência
de um passado comum, precisam criar ocasiões em que tudo o que os
unem seja enfatizado. Nesse momento, o indivíduo esquece-se de si
para funcionar em função da colectividade. Eis a essência do Mito do
Cágado: a sabedoria ancestral. Sendo um Cágado a longevidade, um
armazenamento vivo de memórias, este é velho.
As guerrilhas que funcionam como vozes de fundo nos romances
de Pepetela são produto de uma colonização que se vai arrastando no
tempo e para as quais os africanos não encontram soluções. Dilacerados
pela dor, pelas injustiças e pela guerra, as palavras surgem como uma
espécie de catarse, para atenuar a cor sangrenta da terra que não cultiva
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muito mais que a memória dos mortos. Ora, estas palavras, pretendendo
fidelizar a memória dos que foram e implantar a nação do futuro, reúnem
em si uma força colectiva de retorno ao passado mais remoto para
encontrar as raízes para a verdadeira paz: “Uma ave branca saiu do
verde e voou a caminho do sol poente. Seria uma pomba?” (PEPETELA,
1997, p.180). Fica a interrogação. Nada está definido. Esse sentido de
inacabado, plasmado no colectivo e no passado, é a fonte do imaginário
nacionalista. Será não apenas uma crença fundada no passado, que chegou
até nós para responder às expectativas sonhadas, mas o mito, tal como
o concebemos, estruturar-se-á num novo dinamismo que dará origem a
uma reconfiguração da identidade cultural.
O Mito será a palavra inaugural, onde reside a força para recuperar
a cultura africana na sua inteireza; através desta estrutura primordial,
assiste-se à presentificação da tradição. Esta força anímica do Mito
africano tem uma natureza diferente dos mitos ocidentais, sofrendo aqueles
até transgressões para se reconfigurarem e sustentarem a identidade
cultural de Angola: “E nesta estória não se seguiam os costumes, desde o
princípio. Estava tudo a seguir ao contrário […]. Agia por puro instinto,
inovando perante as lacunas da tradição” (PEPETELA, 1997, pp. 63,64).
Estas novas ideias angustiavam os mais velhos do kimbo, que anteviam
nos gritos dos jovens as mudanças:
[…] o teu filho mais novo é contra a poligamia, várias vezes falámos
disso, e é também contra o alembamento, que ele chama a compra da
noiva. Costumes que segundo Kanda tinham de ser abolidos, mesmo à
força (PEPETELA, 1997, p. 82).

É precisamente com este animismo que Pepetela recupera as
memórias e as tradições, questionando-as e apresentando, através dos
jovens, mudanças. Estas transgressões corporizam-se na figura feminina
de Munakazi que anuncia uma nova visão da mulher na sociedade
africana: ela conhece os sonhos, o Calpe e acredita que a mulher tem
os mesmos direitos que o homem:
– Sabe, eu sempre pensei casar com alguém da minha idade. O senhor tem
filhos homens, tem uma esposa. E não posso aceitar ser segunda mulher.
São outros tempos, aprendemos ideias novas. O meu pai não aceita, mas
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acho que o senhor compreende. [...] Só que o meu homem só me vai ter a
mim e eu a ele, é isso. Aprendi, a mulher deve ter os mesmos direitos do
homem” (PEPETELA, 1997, p.60-61).

Munakazi representa a voz da revolução: ela não se conforma
com as regras sociais estabelecidas; luta pela diferença e pela afirmação
da vontade feminina. Munakazi é a voz do narrador insurgindo-se contra
as atitudes discriminatórias da mulher. A mentalidade e os costumes
bantos, um pouco disseminados por toda a região, ainda persistiam; a
mulher ainda era vítima dessa lei imutável.
Ao sonhar com o Calpe, com a mudança do lugar, sem temer os
castigos e as crenças dos antepassados, Munakazi segue a prédestinação concedida pelo narrador: a da mudança de costumes e um
alerta para uma reflexão profunda para o destino do país.
As tradições nesta obra representam as águas míticas da memória;
aí o Cágado se alimentava e Ulume cumpria piamente o seu ritual. A
dimensão mítica da memória representa a teia onde assentam todas as
interrogações do presente da estória e do passado da História. Assim,
a revelação das estórias, mesmo a de Munakazi “uma estória de
tropeços e desesperos” (PEPETELA, 1997, p. 170) porque se
desencantou com o Calpe, espaço imaginário, contêm no seu gérmen
retalhos da História, por vezes evocada para denunciar as suas
contradições e os seus erros e, a partir deles, proceder-se à
reconstrução da identidade Cultural.
Uma das grandes funções do Mito na cultura africana é contar
para que, através das estórias, se liberte a História que o período
colonial tentou apagar, resgatando o passado e a herança do povo
angolano. Isto é, mostra-se como uma realidade chega à existência e
explica à geração actual o significado da terra alimentado no imaginário
de cada um. Neste sentido, o Mito é um sistema dinâmico de símbolos,
que tende a organizar-se em narrativa, dando voz às estórias fundadoras
para que o(s) povo(s) Africano(s) encontrem nessa fonte as forças
para a reconstrução da identidade cultural.
O conceito de Nação aparece estreitamente ligado a este processo
de criação do mito e muito semelhante ao processo da fabulação.
A guerrilha, já evocada, traduz as lutas dos resistentes contra as
novas dominações que foram/iam emergindo. Há personagens, nos
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vários romances de Pepetela, que se assumem como heróis dessa
tragédia; portanto, a saudade da harmonia perdida e a ânsia de a
restabelecer está concentrada na imagem desse mito. Como consolidar
e legitimar uma nova Angola, conciliando os vários interesses políticos
e económicos, sem destruir mais a confiança de um povo? Como definir
e encontrar uma identidade nacional e cultural para esse novo momento
histórico?
O escritor angolano tem como função recuperar, pela memória,
a riqueza da tradição oral e as estórias para alicerçar a narrativa e
narrar a nação. O escritor, através da construção das suas personagens
- dotadas de vidas muito próprias - conta e reconstitui as rasuras
deixadas pela História. A nação, definindo-se pela solidariedade de
um povo, unido pelos costumes e tradições, implica um passado e, em
Angola, a busca desse passado é feita pelos escritores que projectaram/
projectam diferentes narrativas como resistência ao controlo colonial.
As sociedades modernas têm de ter em conta o mosaico étnico
e a diversidade cultural que constituem as nações, dando origem a
diferentes narrativas e aproximando, assim, a nação de uma série de
estruturas ambivalentes e flexíveis. O lugar da cultura deixa de ser
unitário, para dar lugar a um hibridismo cultural, que começa
precisamente no tempo colonial, através da subversão do discurso:
If the effect of colonial power is seen to be the production of hybridization
rather than the noisy command of colonialist authority or the silent
repression of native traditions, then an important change of perspective
occurs. It reveals the ambivalence at the source of traditional discourses
on authority and enables a form of subversion, founded on that
uncertainty, that turns the discursive conditions of dominance into the
grounds of intervention (BHABHA, 2004, p. 35).

Através da abrogação e da apropriação criadora, a cultura atinge
assim uma dimensão transnacional, em que o “outro” emerge
energicamente no discurso cultural e no nosso pensamento “The “other”
is never outside or beyond us; it emerges forcefully, within cultural
dscourse, when we think we speak most intimately and indigenously
“between ourselves” (BHABHA, 2001, p. 363).
Através da narração, Pepetela narra a nação e em Parábola do
Cágado Velho assiste-se à desconstrução da nacionalidade mítica e
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ancestral, através da mobilidade das pessoas e do sentimento de
deslocação, quando Ulume, Muari e Munakazi transportam as suas
imbambas rumo a um local seguro e longe das guerras:
No dia seguinte se meteram a caminho do Vale da Paz. Munakazi
continuava sem falar, mas obedecia. […] Ulume foi ao morro se despedir
do cágado velho e esperar a paragem do tempo. Quando o cágado se
deslocou para beber água e passava à sua frente, o homem perguntou
mas cágado velho, podia fazer outra coisa senão te abandonar? E
aconteceu mesmo, não foi produto da imaginação, o cágado ficou de
perna no ar sem dar o passo seguinte e virou a cabeça para ele (PEPETELA,
1997, p. 109 -110).

Assim, a narração, através da memória trabalhada pelo imaginário,
aponta para um novo discurso literário, em que já não contam as euforias
dos elementos da narrativa, mas a polifonia de vozes e de crenças,
aliadas aos rituais e costumes do passado, que se harmonizam em torno
de uma nova identidade cultural. Nesta perspectiva, o conceito de
identidade revela-se mais flexível ao ser ele próprio o elo agregador de
identificações históricas, sem a interpretação rígida de autenticidade
atribuída no passado. As obras de Pepetela foram exemplos do tempo
de guerra, de lutas de libertação e hoje assumem-se como documentos
memoriais e históricos instauradores de um novo tempo e de um novo
cânone. Embora o passado seja essencial, ele não vale pelo movimento
unívoco desenterrado pela memória, mas sim, pelo lançamento de
projecção em relação ao futuro e ao seu alojamento no interior do
presente.
Nas literaturas pós-coloniais, o real ficcionado recupera os mitos
e as tradições fundadoras, para re-criar a identidade cultural; os escritores
pós-coloniais não defendem apenas um retorno ao passado mítico, mas
procuram nele as fontes para construir um presente e reconstruir a sua
identidade, partilhando a sua riqueza cultural com o Mundo:
Culture is never just a matter of ownership, of borrowing and lending
with absolute debtors and creditors, but rather of approprations, common
experience, and interdependencies of all kinds among different cultures
(SAID, 2001, p. 366).
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A ficção resulta da necessidade de inventar uma realidade nova,
fruto da imaginação criativa, que corresponde à libertação do espaçotempo normalizados e à criação de um outro espaço-tempo feito “à
medida”. Trata-se de um desejo que, muitas vezes, nasce da ameaça à
ordem natural das coisas; assim, a ficção tanto pode ser o caminho para
repor a ordem numa realidade caótica, como pode ser a via para a
reconfiguração pela apropriação criadora de uma ordem outra, agora
com as estórias na primeira pessoa; e isto não é um paradoxo, mas é um
“conselho” africano, dado na língua do colonizador ao colonizador.
Desta forma, as Literaturas Africanas resgatam as estórias e os
Mitos ancestrais para fazer História na primeira pessoa. A própria obra
de Pepetela é um exemplo desta relação triádica, em que História,
Mito e Ficção se cruzam para re-escrever a identidade da nação
angolana. O escritor, através da reflexão, das suas memórias e da
memória colectiva, reposiciona toda uma cultura; subverte a sua face
de aculturado e, pela escrita, escreve e inscreve nas suas obras a
memória colectiva.
O próprio escritor afirmou numa entrevista que em Muana Puó
(1978), Yaka (1985) e Lueji (1989) há uma ligação aos Mitos e à
cultura, salientando o papel fundamental da ficção, ao contrário da
História que se prende à realidade e, por isso, limita a interpretação. A
Ficção permite escrever o imaginável, concedendo liberdade na reconstrução dos Mitos:
[…] ninguém sabe mais do que eu sobre o mito, ninguém sabe mais do
que eu! Sabem tanto como eu, quer dizer... Bom, talvez saibam um pouco
mais também aqueles que escreveram sobre isso, mas há a liberdade da
ficção... (CORREIA, 1991, p.11,12).

Nesta perspectiva, Pepetela insiste na história e em estórias de
deslocamentos e de fundação, e todas estas reflexões que a sua obra
suscita não julgam o passado, antes procuram definir o presente,
perspectivando um futuro mais harmonioso, cabendo a nós, leitores ler
e reflectir sem receios que os vínculos “nacionais” possam constituir
impedimento à compreensão de uma realidade multicultural. Assim,
salienta-se a relação entre a literatura e o meio social na produção da
civilização:
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[...] On ne peut donc séparer la littérature du milieu culturel. Prétendre
qu’on peut cerner la création littéraire en l‘isolant du contexte dont il
dépend est certainement illusoire. L’oeuvre naît dans et à partir de la
culture. [...] La culture est relancée à chaque (re)création; enrichie parce
qu’ainsi nous savons dans quelle sens elle va. Elle même – la création –
n’acquiert le cachet d’authenticité que si elle n‘est pas coupée de la
culture du peuple, que si elle exprime le peuple, que si le peuple se
reconnaît en elle (NGAL, 1977, p. 57).

É neste contexto, que se dá o resgate da cultura original e, mais
do que a sua recuperação, o autor encontra nela as raízes para lançar
um olhar sobre o tempo presente e perspectivar um futuro, emanando
das literaturas africanas a emergência de apontar alternativas neste dito
“New World”. A emergência de uma nova mapeação cultural torna-se
necessária neste processo identitário. Ainda que seja uma tarefa
processual, só pela coesão cultural, que proporciona relações intra- e
inter- culturais entre os diversos sistemas que constituem as culturas
africanas, é que a cultura atinge uma dimensão inter-nacional e universal.
E o Bruco voltou a ser utilizado como castigo. Buraco enorme, parecia chegar
ao princípio do mundo. Dele se dizia que podia tragar todos os rochedos da
Munda central. […] Os mais antigos se tinham libertado do buraco, pois é
bem conhecido que o espírito vai ganhando altura à medida do tempo que
passa […] As conversas escondidas dos jovens de agora têm alguma relação
com os tempos do terror do passado? Crianças estouvadas, não sabem os
efeitos de brincar com os espíritos (Pepetela, 1997, p. 27 -28; 33).

Os mitos relatados/gravados nas formas narrativas orais populares,
aliados às tradições e aos ritos, actualmente transpostos para os romances
da actualidade angolana, constituem a verdadeira expressão da
multiplicidade do viver, envolvendo emoções, sonhos, devaneios,
aspirações, ideais, frustrações, encantos e desencantos, enfim, toda a vida
e utopia de um homem dividido entre a selva e a cultura, numa vasta planície.
O mito será a palavra fundadora, a fábula matriz, a estrutura primordial
que resistirá ao tempo e permitirá a (re)construção de uma nova identidade
que a história tentou apagar. Uma das grandes funções do mito é contar e,
através das estórias, poderemos libertar a História que o período mais
turbulento da guerra fez apagar.Ao descobrir essas passagens, o mito permite
revelar o passado e a herança do povo angolano; isto é, mostra como uma
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realidade chega à existência e explica à geração actual o significado da terra
alimentado no imaginário de cada um. Neste sentido, o mito é um sistema
dinâmico de símbolos, que tende a organizar-se em narrativa; a base do mito
é a ontofonia, para revelar o ser e a sua existência.
Neste contexto, compreende-se a natureza cultural do mito, por
se considerar que o ser e a sua existência não acontecem dissociados de
uma realidade mais ampla e conjuntural: natureza, sociedade e outras
circunstâncias. Desta forma, reforça-se que o mito é a linguagem inaugural
em que se encontram os traços fundadores da memória da humanidade
e, numa ininterrupta construção, funda sentidos que percorrem a história
da sociedade. Através da palavra relatada no e do mito constrói-se o
imaginário social e representações da identidade que permitem ao
indivíduo afirmar a sua existência no mundo, além de ser ele próprio
(mito) o elemento justificador do sentir e do existir no mundo.
De acordo com Cassirer (1977) a lógica do mito é:
“incomensurável com todas as novas concepções de verdade empírica
ou científica”. Visto sobre este aspecto, o conjunto de mitos de uma
sociedade adquire um valor documental que se evidencia e que não
pode ser relegado pelas ciências humanas, nem pelas demais ciências.
Enquanto acto narrativo, o mito pressupõe um contador de
histórias, com marcas individuais próprias, que acaba por ficar imerso
nas fontes da tradição e depois ser capaz de imprimir essas marcas nas
evocações sócio-culturais.
Além da Parábola do Cágado Velho, outras obras do mesmo
autor espraiam-se já num tempo imbuído duma crítica pós-colonial. A
Literatura Pós-Colonial procura as estórias, mitos e tradições que
constituem a História destes povos e, ao resgatarem os costumes, a
música, a dança e todas as artes, oferecem ao mundo a sua riqueza
cultural muito heterogénea.
Pepetela, através do conhecimento profundo dos sistemas
modelizantes secundários5 dos vários grupos étnicos que compõem a
sociedade angolana, anuncia as culturas diferenciadas que compõem a

5
Cf. Yuri Lotman, Struktura Khudo•estvenogo Teksta, VAAP, Moscovo, 1976, A estrutura
do Texto Artístico. Trad. de Maria do Carmo Vieira Raposo e Alberto Raposo. Lisboa: Editorial
Estampa, Lda., 1978, p.37.
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civilização africana, dando a conhecer a sua diversidade artística. Este
conhecimento permite distinguir os diferentes costumes e tradições que
compõem a História dos povos.
A crítica actual vem alertando, tal como, aliás, já tinha sido feito,
para essa tendência ocidental, bem etnocêntrica de olhar o Continente
Africano como um todo, sem atender à diversidade e diferenças entre
povos: “Car jusqu’ici on a tendence encore parler de l’Afrique comme
d’un grand sac informe dont toutes les cultures sont quasi semblables,
et distinctes seulement par les idiômes [...]” Lilyan Kesteloot que,
posteriormente, afirma ser necessária essa distinção, tal como a
existente entre as culturas europeias:
Or s’il existe aucun doute une civilization africaine – comme il y a une
civilization européenne, de même qu’en Europe il y a des fortes différences
entre la culture scandinave, la culture slave, la culture romane et la culture
anglo-saxone, de même en Afrique on devrait absolument distinguer les
musiques de l’ Afrique centrale de celles de l’Afrique de l’Est ou de celles
du Mali ou du Niger – Idem pour la sculpture ou la littérature, idem pour les
religions ou les coutumes ou les systèmes de parenté ou de propriété
(KESTLOOT, Apontamentos dactilografados).

A crítica actual, como dizíamos, contempla numa postura já
reflexiva essa diferenciação:
This metaphorical way of speaking is a pointer to the way spatial history
must interpret its sources. It also indicates, concisely and poetically, the
cultural place where spatial history begins: not in a particular year, nor in
a particular place, but in the act of naming. For by the act of placenaming, space is transformed symbolically into a place, that is, a space
with a history (CARTER, 2001, p. 377).

Esse lugar com história contempla não apenas a literatura, como
também qualquer outra forma de comunicação pela arte. A estatuária,
a escultura, a música e a dança, de mãos dadas, no espaço do literário,
desenvolvem (por serem eles também precisamente sistemas
modelizantes secundários de uma cultura já de si complexa e multilingue)
um conhecimento, ou apetência para o conhecimento, que conduz o
leitor a olhar o Mundo como e com um olhar diferente. Novo.
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Em Parábola do Cágado Velho a dança, associada a festa com
os seus rituais, poderá ser uma forma do povo se desforrar dos tempos
de guerra: “E eles não perdiam agora nenhuma festa, para se
desforrarem dos anos da guerra” (PEPETELA, 1997, p. 26).
O leitor é frequentemente impelido para uma não apenas aceitação,
mas para o entendimento, respeito e até mesmo medo que o não
cumprimento das tradições pode causar – lembremos o dilema de
Munakazi.
Afigura do Cágado Velho assume-se como um elemento estruturador
e reconfigurador. Este repositório vivo gerador de cultura faz parar o tempo,
potenciando de força o homem, no caso a personagem Ulume, para que
este consiga a reapropriação da sua identidade própria.
Recriar um tempo e um espaço outro obriga a um ininterrupto
rompimento dos costumes, gerando novos ciclos culturais.
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1. Cinema, Literatura e Memória
O presente trabalho trata-se de um recorte de uma pesquisa que
está em processo de desenvolvimento e visa fazer apontamentos e
levantar questões acerca da relação entre literatura e cinema, no que
tange ao processo de adaptação da linguagem literária para a
cinematográfica, isto é, a ideia de literatura e sua apreensão pelo cinema,
na atualidade.
Quando tomamos a “memória” como crivo teórico para articular as
interações entre Literatura e Cinema, procuramos, antes de tudo, entender
que existem diferenças essenciais entre o texto literário e o audiovisual e os
campos e contextos de produção cultural nos quais os dois meios estão
inseridos, afinal, como nos mostra Jandal Johnson (2003),
Enquanto um romancista tem à sua disposição a linguagem verbal, com
toda a sua riqueza metafórica e figurativa, um cineasta lida com pelo
menos cinco materiais de expressão diferentes: imagens visuais, a
linguagem verbal oral (diálogo, narração e letras de música), sons não
verbais (ruídos e efeitos sonoros), música e a própria língua escrita
(créditos, títulos e outras escritas) (JOHNSON, 2003, p. 42).

Heloísa Buarque de Holanda (1978) acredita que literatura e
cinema constituem um complexo de fenômenos coerentes. Ambos
tentam produzir a emoção estética e o desafio da nossa recepção:
Se na literatura a imagem se projeta em nossa mente através da leitura e
das dimensões de que cada um é capaz de atingir, no cinema, cujo princípio
de composição se liga, de um modo ou de outro, ao fenômeno literário,
essa mesma imagem é projetada direta e visivelmente nos nossos olhos,
com movimento, som, em processos de vibração ótica e vibração auditiva
(HOLANDA, 1978, pp. 15-16).

Para Manoel Francisco Guaranha (2007), “a sondagem
psicológica que o discurso literário permite não é possível de ser
traduzida em imagens concretas” (GUARANHA, 2007, p. 25), por esse
motivo, o filme frustra o público e a crítica. O público que espera uma

207

TEIA LITERÁRIA 3

adaptação fiel da obra lida e a crítica porque espera uma releitura
menos ingênua do texto original.
Nesse sentido, Guaranha entende que não é possível transportar
um livro para uma película cinematográfica, logo, o que se apresenta
de maneira mais saudável é a recriação, “fazer nascer, a partir do objeto
artístico escrito, um novo objeto artístico filmado. Haja vista que a
obra literária já é produto de uma leitura da realidade, o filme é uma
leitura da obra literária” (GUARANHA, 2007, p. 26 e 27).
Nesse último aspecto, Guaranha simplifica demais a função do
cinema quando este toma como base a literatura para articular o enredo
da história que quer contar. Partimos do pressuposto de que o filme
não se resume a leitura da obra literária. O filme é também um produto
de uma leitura da realidade, um aspecto subjetivo que é preciso ser
levado em conta. É sob este prisma que Ismail Xavier (2003) aproxima
e ao mesmo tempo distancia literatura e cinema:
[...] livro e filme estão distanciados no tempo, escritor e cineasta não têm
exatamente a mesma sensibilidade e perspectiva, sendo, portanto, de
esperar que a adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com
o seu próprio contexto, inclusive atualizando a pauta do livro, mesmo
quando o objetivo é a identificação com os valores nele expressos
(XAVIER, 2003, p. 62).

Em consonância, Hélio Guimarães (2003) aborda a questão da
adaptação do texto literário para a televisão, o que por extensão pode
ser também pensado para o cinema:
O processo de adaptação, portanto, não se esgota na transposição do
texto literário para um outro veículo. Ele pode gerar uma cadeia quase
infinita de referências a outros textos, constituindo um fenômeno cultural
que envolve processos dinâmicos de transferência, tradução e
interpretação de significados e valores histórico – culturais
(GUIMARÃES, 2003, p. 91 e 92).

Dentro desse contexto, entendemos que ao apreender a literatura
num processo de adaptação, o cinema acaba por estabelecer, também,
uma relação com a memória, na medida em que, a partir da transposição
de ideias do texto literário para o meio audiovisual, ele cria e recria
outra obra.
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O cinema nesse caso atua como uma lembrança, entendendo
que, “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com
imagens e idéias de hoje, as experiências do passado” (BOSI, 1994, p.
55). Halbwachs (2006) aponta que as lembranças podem ser
reconstruídas ou simuladas, “A lembrança é uma reconstrução do
passado com a ajuda de dados tomados de empréstimo ao presente e
preparados por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de
onde a imagem de outrora já saiu bastante alterada” (HALBWACHS,
2006, p. 91).
Sendo assim, tanto no entendimento de Bosi (1994) como no
de Halbwachs (2006), a lembrança se constitui como uma imagem
construída pelos recursos que estão, agora, à nossa disposição no
conjunto de representações que povoam nossa consciência atual.
Na relação literatura e cinema, o filme por si só já seria uma
espécie de quadro onde estão estabelecidas as múltiplas ligações entre
a literatura que ele apreende, outros textos e a própria realidade. Como
sublinha Maria Luiza Rodrigues Souza (2008), no artigo Cinema e
Memória da Ditadura,
Um filme está relacionado com uma série ampla de outros filmes; a história
que conta se insere em um espectro amplo de outras histórias advindas
de variadas fontes. Além do mais, há uma conexão de influências entre
cinema, TV, Internet, propaganda. A relação entre filme e literatura é outra
esfera que mostra as múltiplas conexões do fazer fílmico com a palavra
escrita (SOUZA, 2008, p. 52).

Sob este aspecto, o filme enquanto linguagem deve ser tomado
como instrumento socializador da memória, pois aproxima no mesmo
espaço vivências diversas como as lembranças, as imaginações e as
experiências recentes.
Conforme Changeux assinala, “O processo da memória no homem
faz intervir não só a ordenação de vestígios, mas também a releitura desses
vestígios” (LE GOFF apud CHANGEUX, 1996, p. 424). Logo, a interação
entre literatura e cinema também pode ser vista dessa forma, já que o filme
não ordena a história que é contada no livro, antes busca reapresentá-la,
interpretá-la, reconstrui-la e redefini-la.
É por este viés que entendemos a apreensão da literatura, seja
ela consagrada ou não, antiga ou contemporânea, pelo cinema, como
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forma de evocar a memória. E essa prática cinematográfica em sua
produção e comercialização não está desprovida de propósitos,
existem intenções explícitas ou não, conscientes ou não por parte
dos realizadores. Estas variam de acordo com a época e com o filme.
Como o próprio Le Goff (1996) enfatiza, “a memória se tornou um
dos objetos da sociedade de consumo que se vendem bem” (LE GOFF,
1996, p. 472).
Por isso, no processo de adaptação, o cinema não pode ser
entendido como derivação ou simples leitura da obra literária, ambos
são versões de uma determinada “realidade” e conservam as
informações de um contexto histórico, de um ponto de vista da
sociedade, portanto, devem ser encarados como diferentes formas de
linguagem e representação, isto é, o cinema não narra simplesmente os
acontecimentos literários passados, vai bem mais além, e acaba por
construir significados sobre uma determinada realidade social que está
presente na memória coletiva.
Parafraseando Bill Nichols (2005) em Introdução ao
documentário, quando afirma que “todo filme é documentário”
(NICHOLS, 2005, p.26), ao considerar que qualquer filme mostra a
cultura e os valores da sociedade que o produziu, podemos concluir
que todo filme é memória.
Já que filmes não são proferidos como discurso espontâneo, o papel da
memória neles aprofunda-se de duas maneiras: em primeiro lugar, o filme
em si é um tangível “teatro da memória”. É uma representação externa e
visível do que foi dito e feito. Como escrita, o filme alivia o fardo de
confiar seqüência e detalhe à memória. O filme pode se converter numa
fonte de “memória popular”, dando-nos a sensação vívida de como alguma
coisa aconteceu num determinado tempo e lugar. Em segundo lugar, a
memória é parte das várias maneiras como os espectadores se servem do
que já viram para interpretar o que estão vendo (NICHOLS, 2005, p.90).

Podemos até mesmo dizer que o cinema é a exteriorização de
uma memória coletiva, já que ele é produto da coletividade, ou seja,
uma emaranhada elaboração artística que envolve produção,
distribuição, exibição, desempenho e criação de artefatos específicos,
cujo resultado, o filme, pode ser trabalhado em seu âmbito interno,
sem perder de vista a relação que há entre esses campos.
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Os filmes estabelecem tópicos imaginativos relacionados com
as coletividades em que são produzidos. Como destaca Walter
Benjamin, (1994) em sua análise sobre a reprodutibilidade técnica da
arte, “o filme é uma criação da coletividade” (BENJAMIN, 1994, p.172),
para a coletividade.
As películas cinematográficas são, portanto, “criações coletivas,
mas de uma coletividade heterogênea” (SOUZA, 2008, p. 51). São
também formas de acesso às memórias da literatura, do próprio cinema
e da realidade. Ao trabalhar com a literatura, os filmes estão elaborando,
concomitantemente, o que está dentro e fora dela. O que é escolhido e
construído constitui uma evocação “do” e “para” o presente. Esses
filmes trabalham com memória, que é matéria construída no presente.
Desse modo, ao olhar a literatura machadiana e procurar trabalhar
por meio de imagens e sons a experiência social estabelecida pela história
que é contada no livro, hoje, o cinema está também propagando falas,
proposições e posicionamentos desencadeados ao longo dos séculos,
contribuindo, assim, para refazer e repensar a esfera das experiências
sociais, como o papel da família, da mulher, do homem, dentre outras
relações sociais.
Dessa maneira, perceber a relação do cinema atual com uma
literatura do século XIX pressupõe a ideia de que a sétima arte tentará
lembrar o passado, no presente, o que já exclui a identidade entre as
imagens de um e de outro. Em outras palavras, a construção da literatura
do passado no cinema do presente será determinada pelo presente,
logo, é preciso ter em mente também, o tempo histórico que determina
essa adaptação.
2. De Dom Casmurro a Dom
Como já evidenciamos, a relação entre a literatura e o cinema
não se constitui como uma relação nova, afinal a sétima arte, desde o
seu surgimento, sempre fez uso do suporte literário como fonte para a
elaboração dos seus enredos e personagens, crê-se que para construir
uma linguagem própria, bem como para ganhar legitimidade. Todavia,
ainda hoje tem sido constante a produção de filmes que buscam
rememorar as histórias da literatura canônica para a criação dos seus
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próprios eixos narrativos. O que nos inquieta é justamente o fato do
cinema, apesar de já ter sua autonomia conquistada, continuar buscando
na literatura consagrada uma base para suas criações. Logo, a indagação
que nos mobiliza à presente investigação é entender de que forma o
cinema contemporâneo se apropria da literatura machadiana.
Em geral, o processo de adaptação é ainda marcado por certos
preconceitos por parte do público e da crítica, especialmente no que
diz respeito à fidelidade ao texto original. Grosso modo, a impressão
mais corriqueira da crítica especializada e do espectador comum é a
de que o livro é sempre melhor que o filme. Randal Johnson (2003)
assegura que o problema aparente que existe na interação da literatura
com o cinema está exatamente no estabelecimento de uma “hierarquia
normativa” entre essas diferentes linguagens, colocando a literatura num
patamar sempre superior à adaptação feita para o cinema, o que resulta
em julgamentos superficiais e numa insistência pela fidelidade:
O problema – o estabelecimento de uma hierarquia normativa entre a
literatura e o cinema, entre uma obra original e uma versão derivada, entre
a autenticidade e o simulacro e, por extensão, entre a cultura de elite e a
cultura de massa – baseia-se numa concepção derivada da estética
Kantiana, da inviolabilidade da obra literária e da especificidade estética
(JOHNSON, 2003, p. 40).

Esse fato torna-se mais complexo na medida em que se ignoram
as diferenças essenciais entre os diferentes meios e os campos e
contextos de produção cultural nos quais os dois estão inseridos. Desse
modo, procuramos encarar, em nossa análise, a adaptação como
processo dialógico, intertextual, respeitando as especificidades dos
diferentes suportes. Nos apontamentos que se seguem, partimos do
pressuposto de que o cinema possibilita uma releitura da obra e não a
busca de uma correspondência imediata e pontual com a história
expressa no suporte literário.
Heloísa Buarque de Hollanda (1978) sustenta a ideia de que as
adaptações de obras literárias para o cinema apresentam-se por
diferentes motivações. Existem aquelas que se utilizam da literatura
apenas como um bom argumento, procurando o aval da notoriedade
de um texto literário consagrado, sem a preocupação com o sentido
mais amplo do texto. Há ainda outras que funcionam como meio de
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divulgação de uma obra literária e geralmente procuram ser fiéis à estrutura
original da narrativa. E por fim, existem aquelas em que o cineasta procura
dialogar com a obra original, transportando-a para o seu tempo,
modificando o seu conteúdo para estabelecer uma relação dialética com
o original, questionando ou reatualizando as propostas do escritor.
Dado exposto acima, a característica mais evidente que podemos
perceber na obra em questão, Dom, é o seu enquadramento no grupo
das adaptações livres, posto que o autor fílmico não busca ser fiel ao
texto original, antes procura dialogar com esse texto, bem como com
o seu contexto sócio-histórico e o seu público. Dom destaca a sua
forma de representar a literatura como vestígio, a começar pelo próprio
título que apenas menciona ou tenciona mencionar o clássico
machadiano Dom Casmurro (1899).
Há de forma expressiva reduções no enredo cinematográfico e,
consequentemente, no núcleo de personagens, haja vista que neste caso,
o romance é quantitativamente maior que o filme. O livro é formado por
212 páginas, ao passo que o filme conta com apenas 120 minutos.
Dom Casmurro é um romance machadiano escrito no ano de
1899 e está entre os clássicos da literatura brasileira. Teve apenas uma
versão cinematográfica antes de Dom. Um filme de 1968, intitulado
Capitu, com roteiro de um dos diretores fundadores do Cinema Novo,
na década de 60, Paulo Emílio Sales Gomes e a sua esposa e escritora
Lygia Fagundes Telles, sob a direção de Paulo Cesar Saraceni. Só em
2003, foi rodada uma nova produção, Dom, dirigida por Moacyr Góes,
e encenada por um elenco de atores globais, com Maria Fernanda
Cândido, Marcos Palmeira e Bruno Garcia nos papéis principais.
O primeiro elemento impactante no filme é a presentificação da
narrativa que nos causa certo estranhamento. Por trabalhar com uma
obra canônica, com narrativa voltada para o contexto do século XIX,
esperamos ver na grande tela um filme de época, com figurino, postura
e fala dos personagens caracterizados no contexto da obra literária.
Entretanto, o estranhamento se dá porque nos deparamos com as nossas
próprias condições. Assistimos a uma situação vivida no livro, transposta
para os dias de hoje, através de uma remodelagem dos estilos de vida
e das condições sociais das personagens para o contexto sócio-histórico
do século XXI.
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O filme conta a estória de um homem, que fascinado pelo livro
Dom Casmurro, acredita que seu destino é reviver exatamente a mesma
história do personagem Bento no livro. Trata-se da apropriação da
ficção machadiana para as personagens da ficção do cineasta. Nesse
caso, o curioso é que Bento, personagem principal do filme, conhece a
obra Dom Casmurro e é colecionador de todas as edições do livro de
Machado de Assis, ou seja, a personagem passa a viver uma estória
que já conhece, cujo desfecho já foi traçado.
Numa das cenas do filme, Bento entrega uma das edições do livro
a Ana, é como se ele a convidasse para reviver aquele romance. Ela diz
não poder aceitar, mas acaba se envolvendo nessa trama. Bento carrega
o nome da personagem machadiana e age como se fosse dono da estória,
acreditando reviver as mesmas situações de Bentinho no livro.
O enredo do filme propõe a invasão da ficção literária na
realidade que é, também, ficcional. Lidamos com a representação de
situações reais que nos são próximas, pelas condições de vida, modos
de agir, falar e de se vestir das personagens. Confronta-se o passado
da literatura com o presente social, histórico e existencial do contexto
fílmico. Concomitantemente, vemos convergir o presente do cineasta
e do espectador e a realidade histórica da literatura do século XIX.
O filme retoma a dúvida de Bento em relação à traição de Capitu
com seu melhor amigo Escobar, que é narrada no livro. A desconfiança
continua existindo, porém, as condições de produção mudaram, por
conseguinte, o próprio enredo foi igualmente alterado. O cinema
contemporâneo, nessas condições, dialoga tanto com o universo
literário quanto com a lógica de mercado e o próprio público, instâncias
que o sustenta.
Comparando a obra literária com a sua adaptação podemos
observar que tanto no livro como no filme, Bentinho e Bento são os
narradores de suas histórias. Em Dom Casmurro, Bentinho relata os
acontecimentos de acordo com suas lembranças. Acompanhamos os
desdobramentos exclusivamente do seu ponto de vista, o que nos leva
a conhecer apenas um lado da história. É um enredo que apresenta
característica de não-linearidade, no qual o narrador faz uso de ações
alternadas com digressões, ao rememorar e trazer informações para
melhor explicar determinadas situações.
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Em Dom temos uma situação parecida, pois é Bento quem nos
apresenta sua versão da história ao negar voz à sua esposa Ana. Por
outro lado, no meio audiovisual, podemos perceber que narrar não
implica simplesmente contar, mas, sobretudo mostrar os acontecimentos
através das imagens. Nesse sentido, a câmera também narra, a partir
do que mostra e do seu próprio movimento. Ismail Xavier (2003) nos
mostra como funciona o papel do narrador na linguagem audiovisual
comparando-a a literária:
Diante de um texto literário, é preciso entender que a distinção, feita
pelos teóricos, entre contar (tell) e mostrar (show) não perde sua clareza
se reconhecermos que o mostrar aí não pode ser assumido em sentido
literal, pois é o significado das palavras que produz o “ver” (que é em
verdade, um imaginar que ativamos com prazer). A “cena” no romance
não é algo tão palpável como a cena, em versão literal, própria ao teatro e
ao cinema, mas isso não impede que se entenda, na literatura, a oposição
entre tell e show como escolhas do escritor. Da mesma forma, dizemos
que a câmera “mostra”, mas há toda uma literatura voltada para o seu
papel como narrador no cinema, que nos permite dizer que a câmera narra
(tell), e não apenas mostra. Isso porque ela tem prerrogativas de um
narrador que faz escolhas ao dar conta de algo: define o ângulo, a distância
e as modalidades do olhar que, em seguida, estarão sujeitas a uma outra
escolha vinda da montagem que definirá a ordem final das tomadas de
cena e, portanto, a natureza da trama construída por um filme. Portanto,
dizer que um filme “mostra” imagens é dizer pouco e muitas vezes elidir o
principal (XAVIER, 2003, p.73 e 74).

Nesse sentido, em Dom, além do narrador-personagem Bento,
o espectador conta com a narração da câmera para ter acesso a outros
pontos de vista. Por exemplo, nas cenas em que Bento revela as suas
desconfianças em relação à fidelidade de Ana ele assume a mesma
postura de Bentinho, não permitindo que Ana se defenda, se justifique,
possibilitando outra versão dos fatos. Entretanto, a câmera funciona
em alguns desses momentos como contraponto à visão de Bento.
Podemos perceber mais claramente isso numa das últimas cenas, na
qual Bento vai até o local das filmagens de um filme dirigido por Miguel,
cuja personagem principal é Ana e encontra os dois conversando. Sob
a perspectiva de Bento temos a impressão de ver Miguel aos beijos
com Ana. Sob outro ângulo, no entanto, possibilitado pelo movimento
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da câmera, vemos que não se tratava de um beijo, Miguel apenas
retirava o cabelo do rosto dela.
Quanto ao enredo do livro, podemos observar as primeiras
mudanças no filme, a partir das personagens que ganham novos nomes
e profissões, evidenciando um deslocamento temporal e espacial da
narrativa. A história de Dom Casmurro se passa no ano de 1857,
ambientada no contexto do Segundo Reinado, sendo o Brasil ainda
uma monarquia. Traz, portanto em seu enredo muitos costumes da
época, o que justifica as divergências nas escolhas profissionais das
personagens do livro e do filme que, por sua vez, também, reflete o
momento histórico retratado, no caso, a contemporaneidade.
No romance, Bentinho deixa o Seminário para tornar-se advogado,
uma escolha que reflete a importância dessa profissão numa época anterior
à Proclamação da República, momento em que as reformas jurídicas e
institucionais foram proeminentes. Já no filme, Bento é engenheiro
industrial num momento em que assistimos a um imenso avanço científico
e tecnológico. Inicialmente, Bento mora sozinho e mantém um
relacionamento com Heloísa, até reencontrar o seu grande amor, Ana.
Escobar, melhor amigo de Bentinho no livro, também deixa o
Seminário e torna-se comerciante de café, casa-se com Sancha com
quem tem uma filha, ao passo que Miguel, personagem que o substitui
no filme é produtor cultural e solteiro. A possível personagem substituta
de Sancha é a sua assistente de produção, cujo nome é Daniela, mas
que não mantém nenhum tipo de relação amorosa com ele.
Já a Capitu machadiana sempre morou com os pais até se casar
com Bentinho, com quem teve um filho, Ezequiel, tornando-se dona de
casa. Apesar de ser considerada uma personagem à frente do seu tempo,
mostrou-se submissa ao marido, tanto que na crise do casamento foi
exilada para a Suíça, onde morreu. A sua substituta no filme, Ana, é órfã,
mora sozinha, trabalha como dançarina e atriz e inicialmente mantém um
relacionamento com Renato, advogado com quem rompe o namoro após
reencontrar Bento, seu amigo de infância, com quem se casa e tem um
filho, Joaquim. Com o nascimento do filho, Bento assume uma postura
retrógrada perante sua esposa, mostrando-se contrário a sua
independência profissional. Miguel chega a dizê-lo que esse é um
pensamento do século XIX, curiosamente, o mesmo contexto sóciohistórico em que o romance machadiano foi escrito.
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Em Dom Casmurro, Bentinho chega a desconfiar de que Ezequiel
não seja seu filho, mas de Escobar, enxergando no menino até mesmo
os trejeitos do amigo. Esta dúvida permanece até o fim do romance,
não permitindo ao leitor decifrá-la. Já no filme, pelo fato da situação
ocorrer nos dias de hoje, esta dúvida seria solucionada por um simples
teste de DNA, o que não ocorre, pois, mesmo valendo-se das novas
tecnologias, após a morte de Ana, Bento opta por não abrir o resultado
do teste, decidindo cuidar da criança como o filho que Ana lhe deu.
Para ele a criança seria a presença da ausência de sua amada.
Vemos neste momento que a visão de mundo das personagens
são traçadas por diferentes pensamentos, o que determina destinos
distintos para os filhos de Bentinho e Bento. No livro Ezequiel viaja
com Capitu para a Suíça, retornando ao encontro de Bentinho após a
morte da mãe. Bentinho o financia como arqueólogo e onze meses
depois recebe a notícia de que ele havia morrido de febre tifóide. Nesse
momento Bentinho expressa o seu sentimento em relação ao filho “[...]
pagaria o triplo para não tornar a vê-lo” (ASSIS, 2005, p.208). Já no
filme, o menino Joaquim tem um destino diferente do de Ezequiel. Ana
morre em um acidente de carro e o menino fica sob os cuidados do
pai, que o recebe como inteiramente seu.
O diretor utiliza-se de alguns recursos significativos para trazer
dinamicidade ao filme, como as supressões, acréscimos e deslocamentos.
Como podemos notar, no caso das personagens são acrescentadas
Heloísa (namorada de Bento) e Renato (namorado de Ana), por outro
lado são suprimidas as figuras do Tio Cosme, Prima Justina e o agregado
José Dias que foram pessoas importantes na formação de Bentinho, no
romance. Da mesma forma, não vemos o Sr. Pádua e Dona Fortunata,
pais de Capitu, haja vista que, no filme, Ana é órfã.
Uma das formas do diretor introduzir o discurso de Machado
de Assis no filme foi mantendo em Ana alguns aspectos físicos e traços
da personalidade da personagem literária, Capitu. Uma das
peculiaridades conservadas por Moacyr Góes foram os olhos de Ana,
que assim como os de Capitolina são qualificados como “olhos de
ressaca” ou como a definição que José Dias dera deles, “Olhos de
cigana oblíqua e dissimulada”. Vemos essas características mantidas
no filme de duas formas, uma pela narração de Bento quando diz:
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Os olhos de Ana. O que foram aqueles olhos? O que fizeram de mim?
Olhos de ressaca que me arrebatavam. Para não ser arrastado eu tentava
me segurar nas partes vizinhas: as olheiras, a boca, os cabelos, mas não
podia resistir e voltava aos olhos de Ana. Capitu (Informação verbal).

E outra maneira, pelos recursos da linguagem cinematográfica,
com planos-detalhe nos olhos de Ana ou com recursos de maquiagem,
denotando a obliquidade do olhar de Capitu. Por outro lado, alguns
elementos inerentes à literatura machadiana como a ironia e o teor
crítico parece impossível de se traduzir em imagens e sons. Mas estes
não parecem ser o foco nem a preocupação do filme.
Ao reconstruir a literatura machadiana com tamanha liberdade
de apropriação, vemos o cinema dessacralizando a literatura canônica,
instalando-a na cultura de massa e aproximando o grande público do
clássico da literatura nacional. O filme passa a ser visto como forma de
desconstrução da obra de arte a partir do momento em que reconstrói/
refaz, apagando a fronteira entre cultura erudita e cultura de massa e
estabelecendo o diálogo e a intertextualidade.
Ao procurar dialogar com a obra “original”, transportando-a
para o seu tempo, o filme demonstra certo desligamento com a literatura
que o inspira, possibilitando uma reflexão do próprio fazer fílmico, que
se mostra cada vez mais autônomo e livre com a questão da fidelidade.
Dessa forma, nos faz encarar, literatura e cinema como expressões
artísticas e culturais equivalentes, mostrando que um não é mera
derivação do outro, mas, que estabelecem um diálogo mútuo e
constante. Como José Carlos Avellar nos mostra:
Para compreender melhor o entrelaçamento entre o cinema e a literatura,
talvez seja possível imaginar um processo em que os filmes buscam nos
livros temas e modos de narrar que os livros apanharam em filmes; em
que os escritores apanham nos filmes o que os cineastas foram buscar
nos livros; em que os filmes tiram da literatura o que ela tirou do cinema;
em que os livros voltam aos filmes e os filmes aos livros numa conversa
jamais interrompida (AVELLAR, 2007, p. 8).

Assim, observamos que Dom se utiliza da obra literária
machadiana em forma de “citação”, não se propõe a representar a
literatura, mas a reapresentar ideias e estereótipos dos personagens e
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situações vividas por elas numa proposta de refacção do texto literário,
tanto que as personagens do livro estão ausentes, temos temas e pessoas
que se assemelham a elas. É assim que o autor fílmico faz com que o
espectador se identifique com o contexto histórico do século presente
e, consequentemente com as personagens criadas por ele.
No filme a literatura se mistura com a realidade. O personagem
de Bento confunde as memórias da personagem machadiana com as
suas próprias, ou seja, se apropria da ficção escrita por Machado de
Assis, acreditando reviver a mesma situação da personagem de
Bentinho, o que nos faz confundir a realidade ficcional da literatura
com a realidade ficcional fílmica. Uma espécie de simulacro, do
simulacro, do simulacro, haja vista que o filme simula a realidade
contemporânea, simula a literatura do século XIX, que por si só já
simula a própria condição dessa época.
A história que é contada em Dom Casmurro é, pois, entendida
pelo cineasta como algo que é passível de acontecer, independentemente
do local, da época e das condições das personagens. No filme, o
deslocamento espacial e temporal em relação à literatura evidencia que
essa é uma realidade global que pode ser vivida por qualquer um, livre
de um referencial rígido. A literatura como referente, portanto, se dissolve
no filme de forma análoga à memória – fica o que significa.
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Como se sabe, durante o Pré-Modernismo literário brasileiro, o
jornalismo serviu de instância legitimadora da estética academicista,
seja por se afirmar como um locus privilegiado de atuação pública do
acadêmico, seja - no seu natural pendor a uma expressão mais prosaica
e ligeira - por atuar como um propulsor da reação academicista,
resultando na própria consolidação, no cenário artístico nacional, dessa
tendência literária. É por essa mesma razão que podemos falar em
legitimação/consagração do academicismo por meio da atuação da
imprensa. Contudo, devemos fazê-lo com ressalvas, já que,
concomitantemente a esse fato, o jornalismo teria atuado, de modo
indireto, na própria degenerescência da estética academicista, quando
da incorporação definitiva de sua linguagem - como modalidade ficcional
- ao discurso literário.
Mas, se no caso do jornalismo não se pode falar em legitimação
sem ressalvas, no que diz respeito aos salões literários a legitimação
assume feições incontestáveis, e a consagração do autor e da estética
acadêmicas tornam-se, finalmente, incondicionais.
Para entender a dimensão da importância dos salões literários
para a literatura na passagem do século XIX para o século XX, é
preciso, antes de mais nada, compreender esse fenômeno de um ponto
de vista social, situando-o numa categoria de instância legitimadora
ampla, em que se incluem alguns de seus desdobramentos mais
pragmáticos, como as conferências e os recitais, a sociabilidade
aristocrática, os códigos de comportamento social, as estratégias de
relacionamento pessoal, a mundanização da literatura e outros. Sem
nos estendermos demasiadamente por todos esses desdobramentos,
o que foge aos propósitos deste trabalho, procuraremos nos limitar, na
medida do possível, às ações que tenham relação direta com a produção
literária do período, particularmente a academicista.
Assim, se para o caso do jornalismo, pelo menos dois
componentes estratégicos dão sustentação ao seu modo de atuação
como instância legitimadora do academicismo literário – a legibilidade
(que nasce, sobretudo, do processo de alfabetização) e o público –,
no caso do que aqui chamamos genericamente de salões literários
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importam sobremaneira os códigos de sociabilidade, declarados ou
não. Isto quer dizer que, mais do que uma forma concreta de produção
literária academicista, os salões literários afirmam-se como um local
representativo em que as relações literárias são estabelecidas
plenamente, de onde advém, inclusive, a natureza mundana dessa
literatura a que se pode chamar, sem exageros, de literatura de salão.
Literatura de salão
A prática de se frequentar salões particulares já era conhecida
desde a época imperial, sobretudo no Segundo Reinado, como atestam
inúmeros testemunhos de viajantes estrangeiros. Na passagem do
século, desenvolve-se um novo tipo de salão, que aliás já existia desde
meados do século XIX, o salão literário (PINHO, s.d.), no qual floresce
um gênero particular de nossas letras, uma literatura mundana, espécie
de manifestação menor, entre áulica e fútil, do academicismo:
no começo do século, a crescente valorização das letras e a espécie de
aliança que elas então fizeram com o mundanismo, contribuíram para que
surgissem alguns salões de caráter acentuadamente literário (BROCA,
1900, p. 24).

Condicionando gêneros e discursos, atrelando-se a uma
narratividade próxima à frivolidade da conversa-sem-compromisso,
ao mesmo tempo em que encarna deliberadamente a elocução
empolada e a narrativa palavrosa, carregada de imagens grandiloquentes
e vocábulos raros, é nos salões mundanos que a literatura academicista
assume, de forma plena e definitiva, sua expressão diletante. Nesse
sentido, o mundanismo literário pode ser analisado a partir de uma
ótica dupla: do ponto de vista estético, como o apego a temas e motivos
mundanos e a uma forma rigorosamente apurada; do ponto de vista
sociológico, como desdobramento de um conjunto específico de
formas de sociabilidade. Esta é, precisamente, a aliança entre literatura
e vida social mundana de que fala Brito Broca no trecho citado.
É certo que, para chegarem até onde chegaram, os célebres
salões literário do começo do século - como os de Laurinda Santos
Lobo, de Araújo Viana, de Sampaio Araújo, de Madame Gomensoro,
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de Coelho Neto, de Sousa Bandeira, de Inglês de Sousa, de Bebê
Lima Castro e tantos outros - tiveram de esperar algumas décadas,
passar por um processo amplo de transformações internas e até mesmo
abrir mão de certa atmosfera aristocrática (que, aliás, tentaram manter
até o fim), abrindo suas portas a uma quase estridente boemia dourada
dos anos vinte. Eram comuns, nesse sentido, reclamações de intelectuais
e personalidades do período que, não por acaso, frequentavam os
salões mundanos da passagem do século, a respeito de sua excessiva
democratização, como fazem os acadêmicos Humberto de Campos
(CAMPOS, 1944, p. 55), Coelho Neto (NETO, 1920, p. 93) ou Afrânio
Peixoto (PEIXOTO, 1978, p. 59).
A concretização literária mais comum desses salões são as
célebres conferências, que tiveram como modelo uma prática francesa
e teriam sido trazidas para o Brasil, segundo algumas fontes históricas,
por Medeiros e Albuquerque. Trata-se, como já sugeriu Brito Broca,
de um subgênero de nossas letras, inaugurando uma verdadeira “era
das conferências”. (BROCA, 1993). Seja como uma maneira de obter
um “efeito puramente formal, um efeito literário”, seja como uma forma
de “desenvolver o gosto pelas belas letras”, como queriam alguns
críticos e estudiosos do assunto (BROCA, 1993, p. 112), o fato é que a par desse autêntico exercício diletante das letras nacionais - as
conferências serviam antes como uma forma eficaz de publicidade e
sociabilidade, adotada sobretudo pelos mais consagrados acadêmicos,
como sugere Gilberto Amado, para quem a conferência literária seria
“a mais ruidosa publicidade”, tornando-se ao literato “o melhor meio
de triumphar e agir sobre o publico”, além de se tratar de uma estratégia
de sociabilidade eleita principalmente “pelos mestres, os consagrados,
os da Academia” (MAUL, 1967, p. 24).
O resultado era não apenas uma maior visibilidade do acadêmico
propriamente dito, mas também da literatura por ele praticada, que
passava a integrar ainda - além do círculo semi-erudito do jornalismo o círculo mundano da alta sociedade e da burguesia urbanas. Daí o
fato, como afirmamos de início, de os salões literários - com todos os
seus virtuais desdobramentos - servirem como instância real de
legitimação da estética academicista.
Mas como eram, praticamente falando, essas conferências
realizadas por boa parte de nossa intelectualidade acadêmica nos
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primeiros anos do novo século? Uma rápida visada nos títulos de algumas
delas, proferidas por personagens de renome do academicismo, já nos
indica uma ideia mais precisa do que elas tratavam: Garcia Redondo,
por exemplo, em mais de uma oportunidade, se propõe a falar sobre “A
Mulher”, as “Manias e Cacoetes”, “A Inteligência dos Animais e das
Plantas” ou simplesmente sobre os “Nomes e Sobrenomes”
(Conferências, 1910); Olavo Bilac podia falar tanto de “O Riso” ou “A
Esperança” quanto de “A Beleza e a Graça” ou “O Dinheiro”
(Conferências Literárias, 1930); Medeiros e Alburquerque talvez
preferisse temas mais “humanos”, como “O Pé e a Mão”, “O Beijo” ou
“Os Mortos” (Em Voz Alta: Conferências Literárias, 1913); Coelho
Neto, para citar apenas mais um exemplo, não destoava muito de seus
companheiros de Academia, falando ora sobre “A Caridade”, “A Palavra”
ou “A Água”, ora sobre “O Fogo” ou “O Espelho” (Conferências
Literárias, 1909). Como se vê, temas circunstanciais, mais afeitos a
prosaísmos de toda sorte e apropriados a um tratamento diletante de
assuntos genéricos; eram, em geral, palestras proferidas para um público
majoritariamente feminino, carregadas de citações de autores franceses
da moda e norteadas por uma cálida filosofia de vida baseada no senso
comum e ilustrada por frase de efeito e chavões, por um ideário mundano
e por modismos de toda sorte:
Assentemos desde já que não se póde estabelecer uma distincção bem
marcada e nítida entre o riso e o sorriso. O sorriso, - que é a vossa arma
predileta e o vosso recurso habitual, minhas senhoras, - arma e recurso de
ataque e de defesa, de franqueza e de disfarce, de acquiescencia e de
recusa, de amor e de desprezo, - é o esboço do riso, é um riso incompleto.
O sorriso é a flor entreaberta, o riso é o fruto amadurecido. Um sorriso - de
sympathia ou de escarneo, - tende sempre a completar-se, a transformar-se
num riso. Um acesso de alegria, por exemplo, começa sempre por um sorriso
que, à medida do crescer da alegria, se vae gradativamente accentuando e
avultando, até abrir-se na girandola da risada (AMADO, 1914, p. 207).

Essa literatura voltada para assuntos banais do cotidiano, para
temas prosaicos e ordinários, que não apenas estavam presentes no
dia a dia da burguesia letrada nacional, mas também povoavam as
páginas de alguns dos mais acadêmicos romances (como A Profissão
de Jacques Pedreira e Correspondência de uma Estação de Cura,
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de João do Rio; como A Esfinge e As Razões do Coração, de Afrânio
Peixoto; como Correio da Roça, de Júlia Lopes de Almeida etc.), às
vezes em cenas tão fugazes quanto o próprio tema sugere, essa literatura,
repetimos, tinha como elemento comum o próprio mundanismo que lhe
dava forma e consistência. E se no âmbito do conteúdo literário as
conferências esmeravam-se na exploração de temas marcados pelo
prosaísmo fútil, no plano da expressão linguística o que prevalecia era o
apego indiscriminado ao formalismo desprovido de qualquer sentido mais
crítico, levando ao extremo a máxima parnasiana da l’art pour l’art.
Com efeito, o apego à Forma tem uma relação direta com a
literatura de salão produzida pelos acadêmicos no seu esforço de
socialização das letras. Nesse contexto, a estética parnasiana servia
como referência principal das conferências e dos recitais que enchiam
os salões da Belle Époque. Vem daí também - isto é, dessa visceral
ligação com a forma parnasiana e de seu apego incondicional à temática
mundana - o êxito das conferências, que davam oportunidade a
reuniões, encontros, autoexibições, discursos encomiásticos e toda
espécie de cordial sociabilidade burguesa. Atentemos para esse
diagnóstico de Brito Broca, a corroborar nossas observações:
geralmente [...] o que prevalecia eram as divagações de pura forma, floreios
literários inconseqüentes, realçados pelo jogo cromático das antíteses.
Não conhecemos na literatura francesa, o nosso modelo preferido na
época, páginas como as que vários conferencistas aqui reuniram em
livro. Lendo-as hoje vemos como soam falso, como atendiam ao gosto de
um auditório geralmente fútil, corrompido pela ênfase, o rebuscado, a
literatice. Não seria demais ver em muitas conferências nos moldes
aludidos uma expressão inferior do parnasianismo (BILAC, 1930, p. 60).

A mundanização da literatura nacional, portanto, era um caminho
seguro para a difusão de uma estética academicista e as questões
“discutidas” em conferências - proferidas, em geral, para senhoras da
sociedade carioca -, apresentavam deliberadamente uma temática
conservadora, acondicionada numa rigorosa retórica parnasiana. Tratase, para os leitores mais críticos da tradição cultural brasileira, de um
exemplo acabado de cabotinismo, que, afinal de contas, deveria ser
eliminado em favor de uma expressão literária mais de acordo com as
necessidades sociais e estéticas do país (BROCA, 1960, p. 139). E não
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apenas as conferências eram, muitas vezes, acirradamente criticadas
por parte da intelectualidade brasileira da época: havia também os
discursos, os encômios, os números musicais e os indefectíveis recitais
de poesias, igualmente praticados em salões mundanos por acadêmicos
de renome. Sobre estes últimos, fala-nos Agripino Grieco, com sua
conhecida verve iconoclasta: “trata-se de um gênero bastardo,
parasitário, sem campo delimitado, vivendo ambiguamente entre a
dicção e o canto, e aproveitando-se das sobras de ambos” (GRIECO,
1931, 93). Opinião, é verdade, combatida por um acadêmico do porte
de Amadeu Amaral, para quem os recitais traziam inúmeras vantagens
para o desenvolvimento da poesia nacional, já que, na sua opinião,
“toda poesia, como toda música, tem de ser ‘executada’ [...] em alta
voz, ou mentalmente, mas executada – isto é, interpretada, avivada,
alteada com todos os recursos dos órgãos vocais e do gesto”
(AMARAL, 1976, p. 169). A crítica contra o tipo de literatura praticada
nos salões literários provém, portanto, de fontes diversas, como
comprovam várias passagens atacando o que se considerava uma
perniciosa literatura oficial, a qual, para Monteiro Lobato, por exemplo,
se traduzia numa expressão literária “entretida com o seu chá das cinco,
com rodopios em torno de meninas histéricas, com a cintura dos
almofadinhas, com as escorrencias mercuriais que o francês nos exporta”
(LOBATO, 1957, p. 05).
De qualquer maneira, as conferências e seus congêneres
galvanizavam o público mais “erudito” e davam o tom da sociabilidade
mundana naqueles anos que intermediavam os dois séculos. É o que se
pode depreender da leitura de alguns periódicos mundanos do período:
não nos causa espécie, por exemplo, o fato de encontrarmos na
prestigiada revista A Ilustração Brazileira, numa coluna sugestivamente
intitulada “Vida Social”, a seguinte nota, sobre as conferências literárias:
foi por certo bemdicta a idea que as lançou no meio intellectual carioca.
Porque as conferencias litterarias constituem a melhor hora dos sabbados.
Já entraram definitivamente nos habitos do Rio; e, com a intelligencia, o
tacto, o bom gosto com que estão sendo organizadas, é justo que d’elles
não saiam mais (ANÔNIMO, 1909, p. 222).
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Em outra coluna da mesma revista, o misterioso R. já assinalava
tais conferências como “a nota litteraria mais original da quinzena” (R.,
1909, p. 222).
A arte cortesã
Os salões literários fazem parte de uma espécie de imperativo
aristocrático, segundo o conceito de um de seus principais
frequentadores: para Elysio de Carvalho, devem-se valorizar os
ambientes requintados, necessários ao desenvolvimento da arte, cujo
principal inimigo seria um sentido amplo de democracia, que estaria
minando a aristocracia dos salões. Essa aliança não-declarada entre
expressão artística e sociedade pretensamente aristocrática, redundando
na categorização da literatura como “expressão das elites”, foi exposta
de maneira bastante clara por Arnoni Prado, exatamente ao estudar a
obra de Elysio de Carvalho:
alinhando-se como um instrumento à disposição das elites, a literatura
coloca-se virtualmente sob a influência do autoritarismo ambíguo, mas
sempre radical [...] Nesse sentido, próximo do espírito autoritário que
sacraliza o saber das elites, o espaço da literatura tende a se definir, no
projeto restaurador da Primeira República, como uma instância mediadora
que assume a neutralidade para diluir a crise, colhendo, assim, a
contrapartida de que a ignorância do povo justifica a necessidade de
dirigi-lo e educá-lo do alto (PRADO, 1979, p. 05).

Num artigo primoroso, que trata das condições da produção
literária no Brasil, o crítico José Veríssimo já afirmava que o regime
aristocrático é mais propício ao cultivo das artes e das letras do que o
regime democrático; destaca, ainda, a importância da sociedade para
o desenvolvimento da literatura e enfatiza o caráter áulico dessa
expressão literária em seus momentos de maior prestígio. Em resumo,
profere estas palavras elucidativas: “a literatura e a arte são, no bom e
no mau sentido, cortesãs. Precisam de uma sociedade polida que as
aprecie, estime e acolha” (VERÍSSIMO, 1977, p. 40).
Semelhante ideologia, que não hesitaríamos em considerar
providencial para uma boa parte da intelectualidade brasileira do
período, revela não apenas as ligações explícitas e implícitas da
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produção literária nacional com o elitismo aristocrático, mas também e, para o nosso caso, principalmente - com a oficialidade literária,
magistralmente representada pelo academicismo. Aliás, o vínculo,
sugerido por muitos autores e pela imprensa do período, entre os salões
mundanos e o academicismo pode ser documentado ainda por diversas
fontes, como no caso da crônica em que Hermes Fontes, ao condenar
a proliferação de salões destinados a outras atividades não tão nobres
quanto a literatura, afirma serem os salões um locus privilegiado para
que os escritores provenientes da Academia revelem os seus talentos;
afinal de contas, conclui o autor, trata-se de espaços destinados ao
cultivo de determinados “rituais”, propícios à prática de uma “encenação
mundana”, onde os “academicos” podem exibir os seus “lauréis”.
(FONTES, 1916, p. 69).
Tudo isso revela, finalmente, a indefectível vocação dos salões
literários para se afirmarem como uma das principais instâncias
legitimadoras do academicismo no Brasil da passagem do século.
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Cíntia Moscovich nasceu em 15 de março de 1958 em Porto
Alegre. Já atuou como professora, jornalista e tradutora. Sua primeira
publicação data de 1996, o que impede um distanciamento temporal
para avaliar o conjunto de sua obra, que ainda está sendo construída
e, portanto, aberta a novos rumos.
A primeira publicação, de 1996, é o pequeno e precioso livro
de contos O reino das cebolas. A ele se seguiram o romance Duas
iguais: manual de amores e equívocos assemelhados (1998), os
livros de contos Anotações durante o incêndio (2000) e Arquitetura
do arco-íris (2004), e a narrativa autoficcional Por que sou gorda,
mamãe? (2006)1. Os títulos das obras surpreendem pela poesia
inusitada, sedutora, algo misteriosa, que parece guardar promessas de
uma escrita mais detalhista, rica no fraseado e no vocabulário, sem que
para isso haja um ruído na comunicação.
Olhar para a obra da autora sob o prisma da identidade requer
situá-la no panorama da literatura brasileira, o que significa citar outro
autor gaúcho e judeu: Moacyr Scliar.
Scliar é filho de imigrantes da Bessarábia, nascido em 1937,
fazendo parte de uma segunda geração de judeus, que já nasceram em
solo brasileiro e são falantes nativos do português. Autor de mais de
setenta publicações e membro da Academia Brasileira de Letras, não
seria exagero afirmar que ele, com sua prosa comunicativa e saborosa,
forjou a imagem do judeu no imaginário do leitor brasileiro. Apesar de
obras anteriores de temática judaica produzidas no Brasil, Scliar foi o
responsável por abrir caminho para a ficção desse teor. Podemos
considerar que sua obra é um amplo estudo das possibilidades da
experiência judaica na diáspora.
Cíntia é filha de filhos de imigrantes, uma judia de terceira geração,
para a qual ser brasileira não existe em oposição a ser judia. A terceira
geração se reconhece como ser híbrido e parece já ter digerido a

O termo “autoficção”, cunhado por Sergue Doubrovsky em 1971 (apud KLINGER, 2007,
p. 26), refere-se a uma tendência da literatura contemporânea: a interseção entre ficção e da
biografia, em que o escritor parece borrar as fronteiras, jogando de se esconder e de se revelar.
1
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negociação entre dois mundos, o que não acontecia na geração dos
imigrantes, tampouco na de Scliar.
Na obra da autora, a comida é um elemento central espécie de
leitmotiv, símbolo obsessivo. É possível perceber que essa é uma
questão que atravessa seus livros. As cebolas e seu reino. As refeições
em família. Os sonhos com comida. Os negócios da comida. A comida,
afinal, é um tema caro ao judaísmo e à família, como já vimos em A
guerra no Bom Fim e Exército de um homem só, novelas de Moacyr
Scliar. A comida é a sobrevivência; a comida judaica, especificamente,
é também a sobrevivência dos hábitos do grupo. Comer possui uma
carga afetiva e familiar que é tão importante na alimentação quanto a
taxa de nutrientes absorvida.
Pois a comida se tornará um aspecto praticamente existencial
em Por que sou gorda, mamãe? (2006), talvez a obra máxima de
Moscovich e encruzilhada de várias questões de seus trabalhos. Nela,
a analogia barthesiana entre saber e sabor (BARTHES, 2002, p.21) se
mostra extremamente pertinente.
Em Por que sou gorda, mamãe?, a escritora percebe a força
da escrita que a voz narrativa ambígua pode proporcionar, assumindo
o risco da porosidade entre as esferas íntima e literária para indagar o
judaísmo e a escrita. Ou, simplesmente, a comida. Curiosamente, talvez
seja preciso reconhecer que a comida, na obra da autora, é um outro
símbolo para o arquivo do judaísmo, tão ou mais forte que a escrita. À
força da palavra se junta a força da comida. A escrita e a comida estão
em relação de simbiose, com possibilidades altamente metafóricas.
Cozinhar é uma espécie de escrita. Saber é, definitivamente, sabor.
Contudo, o saber ainda guarda sua nota aflita, assim como o sabor
também pode ter a acidez da cebola – a acidez que, se bem trabalhada,
produz maravilhoso tempero. O arquivo2 judaico é, também uma mesa
infinita de pratos dos mais diversos tipos: não acessamos toda a
papelada nem provamos de todas as iguarias – corremos o risco de
ficar cegos de tanto ler ou...gordos de tanto comer.

Uso a expressão “arquivo” seguindo as reflexões de Jacques Derrida (2001) sobre a memória,
pensada como um arquivo no que toca à obsessão pela manutenção e pela origem, mas que
não pode ser preservada infinitamente. O esquecimento atua sobre a memória, assim como
o arquivo deve se renovar e descartar certos documentos.
2
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Entre ser cega e ser gorda...opto pela gordura.
Sentemos em volta da mesa e empunhemos os talheres.
Por que sou gorda, mamãe?
Prezada Cíntia,
Você pergunta isso a sua mãe? Você, Cíntia Moscovich, você, ou
uma narradora ficcional? Não quero parecer mal-educada, mas sei que
você não é uma sílfide – e eu também não, eu sei. Podemos ainda nos
perguntar essas questões, ou nós, estudiosos da literatura, não devemos
mais cometer a ingenuidade de confundir autor e narrador? Dar-me-ei o
luxo de praticar essa suposta ingenuidade. Não fique aborrecida comigo,
mas acho que esse eu que fala com mamãe é você como obra de si
própria. E tenho dito.
O título Por que sou gorda, mamãe? possui dois referenciais
muito claros e concretos, a neurose do peso e a figura materna, o que
já causa uma risada e aponta o caminho do humor para a resposta a
essa pergunta. O título, talvez o menos poético e mais referencial das
obras da autora, guarda páginas de reflexões múltiplas: a escrita, o
judaísmo, a família, a comida, as possibilidades da vida e a perplexidade
com a falta de controle sobre a vida.
O livro é dedicado, como outras obras, a Elias Moscovich, “pai
amado e saudoso, que não queria que eu comesse muito” (MOSCOVICH,
2006, p.7). Dessa vez, contudo, a autora também estende a dedicação
à mãe, às avós e aos familiares, o que nos situa em um espaço de
aconchego, de sangue, talvez íntimo demais.
Em seguida, duas citações. A segunda, mais simples, é um ditado
anônimo que fala do dinheiro e da comida, bases da imagética judaica:
“o dinheiro fala muito alto. Mas o chocolate canta maravilhosamente
bem” (MOSCOVICH, 2006, p. 11). A comida pode ser mais sedutora que
a riqueza – esta fala alto, mas aquela é capaz de cantar – e o canto,
afinal, é uma arte. A primeira citação, mais complexa, é de Amós Oz:
e a verdade é que essa estranha vontade que eu tinha quando era pequeno
– a de dar uma segunda chance ao que não tem nem vai ter segunda chance
– é uma das coisas que impelem minha mão também agora – toda vez que
eu sento para escrever uma história. (apud MOSCOVICH, 2006, p.9)
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Tais palavras colocam a escrita como um espaço de reinvenção,
de reconstrução do que ficou em escombros – a escrita, tal qual a idéia
de Benjamin sobre tradução (BENJAMIN, 1992)3, é a possibilidade de
sobrevida: conferir ao que permaneceria imóvel e frio uma chance de
voltar a ter uma fagulha. Escrever é acessar o que não se conheceu de
todo – e, nesse caso, vida e arte passam a ser, tal qual o original e a
tradução, expressões possíveis para o que não se sabe. A escrita é um
espaço para conjurar fantasmas e dar a eles um rumo sadio.
O prólogo do livro se inicia:
Este é o começo doloroso e persistente da nova etapa de minha vida. Que
se inicia ali, um pouco adiante, no ponto final deste prólogo. Depois,
trato de purificar a memória em invenção. Mas só depois daquele ponto
final. Porque meu ofício é exclusivamente escrever – o que significa erro
em cima de erro –, há um livro a ser escrito. Usar-me como matéria de
ficção: aí está a única forma de saber o que foi, porque preciso saber o
que foi para o novo começo. (MOSCOVICH, 2006, p.13).

A autora estabelece um pacto com seu leitor e o convida a
acompanhar a nova etapa de sua vida: a escritura do livro e os
intermináveis regimes. Escrever e emagrecer, apesar de atos de valores
diferentes, coincidem como uma transformação, uma tradução, uma
segunda chance. A escrita adquire um tom semelhante ao do autor
judeu franco-egípcio Edmond Jabès – o livro como a morada
fundamental, a metáfora das andanças tortuosas da vida. De acordo
com Jabès, o livro que o escritor consegue construir é o único lugar de
existência, pois “viver significa escrever nossa vida” (JABÈS, 1991, p.
23); à pergunta “onde está você” podemos responder “no que eu digo”
(JABÈS, 1991, p. 43).
“Purificar a memória em invenção”, a narradora diz. “Usar-me
como matéria de ficção” (MOSCOVICH, 2006, p. 13). Cíntia Moscovich

A tradução, atualmente, mais do que um procedimento linguístico, é um dos principais
conceitos norteadores das pesquisas sobre cultura identidade. Walter Benjamin enxergava a
tradução como uma nova possibilidade de existência. Em sua concepção, o original e a
tradução são igualmente válidos e valiosos, não havendo a comum ideia de que um texto
traduzido é falho e traidor. É importante lembrar que “tradução”, “tradição” e “traição” se
originam da mesma palavra em latim, traditione.
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lida com o seu arquivo, assumindo a vida real como caminho para a
criação literária. Que certas informações da narradora e da autora
coincidam não importa: a partir de fatos reais não tão alterados assim,
escrevê-los, pura e simplesmente, já os torna outra matéria, diferente
da vida. É interessante como a discussão mais abstrata do prólogo
passa rapidamente para a questão da perda de 22 quilos – “foi o médico
que disse, já que eu subi de costas na balança” (MOSCOVICH, 2006,
p.13). Construir a escrita é construir o corpo, ou desconstruir, no caso.
Diz a narradora: “quero voltar a ter um corpo. Há um livro a ser escrito”
(MOSCOVICH, 2006, p.19). O corpo é um espaço de escritura – a
narradora deve escrever seu corpo, recriá-lo, redimensioná-lo,
desvendá-lo.
Entre a ficção e a realidade, acompanhamos a trajetória da
narradora, que nos conta, ou conta à mãe, em tom de diário, o esforço
para emagrecer os 22 quilos, ou “cento e dez tabletes de manteiga, ou
quarenta e quatro espetos de picanha” (MOSCOVICH, 2006, p. 14).
Para isso, é preciso “contar garfadas. Como num campo de
concentração” (MOSCOVICH, 2006, p. 231). É possível notar que os
contos ecoam nesse relato da escritora. É uma espécie de saga
autoficcional, lúdica e muito séria, que de um motivo aparentemente
banal – a preocupação com o peso – se transmuta em um belo relato
da própria busca de identidade, seja em almoços familiares
espetaculares ou em dietas e exercícios desgastantes. Emagrecer não
deixa de ser uma metáfora para o desvio, o desafio à tradição.
Emagrecer é trair, de certa forma. Contudo, emagrecer é aceitar outras
regras, as leis estéticas da sociedade. Rua sem saída.
Cíntia Moscovich tem um longo percurso pela frente: o trabalho
de resgatar e investigar a memória e dar a ela um sentido que impulsione
essa jornada. Ela admite que “a memória é traição: tanto subtrai quanto
acrescenta, tanto rasga quanto emenda” (MOSCOVICH, 2006, p. 18).
A memória é tanto devoradora quanto criadora. Sendo criadora, a
memória é também ficcional,
e talvez por isso me tenha dedicado à ficção, que é a última possibilidade
de juntar um fato a outro e tornar íntegro o partido e o faltante. A ficção é
cimento de unir partes. De casar o avulso e o desconexo. Cinza e poeira, a
ficção talvez as transforme no sólido da pedra. (MOSCOVICH, 2006, p. 18)
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A autora assume o ficcional como o terreno possível da segunda
chance – a oportunidade de dar sentido ao que ficou incompleto.
Assim, revisitando o passado com a consciência de que a
memória se concretiza como discurso ficcional que une minúcias e as
transforma em criação, a escritora parte em busca de uma resposta
mais satisfatória do que a que encontra inicialmente: “sou gorda porque
como e porque minha conformação genética quer assim” (MOSCOVICH,
2006, p. 16).
Se come e se possui tal conformação genética, é porque o
judaísmo assim a produziu. Ou a mãe, que, afinal de contas, é na tradição
judaica quem define se a criança é ou não judia – nascido de ventre
judeu, judeu é. É a mãe, afinal, que prepara os almoços generosos
para as crianças em fase de crescimento, pois “numa mesa feliz não se
contam os bifes” (MOSCOVICH, 2006, p. 24). A escritora carrega no
seu DNA séculos de perseguição e fome nos miseráveis shtetls
europeus, os pequenos e isolados vilarejos judaicos que desapareceram
do mapa com a Segunda Guerra. A associação entre comida e bemestar, na cultura judaica, passa a ser obrigatória – por que passar mais
fome do que já se passou? Como não se alimentar da mesa farta se
seu antepassado comia sopa rala num campo de concentração? É um
pecado.
A escritora é, por vezes, irônica para diminuir um pouco tamanha
dramaticidade: “verdade seja dita: o Povo Escolhido padece da vaidade
do sofrimento” (MOSCOVICH, 2006, p. 147). Porém, a crítica nunca é
destituída de carinho. A acidez de um comentário é sempre alternada
com uma encantadora lembrança; a escritora assume a sua mitologia
familiar e milenar como base de sua identidade, fazendo da vivência do
judaísmo – e da comida abundante – a sua área de busca.
Assim, no fundo, a pergunta por que sou gorda, mamãe? acaba
por ser quem sou eu, mamãe? A genética da gordura e do judaísmo –
e os dois estão irremediavelmente misturados – tinge as páginas do
livro de um colorido às vezes alegre, às vezes triste. Apesar do título
aparentemente cômico, o que lemos não é uma obra irresponsavelmente
engraçada: o humor é usado como uma maneira de suavizar a dor e a
melancolia do excesso de peso, das culpas, das angústias afetivas, das
perdas familiares irreparáveis.
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A mãe é a interlocutora silenciosa – segundo Freud, a suposta
culpada de todos os males da humanidade. Longe de eleger a mãe
como grande responsável por todos os problemas, a escritora parece
querer passar a vida a limpo, em um acerto de contas consigo mesma
e suas indagações para poder seguir adiante. A mãe não oferece a
resposta, mas a acompanha como uma sombra, como a ouvinte íntima
que desperta sentimentos contraditórios, de amor, de mágoa, de pena.
Até esse livro, a figura do pai fora marcadamente o espectro evocado
nas obras da escritora. Agora, a mãe é a nova figura de referência, a
figura que não foi perdida para a morte, mas que se encontra perdida
de alguma forma em vida devido a um relacionamento que carrega
atritos e incompreensão. Cobranças e frustrações se misturam e geram
uma convivência difícil. A filha não seguiu a vida sonhada pela mãe: não
virou médica ou advogada, casou com um gói, não teve filhos e não
consegue suprir a grande carência materna. As avós revelam a lacuna
entre o lado materno e paterno – são opostas no aspecto, e semelhantes
no nome – Rivke, transformado em Rosa no Brasil –, no afeto, na
fome e na produção de guloseimas. O pai, fonte de saudade, ao morrer,
“não teve tempo para ser um incômodo aos seus, e a morte piedosa o
absolveu de todas as faltas” (MOSCOVICH, 2006, p. 31). A mãe, ao
continuar viva, teve tempo para se tornar uma angústia e uma
interrogação. Logo, embora o pai e as avós sejam personagens
marcantes, a figura esbelta e magoada da mãe se sobressai – a mãe é
como um legado magoado, um arquivo entristecido por ser deixado,
em parte, de lado.
O monólogo com a mãe se alterna com histórias do presente,
marcado pela dieta, e por histórias familiares do passado. A delicadeza
com que a autora vai tecendo sua tapeçaria se revela no tom sempre
poético que acompanha as histórias, que funcionam como um retrato
do imaginário de um povo inteiro. A autora mastiga o passado para
digeri-lo, e somos nós que nos fartamos e engordamos com a
generosidade de sua prosa; tocantes sem pieguice, as narrativas
resgatadas do fundo do baú são sempre deliciosas e revelam sua faceta
contadora de histórias: as peripécias do bisavô Yossef, que se recusou
a servir na guarda do czar e fugiu para o Brasil; a paixão frustrada de
juventude de sua Vovó Magra – pois havia a Vovó Gorda – pelo
tocador de rabeca Boris Zimbalist, depois violinista de fama
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internacional, que à beira da morte pede ao filho que procure a moça
judia para quem compôs a partitura Blue eyes in the sky; o contrabando
de beigalech, strudel e outras delícias da culinária judaica pela mesma
Vovó, chocada com o regime da neta – uma blasfêmia para uma
imigrante que já passou fome; a destruição do Ford Farlaine, carro
que era o orgulho do pai, na tentativa de transportar as fartíssimas tias,
que ainda por cima carregavam fedorentos arenques defumados; a
vizinha sobrevivente do Holocausto, traumatizada, que vivia num bunker
doméstico, com as janelas fechadas por tijolos e o maior estoque de
alimentos da vizinhança; a revolta e a ira contra Deus de Vovó Gorda
ao enterrar o filho, pai da escritora.
As histórias ficam sempre entre a realidade e a fantasia, entre a
tristeza e o riso, como exemplos do aspecto tragicômico da vida,
principalmente da condição diaspórica dos judeus – é desses que a autora
fala, talvez para esses – pequena escorregadela etnocêntrica de minha
parte, difícil de não ocorrer frente a palavras como “gosto dos ditados
judaicos, mamãe. As máximas de nossa gente são páginas de sarcasmo
escritas com a pena áspera da lucidez” (MOSCOVICH, 2006, p. 56). A
escritora se debruça sobre sua herança familiar e judaica e tenta descobrir
a parte que lhe cabe, o que a formou, a parte que deseja manter e
perpetuar. Da avó magra, herda o apetite ancestral, mas não a cintura
fina; do pai, o sinal na orelha esquerda; da mãe, a hipocondria. A herança
é, também, formada por uma constelação de pequenos objetos a serem
preservados do tempo devorador: “Agora, enquanto escrevo, tenho a
meu lado arranjadas as coisas: os óculos de papai, a caixa de bolachas
com a partitura de Blues eyes in the sky, a estrela-de-davi que Vovó
Gorda arrancou no enterro do filho” (MOSCOVICH, 2006, p. 249-250).
O legado particular é feito de pequenos elementos e muitas lembranças
e histórias. Se a gordura ancestral, produzida pelo organismo que pensava
ainda viver nas estepes da Rússia, deve diminuir, a autofagia4 parece ser
uma solução, inclusive para além do plano metafórico: células de gordura
que devoram a si próprias – milagre que a ciência ainda não tornou

"Autofagia”, expressão da área biológica, expressa de maneira exata os movimentos que a
memória e a tradição devem apresentar para sobreviver – não há como manter a herança
intacta, apenas transformada.
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realidade. Interrogar a mãe sobre a gordura é interrogar a herança – a
do corpo e a do espírito. O que fazer com a gordura? equivale a o que
fazer com a herança?
É pela palavra que se chega próximo à resposta desejada, pela
escrita da literatura, uma tentativa de tocar “no imundo subterrâneo da
existência” (MOSCOVICH, 2006, p. 244), embora “literatura seja só
literatura, essa coisa que deve parecer verdadeira, mesmo que seja
fruto de ilusionismo e prestidigitação” (MOSCOVICH, 2006, p. 244245). Ser escritora foi a escolha que não nasceu do seio familiar judaico.
Ser escritora é a traição, mas também a possibilidade de salvação do
legado. Ao recordar as aulas de hebraico do colégio israelita e das tardes
em que tia Fânia a ajudava a guardar as letras, consoantes, e as vogais,
pontos e traços que acompanhavam as letras, a narradora recorda da
dimensão quase metafísica do ivrit, que lhe rendeu material para a futura
produção literária:
A palavra “eu”, “ani”, pode, num vôo das vogais, significar “ain”, “não
há”, ou, em leitura mais dramática, “nada”. Como se fosse pouco, o som
“ani” também significa “pobre” ou “oprimido”. De repente, está lá escrito,
com toda a força da Palavra, que se é pó e que, daqui a pouco, ao pó se
voltará. Um indivíduo, no meio dessa barafunda, pode, por um nadica,
ser igual ao vazio. Ou sofrer de neurastenia, loucura de atar em poste ou
sucumbir de prostração numa cama. Ou, mais fácil, atacar sorvete na
geladeira. (MOSCOVICH, 2006, p. 146).

O hebraico lhe revela as oscilações e contradições da vida – e
“a vida não tem sido um lugar seguro” (MOSCOVICH, 2006, p. 120). A
escritora verifica a força da Palavra, com “p” maiúsculo, como análoga
à força da própria vida – sem lógica, sem ordem, desobediente às
normas. Nesse ponto, o judaísmo parece auxiliá-la a se conscientizar
do poder da escrita e desenvolver a força da sua palavra, das suas
próprias escrituras, traduções do legado absorvido e digerido. Voltando
ao símbolo da gordura, esta é também o excesso de legado, a herança
transbordante que precisa de um reajuste.
O pai, em vida, não apoiava o ofício de escritora para a filha.
Ainda assim, a narradora, ao encontrar o Doutor Rosenblat, grande
amigo de seu pai e um dos que mais sofreram com sua morte, decide
tirar a dúvida: “Me ocorreu perguntar o que papai pensaria de ter uma
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filha escritora. Doutor Rosenblat foi bem sincero: ele toleraria”
(MOSCOVICH, 2006, p. 236). A tolerância, o caminho para a aceitação
da diferença, embora não o mais romântico ou ideal, é a possibilidade
que aparece na obra de Moacyr Scliar, e é a esperança para a resolução
dos conflitos entre os sonhos contrastantes das gerações.
Quanto à mãe, essa não lhe reservou nenhuma palavra de incentivo
para tal carreira, visto que essa não produziria uma única gota de suor.
Nem a tolerância foi alcançada. Mas a mágoa da narradora se mistura
à ternura e à compreensão das razões e neuroses maternas. Há o perdão
e a serenidade da constatação de que todos sempre possuem a
necessidade de perdoar e ser perdoados – e o placar zera. Não é
apenas de embates que se produz algo novo, mas também de
conciliações.
Cíntia Moscovich, ao se escrever, revela que o judaísmo é parte
dessa escrita provisória, sempre pronta a engordar e emagrecer. Família,
comida e escrita se unem como estrelas na constelação particular da
autora – que ousa em sua intervenção no arquivo judaico assim como
em sua outra intervenção, a no arquivo literário. Leis existem, mas
burlá-las é, de alguma maneira, a forma de mantê-las vivas. A burla –
ou a tradução, a traição – acaba, de forma paradoxal, por fortalecer a
tradição – esse grande fantasma que julgamos maciço e do qual
precisamos para nossa segurança e nossa aventura. Se podemos trair,
é porque há algo para se trair. Ao recordar Vovó Magra e suas várias
histórias, a narradora declara:
sou órfã de antepassados. Um broto arrancado à planta. Recordo, porque
a memória é a melhor parte desse espólio desconjuntado. E cada lembrança
de vovó é, de repente, uma novidade, longe do frio cinzento que estica as
garras e rouba” (MOSCOVICH, 2006, p. 55).

O espólio nunca é herdado na íntegra, mas com uma articulação
particular. Porém, ainda que rearranjado, ele precisa de certa dose de
proteção. Às vezes é preciso trair; outras, impedir o roubo.
Qual é, então, a resposta final? Por que sou gorda, mamãe?
Bem, se a mãe fosse eu, eu diria: para poder escrever esse belo
livro, minha filha. Ou, como você mesmo disse, “os livros estão todos
inacabados, porque lhes falta resposta” (MOSCOVICH, 2006, p. 245).
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Introdução
[...] mudem-se as fardas mas não mudem os homens, os métodos
mas não as regras.
Eduardo Costley White

Ao longo deste artigo, propõe-se articular à reflexão críticoliterária, por meio de considerações em torno das obras de António
Lobo Antunes, Eduardo White e João Paulo Borges Coelho, fatores
históricos e sociológicos que visam apresentar a forma como as
representações literárias do final do século XX e início do XXI registram
a situação pós-colonial tanto em Portugal como em Moçambique.
Mostrar-se-á como os “desencontros do limiar e do linear” (ANDRESEN,
2004, p. 249) das ideologias revolucionárias que floresceram em meados
dos anos de 1970 em Portugal e Moçambique foram fundamentais não
somente para emoldurar as inscrições literárias do pós-colonialismo
nessas sociedades, mas também para apontar para o surgimento de novas
perspectivas culturais e sociais. O propósito é mostrar como a literatura
pode, através da ficção, preencher as lacunas daquilo que não foi
devidamente registrado; tecer um novo olhar, ou talvez uma nova leitura,
para a questão da (des)construção da identidade na geografia póscolonial. Analisa, assim, os romances enquanto fontes qualitativas para a
compreensão da História do período da transição política nas sociedades
portuguesa e moçambicana, pois a leitura dessas fontes literárias indica
que os seus contextos estão impregnados de cenas, situações e
enunciações que aludem aos aspectos políticos e culturais das nações
que retratam.
As diferentes experiências históricas quanto ao processo da
descolonização, vivenciadas pelos referidos autores, mostram que tais
condições não são determinantes para distanciá-los, já que os mesmos
integram e representam, através de seus discursos narrativos, o desfecho
e as consequências de uma única História, a da expansão marítimoportuguesa iniciada no século XV e imortalizada por Camões em Os
Lusíadas. Para esses escritores, o presente, os homens presentes, a vida
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presente são as matérias das suas reflexões, pois eles encaram a literatura
como espaço ideal para promover a discussão de problemas concretos
por meio de tramas que apresentam pequenos retratos do processo histórico
revolucionário, em que os personagens funcionam como espelhos ao
refletirem uma multiplicidade de ângulos sociais e culturais das sociedades
moçambicana e portuguesa da Pós-Revolução. Afinal, os autores realizam
o que o crítico Fredric Jameson considera a função mais inportante da
arte: “Desmistificar ideologias” (2006).
Como três escorpiões circulando por seus espaços pós-coloniais,
Lobo Antunes, Eduardo White e Borges Coelho “destilam”, por meio
de suas instigantes tessituras literárias, seus “venenos” que castigam
impiedosamente, sem poupar ninguém. Lobo Antunes lançando mão,
em muitas narrativas, da estética da crueldade que, consequentemente,
“fere” a si próprio, enquanto cidadão português, ao ferir valores
tradicionais que caracterizam a identidade nacional portuguesa. Eduardo
White e Borges Coelho buscam por meio da estética sagaz e objetiva
da escrita a ética da história. Ambos sem fechar os olhos aos caminhos
tortuosos da crueldade que desenharam a geografia social e política da
contemporânea História de Moçambique, buscam a integração justa e
fiel da real gênese que, atualmente, compõe a múltipla sociedade
moçambicana.
Constata-se que a interpelação ao país e ao poder é uma questão
recorrente nas obras desses autores, que ainda destacam que nos
países anteriormente colonizados, o pós-colonialismo não tem só a ver
com a transferência de governo, mas, entre muitas outras coisas, com as
interpretações que podemos fazer hoje do quanto os movimentos
anticoloniais nem sempre representaram os interesses dos povos
colonizados (RIBEIRO, 2004, p. 234).

Serão contempladas narrativas nas quais há revelações de que
as utopias que conduziram os movimentos revolucionários por anos a
fio, culminando em fatos políticos marcantes da História, como o 25
de Abril em Portugal e a independência em Moçambique, em 1975,
não vingaram com o alcance do poder. Resultaram, assim, em tempos
difíceis para ambas as nações, principalmente para a sociedade
moçambicana, que ainda conviveu, ao longo das décadas de 1980 e
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1990, com a violência dos conflitos internos. Destaca Eduardo White
na novela As Falas do Escorpião (2002):
Os camaradas dantes haviam-se tornado nos sabotadores de hoje. Anos
de vida jogados ali como um suicida. Tanta coisa deu à Pátria e ela
preparava-lhe uma rasteira, destruindo-lhe aos lugares, as memórias e a
família. Lembrou-se dos anos da revolução. Inúteis. Bons, apenas para a
cambada dos oportunistas do poder que a souberam aproveitar (WHITE,
2002, p. 48; 56).

Quanto a Portugal nos anos subsequentes à Revolução, a crítica
Isabel Barreno revela uma das faces sociais resultantes da metamorfose
política portuguesa, quando menciona: “O 25 de Abril falhou [...] Falhou
porque não fez a sociedade que esperávamos” (BARRENO apud
MAGALHÃES, 1995, p. 198). Nessa direção, o historiador Kenneth
Maxwell acrescenta que, ao longo dos meses, a “Revolução das Rosas”
foi “pétalas para a burguesia, espinhos para o povo” (MAXWELL, 2006,
p.92).
Ainda dentro dessa perspectiva, podem-se constatar no romance
Fado Alexandrino (1983), de Lobo Antunes, reflexões críticas emitidas
pelos militares que participaram da guerra colonial em Moçambique, ao
descreverem o sentimento de frustração em relação a um presente
cotidiano, isento de perspectivas, que ainda rondava a vida desses
lisboetas após dez anos do retorno da Guerra Colonial em Moçambique
-1982 -, e oito anos após a Revolução dos Cravos (1974):
E eu pensei, olhando em volta as calvas, os cabelos grisalhos, os rostos
usados que sorriam e mastigavam e falavam: envelhecemos para nada ou
ainda é possível, ainda será possível qualquer coisa? Porque isso para
mim era o pior de tudo, a eventualidade de termos tramado tudo em vão,
de nos termos gasto sem motivo. [...]
- Dez anos, meu capitão, repetia incrédulo o alferes. Dez anos sem ninguém
dar por isso (ANTUNES, 2002, p. 31).

Lê-se em Fado Alexandrino o que poderia chamar de ficções
testemunhais, que conferem aos seus personagens vozes que narram
aspectos associados à recente condição instalada em Portugal – a
condição pós-colonial.
Cabe ressaltar que as reflexões acerca do pós-colonialismo
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aplicadas às nações aqui destacadas foram pautadas nos pressupostos
teóricos desenvolvidos por críticos como Terry Eagleton, que considera
que o “pós-colonial não designa um conceito histórico ou diacrônico,
mas antes um conceito analítico”1 (EAGLETON apud LEITE, 2003, p. 5).
Enfatiza-se, contudo, que a ordem cronológica dos acontecimentos será
considerada a fim de elucidar sobre quais momentos da História se voltam
as representações literárias selecionadas para esta análise.
As tramas literárias da Pós-Revolução: reflexões cáusticas,
estilhaços utópicos
Não houve revolução nenhuma, meu tenente, convença-se disso, [...] à
parte menos dinheiro e mais desordem [...]; quem manda no país, oiça lá,
não são por acaso os mesmos que mandavam dantes?
António Lobo Antunes

A partir da Revolução de Abril, em Portugal, instalava-se no
campo literário ampla discussão em torno dos distúrbios sociais
resultantes das metamorfoses políticas e econômicas provocadas pelo
fim do colonialismo. Nesse momento, os escritores portugueses
emergiram em um movimento, denominado por Eduardo Lourenço
“autognose”2, que reavaliava a real condição de Portugal ao longo da
História, tendo na inscrição literária – como, por exemplo, na ficção
de Lobo Antunes – o seu veículo de ponderação crítica. A professora
Margarida Calafate Ribeiro afirma:
[...] o movimento do 25 de Abril trouxe, como imagem essencial, o fim de
Portugal como nação imperial, desde logo expresso nas primeiras obras
da Guerra Colonial do pós-25 de Abril, que unanimemente repudiam essa
imagem-mito, que a tantos sacrifícios reais e recentes tinha levado. Nestas
obras, o espaço imperial, recentemente perdido, é definido como um Lugar
de Massacre (José Martins, 1975), um Cus de Judas (Lobo Antunes,
1979), [...] A ideia de fim, que perpassa estas narrativas, será amplamente

Para a compreensão de como se dá a aplicação do conceito pós-colonial a Portugal, levouse também em consideração o estudo apresentado por Boaventura de Sousa Santos (2003).
1

2
Autognose é uma expressão frequente em O Labirinto da Saudade, do crítico Eduardo
Lourenço, para se referir à renovação das reflexões culturais em torno da identidade portuguesa
que, segundo o autor, deveriam contagiar toda a sociedade após o 25 de Abril.
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confirmada em múltiplas ficções e crónicas que, ao longo dos anos 80,
afirmam esta linha narrativa na literatura portuguesa, problematizando de
maneira diversa e polifónica os processos de desterritorialização e
territorialização inerentes à ida para o Ultramar e ao regresso, em termos
individuais e colectivos (RIBEIRO, 2004, p. 239 – 240).

António Lobo Antunes é um dos autores portugueses que, a
partir dos anos de 1970, re-encena em muitas das suas narrativas3 as
consequências sociais geradas com as transformações políticas, pois o
fato de a ditadura ter chegado ao fim não significava que os problemas
advindos do salazarismo haviam sido resolvidos (RIBEIRO, 2004, p. 234).
Uma das maiores e mais imediatas problemáticas surgidas com
o fim do colonialismo é o retorno de milhões de pessoas a Lisboa. São
os regressados do pós-25 de Abril: portugueses e refugiados da África;
as tropas sobreviventes, que se retiraram dos campos africanos depois
de mais uma década de combates; e os que foram obrigados a se
exilar em outros países devido à opressão da censura aos intelectuais
no sistema ditatorial de António Oliveira Salazar.
Os regressados se depararam com a inexistência de estabilidades
econômicas, o que revelou a debilitada e a despreparada infra-estrutura
portuguesa ao lidar com a nova realidade social pós-colonial, pois esses
retornados4 chegaram numa Lisboa onde sobressaía, como enfatiza o
texto de As Naus, o “fedor de vazante dos seus becos”; onde à noite
cheirava “a butano, a fumo de farturas, à peste dos séculos idos, a
mulas de frade e a fezes de chibo doente no ondeado do terreno vago”
(ANTUNES, 2002, p. 17; 38). A pátria imaginada, que por séculos
sustentou a imagem de um bem-sucedido império, era, afinal, como

3
As considerações desenvolvidas neste artigo pautam-se nos livros: Fado Alexandrino (1983),
As Naus (1988), O Manual dos Inquisidores (1996) e Boa tarde às Coisas aqui em Baixo
(2003).

O historiador Kenneth Maxwell comenta a chegada de centenas de refugiados ao relatar que,
assim que o 25 de Abril instaurou a liberdade democrática, “Seguiu-se o êxodo dos brancos.
Em Lisboa, o aeroporto começou a encher-se de grandes caixas e engradados e do penetrante
odor de umidade da África com o regresso dos colonos. Primeiro, o jargão oficial referiu-se
a eles como os ‘deslocados’, depois como os ‘retornados’, mas eram refugiados, e várias
centenas de milhares deles afluíram para Portugal vindos da África ao longo de toda a
primavera e verão de 1975" (MAXWELL, 2006, p. 173).

4
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pensou um dos seus personagens, Pedro Álvares Cabral, “a cidade
mais feia sobre a terra” (ANTUNES, 2002, p. 34).
O romance As Naus apresenta uma revisão do passado
tradicional e o redimensionamento cultural do país no contexto pósrevolucionário. O autor constrói uma ficção que propõe nova versão
para o passado português, desnudando métodos e procedimentos
menos gloriosos do que os que foram propagados ao longo do
colonialismo, dando início a uma nova e singular autognose portuguesa.
Navegar pelas Naus de Lobo Antunes conduz o leitor à
descoberta de um instigante horizonte cultural que se caracteriza pela
ruptura com valores e ideologias que moldavam o opressor Estado
português da ditadura de Salazar. Com sua escrita, o autor promove a
tensão entre tradição e ruptura, tornando possível, por meio dessa
articulação, que se repense a História.
O escritor narra o cotidiano costurando o passado e o presente,
interrogando, nesse processo, aspectos que particularizaram o
empreendimento colonial português. É a memória da sociedade
portuguesa que Lobo Antunes parece expurgar, racionalizando os
traumas da sua História que envolvem os processos de colonização e
de descolonização das antigas colônias na África.
Uma recorrência dos recursos estilísticos do autor circula entre suas
obras, como a representação da memória permeando os fragmentados
discursos narrativos e a transversalidade temporal, em que passado e
presente se fundem; “são vários tempos misturados [...] mas que afinal
tratam de assuntos prementes” (ANTUNES apud PEDROSA, 1988, p.73).
Seus personagens são dominados por passados idealizados e, em função
deles, conformam o presente. Andreas Huyssen explica
A rememoração dá forma aos nossos elos de ligação com o passado, e os
modos de rememorar nos definem no presente. Como indivíduos e
sociedades, precisamos do passado para construir e ancorar nossas
identidades e alimentar uma visão do futuro (HUYSSEN, 2000, p. 67).

Verifica-se que há, na obra de Lobo Antunes, narrativas que
fazem referência a determinados ciclos de relevância histórica para
os portugueses, como o Estado Novo e o período da transição
política, isto é, a passagem da ditadura herdada de Salazar para a
instalação da democracia. Esse período abarca acontecimentos como
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a guerra colonial, a Revolução dos Cravos, a dificuldade enfrentada
por segmentos da sociedade portuguesa para se adaptarem a uma
condição pós-colonial5 e os conflitos internos nas antigas colônias
africanas6. Reuniram-se fragmentos dos livros: Fado Alexandrino
(1983), As Naus (1988), O Manual dos Inquisidores (1996) e Boa
Tarde às Coisas Aqui em baixo (2003) a fim de comprovar a
ficcionalização dos fatos mencionados:
E ele pensou Estou em Lisboa e em Moçambique, vejo ao mesmo tempo
as casas do bairro econômico e as árvores da mata, os jardinzitos gotosos
e as palhotas devastadas pelas metralhadoras, o polvo de alegres braços
ansiosos que nos chama e o enorme, gigantesco silêncio que se seguia
às emboscadas, povoado de gemidos leves como os protestos da chuva
[...] e pensou Continuo em Moçambique [...] “- Estás verde, informou a
irmã, pensativa. Em Moçambique não te alimentavas bem?” (ANTUNES,
2002, p. 11;19).
Uma noite escutaram por acaso na telefonia, [...] a revolução de Lixboa,
notícias, comunicados, marchas militares, a prisão do governo, canções
desconhecidas, e no dia imediato a tropa parecia menos crispada, os
bombardeamentos rarearam, pretos de óculos flamejantes e camisas de
feriado instalaram-se nas esplanadas e nos largos no lugar dos brancos
(ANTUNES, 2002, p. 51).
[...] aconteceu aquela coisa comunista da revolução dos tropas [...] tomei
um assento para o reyno. De início não soube o que fazer num sítio
absurdo chamado Lixboa, [...] uma capital amados filhos, desprovida de
tabaco e algodão, mais antiga e quieta do que uma tia entrevada, cujos
postigos e janelas desciam e trepavam encostas, voltadas, pestanejando
chitas [...] (ANTUNES, 2002, p. 102 – 103).

Pode-se tomar como exemplo a reação neurótica e violenta de um dos personagens de O
Manual dos Inquisidores (1996) – Francisco, personagem de caráter autoritário e de
emblemática função social no romance, pois exerce a função de ex-secretário de Estado -,
diante da perda dos privilégios de que desfrutava junto ao Governo quando a Revolução se
realiza. Esses privilégios, na concepção dele, davam-lhe o direito de ameaçar as pessoas mais
próximas: a família e os empregados.
6
No romance Boa tarde às coisas aqui em baixo (2003) delineia-se o cenário de violência a
que o povo angolano fora submetido, mesmo após a libertação do jugo colonial. Tentava-se
construir um país sob um clima de aflição e opressão, com uma política de ações militares
violentas, alimentadas pelos próprios africanos com o apoio de forças internacionais, por
décadas.
5
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tal como fitei o meu pai quando na semana seguinte ou duas semanas
depois da revolução nos chamou à quinta, à Sofia, aos miúdos e a mim e
tinha trancado as janelas e aferrolhado os quadros e as pratas, solto os
lobos da Alsácia dos canis e despedido as criadas e nos esperava no topo
da escada, de caçadeira no sovaco e os bolsos inchados de cartuchos, o
meu pai que continuava a fumar cigarrilhas de chapéu na cabeça
-O primeiro comunista que se atrever a entrar leva um tiro nos cornos.
[...] Ordenava à Guarda que disparasse sobre mim como, mal ouviu a
revolução na telefonia, foi buscar a caçadeira e quis matar toda a gente, a
puxar atrás a culatra e a apontar-nos a arma
- Rua comunistas rua (ANTUNES, 1998, p. 17; 25).
eu com pena dele dado que amanhã ou depois ou não interessa o
amarrarão a um tronco com quatro balas em cruz, pena do seu medo por
que tinha medo de Angola, medo de morrer, medo da guerra, medo da
ruína da casa [...] esta terra vermelha, estas árvores sem nome, um resto
de portugueses no seu sangue, não jipes na fazenda que não havia
fazendas, acabaram-se as fazendas, havia miséria e fome e guerra e os
portugueses substituídos por pretos agora, pretos da furnas dos
musseques, ratos assustados, furtivos [...] (ANTUNES, 2003, p. 53; 138).

O escritor se vale da ficção para pôr em cena outras “verdades”
e outros “olhares”, que não condizem com os impostos pelo discurso
oficial da História. Maria Alzira Seixo, ao apontar uma das
características estilísticas do autor, menciona que no seu romance
A escrita e a política estão, pois, explicitamente associadas enquanto
demanda e registo dela, a história concorre com a História ou dela decorre,
os fatos embrecham-se nos afectos, e afectam a visão, isto é, a narração
que comunica as coisas que vê (SEIXO, 2002, p. 316).

São narrativas com personagens inscritos na História moderna
dessas nações. São retratações e representações de pessoas que ainda
estão no caminho da História - portugueses, angolanos e moçambicanos
que não reconhecem as respectivas pátrias idealizadas e que
compartilham os estilhaços de décadas e de séculos de autoritarismo
político-econômico.
Quanto a Moçambique após a independência, os africanos viram
a ideologia revolucionária propagada durante o conflito colonial - de
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que seria construído um novo Moçambique, onde já não haveria espaço
para a opressão, onde todos os homens seriam livres e iguais7 - ir se
desmontando com a expansão da corrupção, dos atos truculentos de
violência coordenados pelos integrantes da FRELIMO (Frente de
Libertação de Moçambique) e da RENAMO (Resistência Nacional
Moçambicana), e da intransigência da política neoliberal8 adotada pelos
novos dirigentes. Essa intransigência passou a ser abordada e
denunciada também no campo literário, como registra a novela As
Falas do Escorpião (2002), do moçambicano Eduardo Costley White:
Como pode o dirigente impor uma ditadura de massas e por ela pedir que
se passe fome, se lute, se digladie com um sem fim indescritível de
carências, se a mulher dele tem loja própria onde vai com as crianças e o
cãozinho comprar perfumes, maçãs, sapatos, pão, vestidos, carne,
miçangas, whisky, meias de vidro, arroz, caixas de refresco, sapatilhas
nike, enlatados e enchidos, relógios e revistas, enquanto o Povo da loja
dele, come aos gramas e veste por sorteio? Como pode, então, esta
Revolução engordar os dirigentes e emagrecer as massas? Como pode o
filho do Povo sofrer nas bichas dos machimbombos9 e as crianças dos
dirigentes irem para a escola com chofer e escolta? Como pode o dirigente
ter pastelaria só para ele e o Povo marcar as filas longas das padarias que
só vendem com cartão? (WHITE, 2002, p. 42).

É a partir de um discurso narrativo incisivo proferido pelos
narradores que se intercalam na primeira e na terceira pessoas guiados
pelos vaivens da memória que ao “sabor de ir e vir das lembranças e da
reflexão crítica, a história é tecida” (ALMEIDA, 2006, p. 103), “não se
pode esquecer o que está vivo e em acautelada consciência, o que respira
ainda. Há demasiada evidência nesta ferida calcária, nesta úlcera que
pulsa”, enfatiza o narrador da novela (WHITE, 2002, p. 15).

Mensagem proferida ao povo pelo Comitê Central dos Combatentes Moçambicanos em
1967. (MONDLANE, 1977, p. 181).

7

De acordo com a professora Cíntia Machado Almeida, “a FRELIMO, frente políticoguerrilheira cujas convicções ideológicas se calcavam em Marx e Lenin, aderiu à era das
liberalizações em 1989, quando se ajustou aos moldes capitalistas neoliberais. A partir de
então, novos problemas tomaram conta da cena nacional [...]” (ALMEIDA, 2006, p. 31).
8

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, machimbombos são ônibus de
transporte públicos.
9
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Com As Falas do Escorpião, Eduardo White realiza a
“inequívoca radiografia” da condição pós-colonial moçambicana. “É
uma novela corajosa e, sobretudo, oportuna e necessária” (ISSÁ apud
WHITE, 2002, p. 10).
Procurando estruturar uma literatura essencialmente moçambicana,
sempre comprometida em refletir a História do seu país, Eduardo White
surge inicialmente no universo literário, nos anos 80, com modelos de
poesia e prosa-poética predominantemente de teor amoroso.
A metaforização do erotismo é uma constância em seus versos,
que buscam exprimir os sonhos sociais e políticos que os moçambicanos
sempre almejaram realizar - temática interligada à questão da liberdade,
da liberdade do sonho de um Moçambique totalmente “leve”, livre e
independente das “marcas” da colonização.
Mas, com o passar dos anos, a esperança da paz e da liberdade
foi se distanciando cada vez mais, e, consequentemente, o gênero e o
tom da obra do autor moçambicano também foram se afastando do
que ele havia proposto inicialmente, chegando, em 2002, à novela As
Falas do Escorpião, com uma linguagem mordaz e completamente
direta ao denunciar a corrupção entremeada na política neoliberal dos
dirigentes moçambicanos e as circunstâncias sociais provocadas por
esse sistema governamental, como a violência do conflito civil.
Herdada dos anos de conflito colonial, a violência é um dos fatores
que prolongaram a desordem pós-colonial em Moçambique por quase
duas décadas. Nesse sentido, João Paulo Borges Coelho explica:
O processo colonial de africanização da guerra, ao pôr moçambicanos a
lutar contra moçambicanos, introduziu elementos de guerra civil no tecido
social que o novo regime moçambicano independente foi incapaz de
combater, imbuído que estava mais numa lógica de “pureza” que de
reconciliação (COELHO, 2001, p. 136).
Os contextos angolano e moçambicano, a maneira como os acontecimentos
evoluíram após as respectivas independências, deixam claro que a extrema
militarização induzida pelas autoridades coloniais portuguesas no seu
esforço de guerra deixou um legado de contornos ainda não inteiramente
circunscritos mas que, pelo seu potencial de violência, constituiu poderoso
factor alimentador dos conflitos pós-coloniais. Um potencial geral, criado
pela banalização da violência sobretudo no espaço rural, e um potencial
específico, como se viu, resultante da criação das tropas especiais africanas
(COELHO, 2004, p. 193).
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Acrescenta o escritor moçambicano:
Nos conflitos pós-coloniais, subsistiam ainda elementos dos conflitos
coloniais passados, também, inversamente, se pode dizer que no conflito
colonial existiam elementos importantes das guerras civis que se seguiram
(COELHO, 2004, p. 193).

Com a independência, esses conflitos mostraram os seus agentes
externos, fundamentais para a manutenção e o prolongamento da
instabilidade social em Moçambique, pois, assim como Angola,
Moçambique também existia como um dos “subsistemas” da Guerra
Fria na África Austral (COELHO, 2004, p. 176).
Amplo entendimento acerca da condição pós-colonial vivenciada
pelos moçambicanos pode ser adquirido por meio da leitura das narrativas
de Borges Coelho. Tanto no registro ficcional como no histórico, o autor
apresenta o processo da transição do colonialismo para o póscolonialismo, bem como as implicações políticas intrínsecas a esse
momento, como exemplifica o romance As visitas do Dr. Valdez10 (2004):
Estavam ali para os libertar do mundo velho, para juntos construírem um
mundo novo e sem colonos.
− Colonos já não há – respondeu o povo de lá de dentro das sombras. [...]
− A casa já não tem dono! – apressaram-se a interromper os do povo, para
evitar que Paulino prosseguisse e assim se desgraçasse. Conheciam-lhe
o feitio.
− Tem dono sim! – volveram os combatentes, chegando aonde queriam
chegar. – O dono agora é o povo!
Admirou-se o povo que rondava por ali mantendo o velho respeito.
Haviam-se ido os colonos com os seus motores e as suas cerimônias, as
suas ordens e a sua agitação. Ficara apenas o ishima, o respeito por
esses ausentes. E por causa dessa inércia o povo relutava em tomar
posse do que era seu (COELHO, 2004, p. 96 – 97).

Com questionamentos acerca da postura maniqueísta adotada
por uma parcela da sociedade moçambicana durante o período das
vésperas da independência, Borges Coelho também apresenta, em As

10
O livro As visitas do Dr. Valdez, de Borges Coelho, ganhou, em 2005, o Prêmio Nacional
José Craveirinha, atribuído pela Associação de Escritores Moçambicanos.
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visitas do Dr. Valdez, denúncias contra a máquina opressora do
colonialismo. Ele o faz, contudo, sem deixar de manifestar a dúvida e a
insatisfação em relação ao posicionamento político da nova “máquina”
política que se anunciava, que em muito se apropriou dos mecanismos
de dominação realizados pelos portugueses para impor em
Moçambique uma nova ordem pós-colonial:
Até quando não será o futuro mais que uma repetição, um recomeço, para
nesta pequena aldeia se poder cumprir pela terra, as quatro regras da
passagem pela terra, as quatro etapas da viagem conforme foram ensinadas
por aqueles que já morreram: nascimento, puberdade, casamento e morte?
[...] Devassam tudo, minha senhora, têm raiva à velha ordem, dizem que
será tudo de todos, ignorando hierarquias. Considerando por igual quem
trabalhou e quem se absteve (COELHO, 2004, p. 141; 151).

A obra literária desse escritor moçambicano emite reflexos da
História de seu país ao expor a condição dramática vivenciada pelo
seu povo no colonialismo durante a transição política de 1974 a 1975
e no pós-colonialismo. Assim como os portugueses retornados do
romance As Naus, de Lobo Antunes, não reconheceram a sua Lisboa
imaginada e nem nela se reconheceram no pós-25 de Abril, os
moçambicanos que sobreviveram aos violentos anos de guerra colonial
se decepcionam com o Moçambique pós-colonial que os próprios
africanos desenharam para si, conforme explicitam as inscrições de
Eduardo White e Borges Coelho.
Com Lobo Antunes, Eduardo White e Borges Coelho têm-se
representações literárias que levam em consideração o “andar” da História,
não deixando de estabelecer suas relações com ela; essas representações
tornam-se, desse modo, relevantes para a formulação dos entendimentos
que apontam as diferenças e as semelhanças, assinalando, assim, os
contrapontos da condição pós-colonial entre portugueses e
moçambicanos. Declarou a esse respeito Eduardo Lourenço:
Nalguma realidade e muito na ficção nós fizemos África e África, na
realidade e nalguma ficção, se terá feito também portuguesa. É nessa
inter-realidade e nessa interficção – com o máximo de realismo – que nos
podemos encontrar (LOURENÇO apud RIBEIRO, 2004, p. 242).
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Conclusão
A integração é importante mas não substitui a necessidade que
nós temos de uma batalha inacabada que é a integração nacional.
Temos que construir a nação talvez não no sentido a que nos
referíamos no passado mas naquilo que ela é na realidade.
João Paulo Borges Coelho

A instigante multiplicidade dos universos culturais das literaturas
lusófonas, o encontro com a História colonial, com os dilemas, com os desejos
sociais e políticos das nações envolvidas no processo da descolonização do
século XX foram determinantes para que o comprometimento com a
dimensão cultural que abarcava Portugal e as antigas colônias em África se
entremeasse nos estudos acerca do pós-colonialismo.
Apresentaram-se ao longo deste texto possíveis abordagens críticas
quanto às representações literárias de Lobo Antunes, Eduardo White e
Borges Coelho, que priorizaram focalizar o mapeamento dos efeitos
sociais das complexas transições políticas vivenciadas pelos portugueses
e moçambicanos nos meados dos anos de 1970 e ao longo das décadas
de 1980 e 1990. São vertentes históricas da condição pós-colonial
traçadas por escritores, peças-chave no processo de desenvolvimento
cultural e social dessas realidades pós-coloniais, mas não apresentam
nas suas obras literárias comprometimento com verdades estabelecidas
pelo discurso oficial do Estado, garantindo, desse modo, suas autonomias
críticas e ainda fazendo com que a História não fique esquecida. Talvez
o escritor Augusto Cabral tenha razão ao afirmar que
A história da arte é que é a verdadeira história de uma nação. Quem na
realidade interpreta a história com verdade são aqueles que a viveram e
nos legaram os seus testemunhos, seja pela arte ou pela literatura
(CABRAL apud Almeida, 2006, p. 8).
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Resumo
Neste artigo analisaremos o romance Canaã (1901), de GraçaAranha,
enfocando especialmente a questão da influência do espírito europeu nos
costumes do povo brasileiro. Na obra, esse espírito europeu está encarnado
na figura coletiva do grande contingente de imigrantes alemães que aportaram
nas terras capixabas em busca de melhores condições de vida, já que a velha
Europa não podia mais dar os seus benefícios a essa multidão. Promovemos,
através dos diálogos estabelecidos entre os personagens Milkau e Lentz,
simultaneamente antagônicos e complementares, um pequeno debate sobre a
existência ou não de uma pretensa identidade cultural brasileira, em decorrência
de nossa “natureza” antropológica de povo miscigenado.
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Abstract
In this paper we will analyze the romance Canaã (1901) by Graça
Aranha , focusing especially the question of the influence of the European spirit
in the customs of the Brazilian people. In the workmanship, this European spirit
is incarnate in the collective figure of the great German contingent of immigrants
who had arrived in port in person from de state of Espírito Santo lands in search
of better conditions of life, since the old Europe could not more give its benefits
to this multitude. We promote, through dialogues the established between the
personages Milkau and Lentz, antagonistic and simultaneously complementary,
a small debate on the existence or not of a pretense Brazilian cultural identity, in
result of our “nature antropologic” of mixed people.
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Neste artigo, problematizamos filosoficamente a questão da ideia
de identidade do povo brasileiro mediante a análise do romance Canaã
(1901), de Graça Aranha − se de fato existe tal identidade, ou se lhe
falta este atributo. Caso haja essa identidade, como ela se desenvolve?
Essa identidade pode ser pensada de forma unívoca ou na dinâmica de
forças que constitui tal identidade há uma confluência de outras
identidades que se integram mutuamente?
O espaço geográfico no qual se desenrola a narrativa de Canaã
é a cidade de Cachoeiro, na zona rural do estado do Espírito Santo,
no momento em que a região recebe grande contingente de imigrantes
alemães; para representá-los, Graça Aranha elabora os personagens
Milkau e Lentz, dois jovens plenos de aspirações existenciais e projetos
civilizatórios. Talvez o foco mais interessante da obra seja a relação de
antagonismo e, ao mesmo tempo, de reciprocidade entre Milkau e
Lentz, os dois jovens alemães que se aventuraram a viver no território
“selvagem” do Brasil, a “Terra Prometida” para o povo do porvir, que
se beneficiará da terra de promissão, que dá leite e mel.1 Graça Aranha
estabelece, por meio dos contínuos diálogos entre os jovens, vívido
debate antropológico e metafísico sobre a destinação espiritual da raça
alemã perante a ordem de mundo vigente, e o seu papel na constituição
de uma nova civilização, de modo que Milkau e Lentz encarnam,
simbolicamente, perspectivas valorativas e princípios existenciais
interdependentes, a despeito das continuas divergências axiológicas
entre ambos:
Lentz - A lei da vida e o destino fatal deste país (Brasil) – nós renovaremos
a nação, nós espalharemos sobre ela nossos corpos brancos os
engrandeceremos para a eternidade. [...]. A civilização desta terra está na
imigração de europeus; mas é preciso que cada um de nós traga a vontade
de governar e dirigir (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 49).
Milkau- É provável que o nosso destino seja transformar de baixo acima
este país, de substituir por outra civilização toda a cultura, a religião e as

1

Canaã: Terra que dá leite e mel – Deuteronômio, 26, 9.

267

TEIA LITERÁRIA 3

tradições de um povo. é uma nova conquista, lenta, tenaz, pacífica em seus
meios, mas terrível em seus projetos de ambição. É preciso que a substituição
seja tão pura e tão luminosa que sobre ela não caia a amargura e a maldição
das destruições, e por ora nós somos apenas um dissolvente da raça desta
terra. Nós penetramos na argamassa da nação e a vamos amolecendo; nós
nos misturamos a este povo, matamos as suas tradições e espalhamos a
confusão (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 49).

O espírito eurocêntrico se caracteriza por proclamar a
superioridade da humanidade europeia perante o resto do mundo, e
tal disposição valorativa serviu de legitimação de inúmeras práticas de
violência contra os povos ditos inferiores. O colonialismo e o
imperialismo são exemplos desse ímpeto de assimilação próprio dos
grandes Estados europeus. Proclama-se a ideia da Europa como o
baluarte da racionalidade contra a barbárie. No âmbito da filosofia da
cultura, a ideia de Europa não seria apenas um espaço geográfico, mas
uma unidade espiritual que transcende as barreiras nacionais, como
argumenta Husserl:
Em sentido espiritual, a Europa engloba manifestamente os domínios
ingleses, os EUA etc. Trata-se aqui de uma unidade de vida, de uma ação,
de uma criação de ordem espiritual, incluindo todos os objetivos, os
interesses, as preocupações e os esforços, as obras feitas com uma
intenção, as instituições e as organizações [...]O télos espiritual da
humanidade européia, no qual está compreendido o télos particular das
nações singulares e dos homens individuais, situa-se num infinito, é uma
idéia infinita para a qual tende, por assim dizer, o vir-a-ser espiritual global
(HUSSERL, 2002, p. 70; 72).

A alma alemã é uma experiência valorativamente muito além de
mera compreensão extensiva de âmbito territorial. A cultura alemã
sempre demonstrou grande proeminência nas artes, na Filosofia e nas
ciências ao longo da história européia, não obstante a ausência de uma
unidade estatal oficial. No decorrer da narrativa de Canaã, Graça
Aranha concede a Milkau e Lentz a compreensão dessa herança cultural,
o peso espiritual que a civilização alemã deve legar ao mundo,
germanizando-o. Devemos ressaltar que essa compreensão ideológica da
Alemanha como o grande baluarte do mundo europeu encontra grande
expoente em Hegel, que faz do Estado prussiano (o antecessor moderno
daquela que seria futuramente a nação alemã) a realização absoluta da
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ideia de liberdade encarnada no mundo empírico, o Estado que, estabelece
a ordem providencial na Terra.
Milkau e Lentz revelam-se diametralmente opostos.
Especificando tal relação, podemos seguir o modelo proposto por PAES
(1992, p. 53): Amor (Milkau) x Poder (Lentz). O mesmo comentador
considera que, ao enfocar o problema da imigração como linha de
frente no processo de modernização do Brasil recém-egresso da
escravidão, Canaã o polariza em torno de duas posições extremas: a
política de tabula rasa defendida por Lentz e a utopia da fusão criadora
acalentada por Milkau (PAES, 1992, p. 78). Com efeito, Milkau
representa o homem prenhe do sentimento de amor universal, a pessoa
capaz de transcender as barreiras da própria individualidade e fundirse na natureza circundante, matriz de todas as coisas. Essa disposição
axiológica é marcada por uma intensa compaixão, que o associa
imediatamente ao sofrimento de todos os seres. Milkau expressa nas
suas ações e nas suas doces palavras o ímpeto de alteridade anseio de
paz, de integração racial e cósmica do espírito alemão com o
miscigenado povo brasileiro que aqui habita. Milkau faz valer em sua
vida uma experiência sagrada digna de um grande místico cristão ou
mesmo budista, pois o seu olhar transcende as barreiras fenomenais
que separam entre si os múltiplos povos e raças, unidos, todavia, pelo
elo do sofrimento que a todos cativa.2 Conforme argumenta Milkau,
O mal está na força, é preciso renunciar a toda a autoridade. É preciso não
perturbar a harmonia dos movimentos e da espontaneidade de todos os
seres. Diante da vida da civilização. Diante da obra da civilização o papel
de cada um é igual ao do outro: a ação dos grandes e dos pequenos
confunde-se no resultado. A história testemunha que a cultura não é
somente a obra do crime e do sangue: ao lado da ação moral concorrem as
alavancas da simpatia. [..] Que os nossos mais entranhados instintos de
animalidade se transformem no vôo luminoso da piedade, da dedicação e
do amor... (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 64).

Nesse quesito, torna-se nítida a influência da Metafísica da Ética de Schopenhauer na
elaboração do tipo psicológico de Milkau. Schopenhauer, em O Mundo como Vontade e
como Representação, IV, § 67, p. 476-480 e em Sobre o Fundamento da Moral, § 18, p.
159-164, e § 22, p. 210-224, fornece valiosas contribuições para a reflexão sobre a disposição
da compaixão e sua aplicação prática na caridade.
2
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A evidente compaixão de Milkau diante da dor universal que
unifica todos os viventes demonstra ressonâncias com a ética
schopenhaueriana e com a cristologia de Tolstói em seus esforços pelo
estabelecimento de uma genuína prática cristã, livre de dogmas e do
poder sacerdotal.3 Vejamos
O que nos une solidariamente na humanidade é o sofrimento. Ele é a
fonte do amor, da religião e da arte, e não se pode substituir a sua
consciência fecunda pelo império de uma insensibilidade feroz (GRAÇA
ARANHA, 1982, p. 55).

Noutro importante momento da narrativa, o sublime alemão
apresenta novas considerações sobre o poder transfigurador do amor
compassivo e sobre o efeito positivo da dor no âmago humano:
A dor é boa, porque faz despertar em nós uma consciência perdida; a dor é
bela, porque une os homens. É a liga intensa da solidariedade universal. A
dor é fecunda, porque é a fonte de nosso desenvolvimento, a perene
criadora da poesia, a força da arte. A dor é religiosa porque nos aperfeiçoa,
e nos explica a nossa fraqueza nativa (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 213).

Ressaltamos que é o somatório de tormentos de Maria Perutz
que despertará em Milkau a atenção pela desventura rapariga,
associando-os mutuamente num compartilhamento de angústias
existenciais. Quando Milkau dá sinais de sucumbir perante as
inclinações carnais, sua consciência moral clama novamente pela ascese,
tornando-o vencedor de si mesmo (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 166-

Tolstói, em seu polêmico ensaio O Reino de Deus está em vós, realiza um vigoroso conflito
ideológico contra a Igreja Ortodoxa Russa e mesmo o Cristianismo eclesiástico como um
todo, defendendo um rigoroso pacifismo, intrinsecamente contrário aos objetivos militaristas
dos grandes Estados europeus de fins do séc. XIX. Nesse aspecto, o discurso pacifista de
Milkau se aproxima consideravelmente da retórica inflamada de Tolstói: “Cristo pedia
realmente a seus discípulos que aceitassem os preceitos do Sermão da Montanha? Então pode
ou não o cristão participar da justiça, seja como juiz, seja como acusador, o que se constitui
numa apelação à força? Pode ele ou não, permanecer cristão, participar da administração,
isto é, usar da força contra seus semelhantes? E enfim, pergunta mais importante, a que, com
o serviço militar obrigatório, interessa hoje a todos: pode o cristão, contrariamente à indicação
tão precisa de Cristo, servir o exército e assim cometer homicídio ou preparar-se para tal?”
(TOLSTÓI, 1994, p. 56).

3
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167). A disposição compassiva e o amor cósmico de Milkau por Maria
Perutz fazem-no superar suas inclinações sensíveis (GRAÇAARANHA,
1982, p. 191). Para Milkau, todo o mal está na força, e só o amor pode
conduzir o homem (GRAÇAARANHA, 1982, p. 218). Pelo amor universal,
as dores do mundo seriam atenuadas, e a humanidade alcançaria o
genuíno estado de progresso material e espiritual, mediante o
estabelecimento de nova ordem civilizatória, marcada pela justiça, pela
igualdade e pela fusão entre os povos, pela integração entre as raças
mais adiantadas e as ditas selvagens, proporcionando o rejuvenescimento
da civilização. Nessa questão, poderíamos aplicar a o diagnóstico
fenomenológico de Husserl, segundo o qual
As nações européias estão enfermas. Diz-se que a própria Europa está em
crise. Não faltam os curandeiros. Estamos submersos num verdadeiro dilúvio
de propostas ingênuas e exaustadas de reforma (HUSSERL, 2002, p. 66).

Para Milkau, a possibilidade de o espírito europeu se revigorar
está em sua imersão na natureza jovem do Brasil. A “Terra Prometida”
é destinada àqueles que souberem vivenciar firmemente essa disposição
natural para a integração entre as raças através da compaixão universal.4
Mediante tais colocações, poderíamos fazer de Milkau um avatar
literário de Schopenhauer? A resposta mais adequada para tal
indagação seria negativa, pois, apesar de ele revelar uma faceta
compassiva caracteristicamente schopenhaueriana, o seu tipo
psicológico não se reduz apenas a tal disposição ética. Uma leitura
atenta de Canaã nos permite aproximar a figura de Milkau também da
valoração ética diametralmente oposta ao pensamento
schopenhaueriano: Milkau demonstra uma intensa disposição em ser
um “espírito livre” tal como delineado por Nietzsche (2002), isto é,
uma pessoa liberta dos dogmas, das tradições sociais e do ambiente
opressor da comunidade. O “espírito livre” busca a contínua
experimentação de novos jogos de forças, pois somente mediante o
apreço pela diferença, pela abertura de novas possibilidades
Para a compreensão da elaboração do imaginário europeu das terras do Novo Mundo como
a representação do Paraíso terreno, é de suma pertinência a leitura de Visão do Paraíso, de
Sérgio Buarque de Holanda.
4
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existenciais, o individuo adquire a genuína liberdade de viver e de criar.
Nesse aspecto, Milkau se assemelha ao Zaratustra nietzschiano, que
deixa sua terra natal e o lago de sua pátria e vai para as montanhas
desfrutar da experiência da solidão (NIETZSCHE, 1998, p. 10). Milkau
deixa a pátria alemã, que tanto impedia o florescimento do seu potencial
humano, para dar vazão ao seu ímpeto místico de compaixão numa
terra ainda nova, espiritualmente imatura, e por isso desprovida do
peso moral da tradição. Para Milkau, a pátria é uma abstração transitória
que vai morrer. O gênio humano é universal. Onde estava a Alemanha
sagrada, a pátria do individualismo, o recanto suave do gênio livre?
(GRAÇA ARANHA, 1982, p. 39). O defensor da harmonia universal
apregoa:
Milkau - Todo o alvo humano é o aumento da solidariedade, é a ligação
do homem, diminuídas das causas da separação. No princípio era a força,
no fim será o amor (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 54).

Milkau, o apologeta incondicional do amor universal como a
instância transfiguradora da vida, encontrará no seu “antagonista” Lentz
a contraposição teórica a essa valoração:
Lentz - Não, Milkau, a força é eterna e não desaparecerá; cada dia ela
subjugará o escravo. Essa civilização, que é o sonho da democracia,
fraternidade, é uma triste negação de toda a arte, de toda a liberdade e da
própria vida. O homem deve ser forte e querer viver, e aquele que um dia
atinge a consciência de sua personalidade, que se entrega a uma livre
expansão dos seus desejos, aquele que na opulência de uma poesia
mágica cria para si um mundo e o goza, aquele que faz tremer o solo, e que
é ele próprio uma floração da força e da beleza, vulgar e mesquinha entre
os homens; o que ele busca no mundo é realizar as expressões, as
inspirações da Arte, as nobres, indomáveis energias, os sonhos e as
visões do poeta, para conduzir como chefe, como pastor, o rebanho. Que
importam a solidariedade e o amor? Viver a vida na igualdade é apodrecer
num charco... (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 54).

O argumento de Lentz, tal como claramente delineado por Graça
Aranha, consiste em postular a tese de que o verdadeiro homem é
aquele que se libertou de todo o sofrimento,aquele cujos nervos não
se contraem nas agonias, que é sereno e não sofre, que é soberano,
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que é onipotente, que tem na integridade completa e fulgurante o que
não ama, porque o amor é um desdobramento doloroso da
personalidade (GRAÇA ARANHA, 1982, p.54-55). Mas Milkau repele
com veemência tal perspectiva ao ponderar:
o que nos une solidariamente na humanidade é o sofrimento. Ele é a fonte
do amor, da religião e da arte, e não se pode substituir a sua consciência
fecunda pelo império de uma insensibilidade feroz (GRAÇA ARANHA,
1982, p. 55).

Palavras beatíficas, descartadas pela ferocidade de Lentz contra
os gêneros decadentes da ordem civilizatória, que impedem o autêntico
progresso das forças vitais em continua ebulição:
Quanto a mim, penso que devemos voltar atrás, apagar até aos últimos
traços as manchas desta civilização de humildes, de sofredores, de
doentes, purificar-nos do seu veneno, que nos mata depois de nos
entristecer (GRAÇA ARANHA, 1982, p.55).

Antes essas palavras, mais uma vez, o valoroso defensor dos
oprimidos pela existência enuncia com sua voz de clarim a possibilidade
de todos obterem no porvir a plenitude que tanto anseiam: “Milkau −
não se trata de libertar um só dos martírios, é preciso que todos se
salvem” (GRAÇA ARANHA, 1992, p. 60). Milkau exibe de forma mais
apurada a sua disposição soteriológica, assemelhando-se
valorativamente ao tipo religioso elaborado pela teologia cristã acerca
da figura redentora de Jesus, ou ainda ao Buda da Compaixão dos
orientais: “Milkau sentia um estrangulamento, como se o peso de toda
a responsabilidade da sorte daquela gente caísse também sobre ele”
(GRAÇA ARANHA, 1982, p. 34). A verdadeira plenitude somente se
estabelecerá quando todos os seres obtiverem a paz e a supressão
dos tormentos da existência. Esse é o grande plano da salvação cósmica,
na qual as contendas cessarão e reinará a edênica paz primordial.
Contudo, Lentz diverge dessa visão utópica:
Lentz – O mundo deve ser a morada deliciosa do guerreiro. [...] A vida é a
luta, é o crime. Todo o gozo humano tem o sabor do sangue, tudo
representa vitória e a expressão do guerreiro. Esta mata que atravessamos é
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o fruto da luta, a vitória do forte. Cem combates travou cada árvore para
chegar à sua esplêndida florescência; a sua história é a derrota de muitas
espécies, a beleza de cada uma é o preço da morte de muitas coisas que desde
o primeiro contato da semente poderosa foram destruídas...[...] Os grandes
seres absorvem os pequenos. É a lei do mundo, a lei monárquica; o mais forte
atrai o mais fraco; o senhor arrasta o escravo, o homem a mulher. Tudo é
subordinação e governo (GRAÇAARANHA, 1982, 60; 63-64).

Após essa última colocação de Lentz, cabe que nos detenhamos
agora detalhadamente nalguns dos seus traços arquetípicos: mediante
o modo como Graça Aranha o apresenta no decorrer de Canaã,
poderíamos talvez pensar que o personagem Lentz se assemelharia ao
“tipo nobre” delineado por Nietzsche em Genealogia da Moral
(1887), ou seria mesmo uma espécie de precursor do “Além-doHomem” delineado em Assim falou Zaratustra (1883).5 Em ambos
os casos, tal interpretação seria conceitualmente inadequada. A “moral
dos senhores”, conforme a argumentação nietzschiana, mesmo se
caracterizando pela imposição da força e da saúde em suas relações
interpessoais, decorre não de um impulso de supressão das qualidades
diferentes dos demais corpos, mas de uma busca contínua por novas
interações dinâmicas, através da disposição agonística para a superação
das próprias limitações pessoais.6 Mais ainda, a tipologia “aristocrática”
da moral dos senhores deve ser compreendida não apenas por um
viés extensivo, social, mas, acima de tudo, numa dimensão psicológica
e axiológica: mesmo um indivíduo desprovido de condições materiais
razoáveis em sua vida pode manifestar traços mais nobres e elevados
do que uma pessoa provida de bens materiais, mas continuamente
subjugada pela fraqueza vital e pela ausência de um projeto de contínuo
aprimoramento das suas qualidades criativas e da sua força intrínseca
(NIETZSCHE, 1999a, p.172-175). A “aristocracia” delineada por

Para MORAIS (1931, p. 78), a figura de Lentz é quase sempre uma vulgarização fácil de
Zaratustra. Todavia, uma ideia que deve ser destacada é que o altivo alemão não é delineado
de forma unívoca por Graça Aranha ao longo da narrativa de Canaã, como se o personagem
se mantivesse incólume em seu orgulho nacional diante dos “povos inferiores”. O autor
concede a Lentz centelhas de compaixão, experiência mística que o aproxima axiologicamente
de Milkau (p. 212).

5

6

Para mais detalhes sobre essa questão, Cf. NIETZSCHE, 1999b, p.21-23.
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Nietzsche é a do “espírito”, isto é, a da capacidade de criar valores
afirmativos da existência, mediante a ausência de afetos degenerativos
ou de disposições psíquicas que impeçam o florescimento saudável da
vida nos próprios corpos e nos corpos dos rivais (NIETZSCHE, 1996,
p.71-86). Para Lentz, a pátria é a raça, uma civilização particular que
nos fala ao sangue, o nosso eu, a nossa projeção no mundo (GRAÇA
ARANHA, 1982, 170-171). Ora, nada mais estranho ao pensamento
nietzschiano, que propunha a instauração de uma “grande política”, a
supressão dos preconceitos nacionalistas dos povos europeus
(NIETZSCHE, 1999ª, p. 111-114).
O “Além-do-Homem”, por sua vez, não é uma pessoa
historicamente situada, mas um processo de constituição vital e criação
de valores baseada numa compreensão extramoral da realidade,
desprovida assim de elementos metafísicos, normativos e teleológicos.
Por conseguinte, o “Além-do-Homem” não é fruto de um
aprimoramento moral e metafísico da condição humana no decorrer
das eras, mas sim a capacidade singular de se superar a valoração
universalista e homogeneizante estabelecida pela “moral de rebanho”
em suas instituições sociais. O “Além-do-Homem” é o sentido da terra
− não da terra natal, do solo pátrio, mas da terra que dá vida e nos faz
ser fiéis ao seu poder criador.7 A crença na existência de uma raça
superior mediante o estabelecimento de critérios puramente biológicos
é sintoma de degenerescência vital e da nítida incapacidade de se
estabelecer jogos de forças com outros corpos, pois se suprime a
relação de alteridade que favorece o aprimoramento vital dos agonistas.
Lentz, partidário da ideologia mítica da pretensa superioridade da “raça
alemã”, sustenta tal crença numa visão parcial da realidade,
valorativamente próxima da superstição, tal como ocorreria de fato no
decorrer do regime nazista.
A visão tradicionalista vê o “outro” como o “inferior”, e tal
qualidade “negativa” de modo algum é tolerada pelo grupo, que sustenta
o seu conjunto de valores numa esfera pobremente circunscrita ao

Para uma compreensão detalhada das qualidades e valores do “Além-do-Homem”, Cf. NIETZSCHE,
1998, p.12-13.
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âmbito dos “iguais”, dos “comuns”. Em Humano, demasiado
Humano, § 475, Nietzsche destaca a valorosa capacidade do povo
judeu em superar suas vicissitudes ao longo de sua tormentosa diáspora,
adaptando-se continuamente a ambientes hostis e impondo sua
valoração na ordem social européia, a despeito do preconceito cristão
e de suas continuas perseguições. Apesar da inexistência de um estado
nacional no qual pudessem estabelecer seu governo político, os judeus
aprenderam, durante séculos de dificuldades, a talhar o seu caráter
espiritual na rigorosa coesão dos seus membros, de modo que as
privações impostas pelos elementos hostis ampliariam sua força
intrínseca (NIETZSCHE, 2002, p.257-258).
Aplicando essa perspectiva à narrativa de Canaã, poderíamos
dizer que os negros que abarcaram em terras brasileiras para trabalharem
como escravos perante o jugo branco, apesar de todas as violências
sofridas em séculos de exploração e do projeto civilizatório eurocêntrico
de anular suas tradições culturais, apesar das inúmeras perdas físicas
sofridas no período no qual imperou essa opressão étnica, mantiveram,
em uma perspectiva intensiva e qualitativa, a sua coesão espiritual. O
sectarismo racista imperante ainda no Brasil, decorrente do medo da
afirmação dos valores dos negros, não é capaz de compreender que a
identidade nacional se dá pelo somatório das diferenças étnicas, sem
que haja − importante ressaltar − qualquer disposição dialética nesse
processo cultural, mas sim a confluência de atributos de cada etnia nas
configurações existenciais do organismo sóciocultural brasileiro.
Lentz, a vitória dos arianos, enérgicos e dominadores, sobre o
mestiço, fraco e indolente; Milkau, o porta-voz da integração
harmoniosa de todos os povos na natureza maternal − assim Alfredo
Bosi, de forma perspicaz, resume o embate ideológico entre os dois
alemães (BOSI, 1970, p. 360). Eis alguns enxertos do debate
antropológico-filosófico estabelecido entre Milkau e Lentz:
Lentz – O homem brasileiro não é um fato do progresso: é um híbrido. E a
civilização não se fará jamais nas raças inferiores [...] Até agora não vejo
probabilidade da raça preta atingir a civilização dos brancos. Jamais a
África... (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 52).
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Milkau – O tempo da África chegará. As raças civilizam-se pela fusão; é
no encontro das raças adiantadas com as raças virgens, que está o
repouso conservador, o milagre do rejuvenescimento da civilização, o
papel dos povos superiores é o instintivo impulso do desdobramento da
cultura, transfundindo de corpo a corpo o produto dessa fusão que,
passada a treva da gestação, leva mais longe o capital acumulado nas
infinitas gerações. Foi assim que a Gália se tornou França e a Germânia,
Alemanha (GRAÇA ARANHA, 1982, p.52-53).
Lentz − Não acredito que da fusão com espécies radicalmente incapazes
resulte uma raça sobre que se possa desenvolver a civilização. Será
sempre uma cultura inferior, civilização de mulatos, eternos escravos em
revoltas e quedas. Enquanto não se eliminar a raça que é o produto de tal
fusão, a civilização será sempre um misterioso artifício, todos os minutos
rotos pelo sensualismo, pela bestialidade e pelo servilismo inato do negro.
O problema social para o progresso de uma região como o Brasil está na
substituição de uma raça híbrida, como a dos mulatos, por europeus. A
imigração não é simplesmente para o futuro da região do país um caso de
simples estética, é antes de tudo uma questão complexa, que interessa o
futuro humano (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 53).
Milkau – A substituição de uma raça não é o remédio ao mal de qualquer
civilização. Eu tenho para mim que o progresso se fará numa evolução
constante e indefinida. Nesta grande massa da humanidade já nações que
chegam ao maior adiantamento, depois definham e morrem, outras que
apenas esboçam um princípio de cultura para desaparecerem imediatamente;
mas o conjunto humano, formado dos povos, das raças, das nações, não
pára em sua marcha, caminha progredindo sempre e os seus eclipses, os
seus desmaios não são mais que períodos de transformações para épocas
fecundas e melhores. (GRAÇA ARANHA, 1982, p. 53).

O discurso de Lentz demonstra similaridade axiológica com o
grande expoente da filosofia moderna, Hegel, seja na sua compreensão
do povo alemão como ontologicamente superior em relação aos demais,
seja na crença da superioridade da civilização branca sobre os povos
ditos “primitivos”, isto é, aqueles que se constituíram mediante a interação
com povos indígenas e/ou negros. Analisemos o que Hegel expõe acerca
dos povos latino-americanos: “AAmérica sempre se mostrou, e ainda se
mostra, física e espiritualmente impotente” (HEGEL, 1999, p.74). Ao se
referir aos traços fisionômicos dos indivíduos desses povos, o filósofo
diz : “a inferioridade desses indivíduos, sob todos os aspectos, até mesmo
o da estatura, é fácil de se reconhecer” (HEGEL, 1999, p.75). Conforme
o juízo hegeliano,
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A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não
atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis,
pelas quais o homem se encontraria com a própria vontade, e onde ele
teria uma idéia geral de sua essência. Em sua unidade indiscriminada e
compacta, o africano ainda não chegou a essa distinção de si como
indivíduo e de sua generalidade essencial. Por isso, carece também do
conhecimento de uma essência absoluta, que seria um outro, superior a
ele mesmo. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem
e indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade
e de tudo o que chamamos sentimento, para realmente compreendê-lo.
Neles nada evoca a idéia de caráter humano. [...] Entre os negros, os
sentimentos morais são totalmente fracos – ou, para ser mais exato,
inexistentes (HEGEL, 1999, p.84; 86).

Lentz reproduz essa ideologia, representando assim o peso da
milenar tradição eurocêntrica, manifesta de forma mais apurada na
ideologia germânica da sua supremacia racial perante os demais povos,
especialmente os que outrora foram colônias. O mecanismo mais preciso
desse processo se daria através da guerra, elemento imprescindível
para a purificação da humanidade, pois é através desses eventos
catastróficos que os homens fortes sobrevivem, potencializando a
vitalidade do povo vitorioso. Caberia à civilização alemã estabelecer a
pureza de sua raça e de sua cultura sobre o novo mundo, a terra brasileira
virgem, imputada como matéria desprovida de autêntica identidade
nacional e espiritual.
Há que se destacar a existência de curioso ponto convergente
entre Milkau e Lentz: ambos partilham de uma visão de mundo
progressista, na qual a vida aspira sempre ao aprimoramento das forças,
e tal aprimoramento se manifesta na civilização, denunciando assim
uma mútua filiação a uma perspectiva teleológica da existência tão cara
ao idealismo hegeliano. Com efeito, ao mesmo tempo em que Milkau
afirma que as “raças civilizam-se pela fusão”, estabelece ele uma
distinção entre “raças adiantadas” e “raças virgens, selvagens”,
atribuindo aos povos superiores a incitação ao desdobramento da
cultura, da qual seriam eles supostamente os únicos criadores (GRAÇA
ARANHA, 1982, p. 92-93). Nessas circunstâncias, haveria em Milkau
a crença de que de fato existe uma supremacia racial e cultural de
determinados povos (leia-se a “raça” alemã) sobre outrem. No entanto,
essa supremacia, segundo o discurso de Milkau, não deve representar
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uma relação de opressão em que as culturas “superiores” exercem seu
jugo tirânico sobre as “fracas”. Tal disposição teleológica somente
ocorreria na interação entre uma pretensa cultura superior e uma raça
inferior, jamais apenas entre raças inferiores. Conforme Lentz debate,
a mistura racial constituinte da massa populacional gera uma cultura
inferior, uma civilização de mulatos que serão sempre escravos e viverão
em meio a lutas e revoltas, sem que haja nesse processo belicoso
qualquer destinação teleológica, tal como se acredita na visão de mundo
européia: se as nações européias guerreiam visando o aprimorando
das suas disposições vitais, os povos “primitivos” lutam entre si
anarquicamente, e por isso jamais alcançarão o estado de progresso e
uma sólida unidade pátria. Com efeito, conforme essa ideologia
eurocêntrica, de que modo se poderia falar de uma nação brasileira
dotada de unidade cultural, se não há no Brasil um povo que represente
o âmago da terra habitada, que expresse o espírito do solo e da natureza?
Os índios que aqui viviam jamais foram capazes, segundo os critérios
valorativos eurocêntricos, de estabelecer uma civilização com finalidades
superiores; os negros, tanto pior, internalizaram a mentalidade escrava,
de modo que essa grande massa humana, ainda que dotada de força
física, não seria detentora de dotes espirituais capazes de propiciar a
instauração do estado de progresso na terra brasileira; os colonizadores
portugueses, ainda que imbuídos do âmago essencial do espírito europeu,
perderam sua pressuposta autêntica pureza e identidade espiritual através
da fusão racial decorrente do comércio sexual com os índios e negros.
Essa proximidade entre colonizador e colonizados seria impensável em
se tratando de uma gerência alemã, sectária, orgulhosa de sua supremacia
racial e cultural diante dos ditos povos “inferiores”.
Através dessa polêmica, instaura-se o choque de valores entre
o mundo europeu e o mundo brasileiro. De acordo com a opinião
axiologicamente limitada de muitos investigadores da história da
formação social das nações, considerava-se que o Brasil seria
constituído por uma população desprovida de verdadeira identidade
cultural, sendo carente de uma identidade determinada, precisa. No
entanto, ainda que as intenções e interpretações dessa corrente de
pensamento estejam equivocadas, sob determinado ponto de vista, a
hipótese de que o Brasil − pelo fato de agregar na sua unidade nacional
uma série de etnias, credos, povos, culturas − deveria ser imputado
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como um país cujo povo não possui uma identidade delimitada talvez
possa ser considerada, de certo modo, verdadeira. Contudo, o erro
desses pesquisadores consiste na sua própria parcialidade de
interpretação e ignorância cultural, de modo que não tiveram a plena
capacidade de perceber que a questão mais interessante acerca de
nossa formação étnica brasileira se desvela brilhantemente quando se
compreende que o povo brasileiro adquire sua identidade por meio da
vivência da diversidade, da alteridade; ou seja, através da afirmação
dos valores das inúmeras diferenças, se alcança o âmago do brasileiro,
que não é uma substância metafísica ou uma condição ontológica, mas
uma qualidade existencial.
Em decorrência da tendência brasileira de receber múltiplas
influências estrangeiras em seu processo de formação nacional, tal
questão deve figurar como ponto de pauta em nosso escrito. Por sermos
portadores de uma série de influências herdadas de estrangeiros ao
longo de nossa formação sociocultural, poderíamos ter soçobrado na
indiferença existencial, no “caos étnico” no qual um povo não consegue
conviver harmonicamente com outro povo sem que ocorram rixas
sangrentas, tensões sociais inconciliáveis. No entanto, foi através do
somatório das qualidades e peculiaridades de cada um dos povos que
se estabeleceram no território brasileiro que se tornou adequadamente
possível a formação da rica e profunda cultura brasileira. Assim, o
povo brasileiro encontra sua identidade no fenômeno cultural da
alteridade. Conhecendo integralmente o “outro”, favorecemos nosso
próprio autoconhecimento.
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Tu és a luz, o sangue
e a carne que se desfaz em sol
Tu és o céu
Tu és a alma, a forma imortal
o sol da noite
António Cândido Franco

Inês de Castro figura entre as personagens femininas de maior
destaque da História de Portugal. Do episódio de amor e morte vivido
com o Infante D. Pedro, culminado com a tragédia de 7 de janeiro de
1355, quando, por razões de Estado, foi cruelmente executada, surge
uma “frase feita” da Língua Portuguesa que se perpetua como um mote
de que a própria referência até muitas vezes se ausenta, significando
qualquer coisa de tardio e irreversível: “Agora é tarde, Inês é morta”.
O amor de Inês e Pedro é o capítulo da História de Portugal que
surge com maior frequência no âmbito literário, ultrapassando fronteiras
linguísticas e culturais. Tamanha repercussão temática se deve, em
grande parte, a toda a força simbólica que emerge do trágico episódio,
concretização de um dos mitos eternos da humanidade: o amor que
resiste ao tempo e recusa a morte.
Tomando como referência o pensamento de Denis de Rougemont
(2003, p. 24) para quem “o amor feliz não tem história”, podemos
entender por que, passados 650 anos da morte de Inês de Castro, em
todas as épocas e em diferentes línguas, diversas manifestações de
Arte tomam como referência esta história de amor e morte.
Afirma Maria Leonor Machado de Sousa que é possível
encontrar várias “heroínas paralelas” a Inês de Castro, que viveram
episódios semelhantes em tragédia:
[...] é possível encontrar na história dos vários países europeus episódios
que, nas suas linhas gerais, se assemelham ao da crónica portuguesa, mais
completos nos elementos que o constituem – o que justifica uma maior
projeção internacional – mas nem por isso único nas suas implicações.
Encarando as motivações que levaram ao drama das mulheres cuja paixão
amorosa por príncipes acarretou a sua própria destruição, com resultados
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mais ou menos espetaculares, é possível encontrar na história de muitos
países – talvez de todos – figuras a que se pode chamar “heroínas paralelas”
da Inês de Castro galega que, pelas circunstâncias da sua vida e morte, se
tornou símbolo do amor português (SOUSA, 1987, p.457).

Nas Adivinhas de Pedro e Inês (1986), romance de Agustina
Bessa-Luís, a autora ratifica a difusão do tema inesiano pela Europa,
constatando que houve, também, um casal que viveu amor semelhante
ao de Inês e Pedro:
Também na Baviera houve um caso igual ao de Inês; o caso de Agnes
Bernauer que casou em segredo com o Duque Alberto III em 1432. Dois
anos apenas durou este idílio [...] O pai de Alberto acusou-a de feitiçaria
e mandou que fosse afogada no Danúbio, aproveitando a ausência do
jovem Duque (BESSA-LUÍS, 1986, p. 14).

Unidas por um enredo trágico, Inês de Castro e Agnes Bernauer
em muito se aproximam daquelas heroínas advindas das lendas. A
história de Agnes da Baviera e do Duque Alberto III, porém, não
recebeu tecedura mítica como a tragédia de Inês e Pedro. É a certeza
de que “a História constata a filiação de mitos, em seguida os seus
retornos e, finalmente a sua coexistência estatística no conjunto de uma
sociedade” (ROUGEMONT, 2003, p. 95).
De Inês pouco se sabe. Terá nascido entre 1320 a 1325, sendo
filha natural do nobre galego Pedro Fernandes de Castro, dito o da
Guerra, e de uma dama portuguesa, Aldonça Suárez de Valadares, e
irmã de D. Fernando, de D. Álvaro Pires de Castro e de Joana de
Castro. Vem, por parte do pai, de uma linhagem antiga e nobre,
descendente do famoso D. Rodrigo Dias de Bivar, o Cid Campeador.
Além disso, é bisneta do Rei Sancho IV de Castela, pai de D. Beatriz
de Castela, mãe de D. Pedro, futuro Rei de Portugal. Era, portanto,
prima em 3º grau de D. Pedro. Desde tenra idade passa a ser criada
por Tereza de Albuquerque, viúva de Afonso Sanches – o bastardo do
rei D. Dinis, meio-irmão do monarca português Afonso IV –, a quem
Inês chamava mãe.
Torna-se aia de sua prima D. Constança Manuel, filha de João
Manuel, poderoso nobre descendente da Casa Real Castelhana e
prometida ao príncipe de Portugal, D. Pedro. Inês chega à Évora na
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comitiva de D. Constança, em 1340. O Infante não tardou em mostrar
grande simpatia e afeição por Inês. D. Afonso IV, temendo essa relação,
manda-a ao exílio em 1344.
O Infante vê-se, afinal, liberto das obrigações do matrimônio
quando morre D. Constança. Com a morte da esposa, D. Pedro traz a
amada Inês de volta a Portugal, às terras de Lourinhã. Tempos depois
se dirigem a Coimbra, instalando-se em uma Quinta próxima ao
Mosteiro de Santa Clara, o mesmo em que vivera a veneranda rainha
D. Isabel de Aragão. Da união de ambos, nasceram quatro filhos, sendo
que o primeiro, D. Afonso, morreu ainda criança.
O idílio de Inês e Pedro chega ao fim na manhã de 7 de janeiro
de 1355, quando Inês, estando em Coimbra, no Paço da Rainha Santa
junto ao Convento de Santa Clara-a-Velha, foi degolada por ordem
de D. Afonso IV. A trágica morte de Inês e os ecos de além-tumba – A
trasladação do cadáver de Inês do mosteiro de Santa Clara até ao de
Alcobaça e a sua configuração como rainha na estátua sepulcral jacente
são exemplos ímpares, que parecem ter reavivado na mente do povo
todo o trágico episódio e desde cedo alimentaram a poesia e a narrativa
histórica, não deixando morrer o mito em que se tornou Inês de Castro.
Haquira Osakabe destaca que tais atos do rei D. Pedro serviram para
“dar matéria à saudade”:
[...] a consagração de Inês, pelos funerais reais, não foi apenas a superação
simbólica da sua morte por parte de seu amante. Foi muito mais. Consagrála rainha correspondeu à unção (e criação) definitiva de Portugal como
reino do Amor e do sentimento que permite eternizá-lo: a Saudade.
Assim, o “grande desvairo”, como denominou Fernão Lopes, longe de
se situar no anonimato do prosaico amoroso, excedeu a própria dinâmica
do amor e acabou por transubstanciar a matéria histórica em matéria
mítica – processo que só o tempo vai desvelando e tornando cada vez
mais patente (OSAKABE, 1998, p. 110).

Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1996), ao discutir alguns
aspectos, segundo perspectivas histórico-culturais que envolvem a
tradição inesiana, estabelece, no seu texto, uma distinção entre o que
chamou tradição histórica com “fundamento sobre a verdade” e a
“fábula” ou “fantasia”, ressaltando que neste trágico episódio ambos
tendem a se confundir.
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Dessa imbricada relação entre os planos do real e do mitológico,
certo é o desenlace sangrento dos amores de Inês e Pedro e todo o
eco de além-tumba; toma-se como fato o grande desvario do Infante,
que levantou um exército contra o próprio pai, e viu-se apenas satisfeito
quando, já rei de Portugal, saciou sua sede de vingança ao ordenar a
execução dos cruéis assassinos de sua amada, a um mandando arrancar
o coração pelo peito, ao outro pelas espáduas; evento histórico e ímpar
é a trasladação do corpo de Inês de Castro do mosteiro de Santa
Clara, em Coimbra, até ao de Alcobaça, em um cortejo fúnebre como
igual nunca mais houve em Portugal.
A par dos fatos, surgiram lendas nas quais pormenores infundados
foram incluídos. Diz-se que D. Pedro teria coroado a amada e feito com
que todos os nobres se ajoelhassem e lhe beijassem a mão, seis anos
após a sua morte. Lenda demasiado romântica para se crer como verdade.
Além do mais, as crônicas não deixariam passar despercebida uma
cerimônia tão espantosa. Outra lenda, em tudo bela: a de que D. Pedro
mandara pôr o seu túmulo não ao lado do de Inês, no cruzeiro de
Alcobaça, mas pés contra pés, para que, ao soarem as trombetas do
Juízo Final, seus olhos se pudessem, mais uma vez, encontrar1.
O episódio de Inês de Castro tem sido um desses não raros
momentos em que o mito assume ares de fato. Destaca- se, quanto a
isso, uma importante razão: o da imprecisão – ou precariedade – dos
registros históricos. Sob o olhar historiográfico pouco se pode precisar.
Não é de se espantar que as maiores fontes desta tragédia não sejam as
históricas, por vezes contraditórias e pouco fidedignas, mas artísticas.
Muitos historiadores, aliás, tentaram desmistificar, sob a luz da
interpretação política, os amores de Inês e Pedro. A fria leitura, porém,
é sempre desafiada por algo que parece mais forte, mais verdadeiro,
sobrepondo-se a tudo o mais: a força poética que a tradição atribui a
este triste episódio. É a partir dos fatos obscuros – a personalidade de
Inês, a existência ou não de casamento entre Inês e Pedro, a ocorrência

Quanto ao aspecto da posição das arcas tumulares cf. FIGUEIREDO, Antero de. D. Pedro e
D. Inês: “o grande desvayro”. Lisboa: Bertrand, 1917. p. 277-279.

1
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de um julgamento que a levou à morte2, apenas para citar alguns – que
as expressões artísticas procuram preencher as lacunas deixadas pela
História.
Como destaca Maria Leonor Machado de Sousa:
A personalidade de Inês é-nos totalmente desconhecida. De razões que
justificassem a louca paixão que inspirou só conhecemos uma beleza que
parece dever considerar-se incontestável. Para além dela, é tão verossímil a
rapariga frágil e ingénua que se perdeu por amor como a intriguista artificiosa
e cheia de ambição que alguns historiadores nela quiseram ver, a vítima dócil
de um decreto inabalável ou a mulher segura de si e do seu direito de viver,
que lutou até ao fim contra o destino e uma vontade prepotente. Pelos
tempos fora, vários autores tentaram dar carácter e vida à personagem cujo
único retrato é a sua estátua jacente, que transmitiu um sorriso ingénuo e
meigo, mas nada ficou na História que legitime qualquer dessas criações. De
facto, Inês de Castro é uma figura que só chegou até nós em atitudes passivas:
foi trazida no séquito de uma princesa, foi exilada por um rei, mandada
regressar por um príncipe e por ele aposentada sucessivamente em diversas
povoações, onde a tradição quase nada fixou, até ser morta por razão de uma
vaga desconfiança política que a argumentação histórica muitas vezes tem
posto em causa. A entrevista com o Rei, que poetas e cronistas relataram e
que teria sido a sua primeira e última iniciativa, parece a alguns comentadores
não ser logicamente admissível: não se enquadraria no processo legal e do
protocolo da época, nem tão-pouco a justificariam as relações entre Inês e a
Corte, de que ela vivia anos afastada. No entanto, o peso das fontes
documentais que apoiam a sua veracidade não pode ser facilmente
contestado. (SOUSA, 1987, p. 11)

Assim, pensando nos limites entre a História e o Mito e a relação
do episódio inesiano com a memória cultural portuguesa, pode-se
entender o mito representado pela paixão desvairada de Pedro e Inês
como uma construção estética. Comparada às de Romeu e Julieta, Tristão
e Isolda, Abelardo e Heloísa, a história dos amores de Inês de Castro e
D. Pedro torna-se imortal na pena e na tinta de artistas de diversas épocas3.

Cf. GIL, A. Pedro (org.). Os grandes julgamentos da história: o processo de D. Inês de
Castro. Lisboa: Amigos do Livro, s/d.

2

Para maior amplitude da temática inesiana na cultura portuguesa e de sua projeção europeia
cf. as seguintes obras: SOUSA, Maria Leonor Machado de. Inês de Castro: um tema português
na Europa. Lisboa: Edições 70, 1987 e PIMENTA, Cristina. D. Pedro I: entre o reino e a
recordação de Inês. Casais de Mem Martins: Temas e Debates, 2007.
3
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Para Claude Lévi-Strauss (1987, p. 60), “o caráter aberto da
História está assegurado pelas inumeráveis maneiras de compor e
recompor as células mitológicas ou as células explicativas que eram
originariamente mitológicas”. O mito de Inês de Castro, que bem ilustra
a retomada das “células mitológicas” de que fala Lévi-Strauss, tem
servido como um mote para recuperar o passado histórico português.
Em 2005 comemoraram-se 650 anos sobre a morte de Inês de
Castro. As autarquias de Coimbra, Alcobaça e Montemor-o-Velho, o
Ministério da Cultura e a Quinta das Lágrimas organizaram as
comemorações do Ano Inesiano da Cultura, além de terem criado a
Associação Amigos de D. Pedro e D. Inês – parceria, portanto do
poder central, do poder local e da iniciativa privada – além de se ter
estabelecido relações com outras instituições nacionais e estrangeiras.
As comemorações deste Ano Inesiano tiveram em José Miguel
Júdice seu Comissário-Geral e em Jorge Pereira de Sampaio (IPPAR)
seu Programador-Geral. No dia 15 de janeiro foi realizado, na Cidade
de Alcobaça, o Colóquio Inês de Castro, cuja direção coube a Maria
Leonor Machado de Sousa. Na cerimônia inaugural, realizada no
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, acompanhada pelo músico
Pedro Caldeira Cabral, a atriz Eunice Muñoz leu poemas de autores
portugueses, cuja temática girava em torno dos amores de Inês e Pedro,
do encontro, da saudade, do desvario, da paixão inconsolável.
Assuntos que são em si, conforme nos lembra Jorge Pereira de Sampaio,
a Alma Portuguesa.
Elaborou-se, além do Colóquio Inês de Castro, uma grande
mostra que reunia obras de artistas plásticos portugueses de várias
gerações, dos consagrados aos mais jovens. Entre seus organizadores
destaca-se o nome de Alexandre de Melo, grande autoridade em arte
contemporânea de Portugal. A mostra teve lugar no Pavilhão de Portugal,
em Coimbra, e na Galeria de Exposições Temporárias da Ala Sul do
Mosteiro de Alcobaça. Como mote, a exposição valeu-se de um verso
camoniano, forte referência para os amores de Inês e Pedro: “O nome
que no peito escrito tinhas”.
Dos mais de oitenta eventos em torno do Ano Inesiano,
privilegiaram-se, também, as relações com o Brasil, estabelecidas
através do cinema, do teatro, da arte contemporânea e de colóquios,
com especial atenção para o seminário Inês de Castro, a época e a
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memória, promovido pelo somatório das forças da Cátedra Jaime
Cortesão da USP e do Laboratório de Estudos Medievais (USP/
Unicamp) com o apoio da Comissão para as Comemorações do
Ano Inesiano (Portugal), possibilitando um fecundo encontro
acadêmico em que participaram pesquisadores, professores e
estudantes dos Departamentos de História e de Letras Modernas da
FFLCH-USP, além de convidados de outras instituições universitárias.
As comemorações do Ano Inesiano da Cultura seguiram uma
linha que percorria um caminho muito além do simples relato dos
acontecimentos históricos ou de suas personagens. Buscou-se, mais
que isso, mostrar a carga simbólica e mítica deste episódio, refletindo
as relações entre paixão e tragédia, desejo e morte, amor e poder.
Se “um país forte é feito de artistas fortes e imagens fortes”,
como disse o diretor do instituto de Artes, Paulo Cunha e Silva, o Ano
Inesiano veio recolher, pois, a memória de seis centúrias e meia destes
assuntos que encerram em si reflexões em torno de Alma Nacional,
Identidade Cultural, Sentimento Português, temas que, segundo
Eduardo Lourenço (2007), constituem-se, há mais de 150 anos, como
uma preocupação de que se ocuparam e ocupam os grandes escritores
portugueses, quando, ao escrever, indagam-se o que é Portugal e o
que significa ser português.
Evocados do coração do tempo como elementos da memória
nacional, Inês e Pedro permanecem no imaginário português como
enigmas de uma forma de pensar a existência. Dalila Pereira da Costa
vê no sentimento gerado do episódio inesiano a manifestação de uma
história pátria, que traz à luz a saudade como condição dramática da
existência e, ao mesmo tempo, redentora. É um conhecimento “de
experiência feito”, nas palavras da autora:
No amor, dois amantes ultrapassarão a vida limitada de seus anos terrestres
e a levarão até à consumação do tempo, como eternidade: como limite
máximo do mundo e vida. No conhecimento, um povo rebentará nos
limites dum século da sua história (e cada um dos seus homens nos
limites da sua vida própria) os limites postos ao mundo conhecido, como
Terra, abraçando-a circularmente, desvendando-a e possuindo-a num
enlace e súbita iluminação, total. Na sua história, mas nela carnalmente,
dramaticamente, por cada vida dum desses homens e todos juntos e
unidamente, então rebentando o que surge como o possível concedido à
força humana.

291

TEIA LITERÁRIA 3

Será essa exigência última, a um tempo existencial e cognitiva, porque
sempre do saber como vivência, o impossível sendo a dimensão da tensão
que se põe no arco para o desfecho da seta – , o que informa a história
pátria: como existência terrestre dum ser coletivo.
Um caminhante em passagem aqui sobre a terra, ser finito e em trânsito,
mas que para ela, sobre ela, trouxe uma medida do céu, como medida sem
medida – a que humanamente se chama o impossível (COSTA, 1976, p. 97).

Inês, 650 anos depois, é a memória de uma figura mítica que
traz para os textos da Literatura Portuguesa o que Eduardo Lourenço
chama de “palavra-mito” dos portugueses: a saudade. Esta saudade,
que cria uma identidade portuguesa a partir das figuras mitificadas.
Sobre ela, o mesmo Lourenço (1999, p. 13) dirá: “a saudade não foi
mais que a expressão do excesso de amor em relação a tudo o que
merece ser amado”.
Dirá Carolina Michaëlis de Vasconcelos na sua Saudade
portuguesa que:
A saudade e o morrer de amor (outra face do mesmo prisma de terna
afectividade e da mesma resignação apaixonada) são realmente as
sensações que vibram nas melhores obras da literatura portuguesa,
naquelas que lhe dão nome e renome. Elas perfumam o meio livro de
Bernardim Ribeiro e os livros que estilisticamente derivam dele, como a
Constelação de Israel de Samuel Usque, e as Saudades da Terra de
Gaspar Frutuoso. Perfumam as Rimas de Camões e os episódios e as
prosopopéias dos Lusíadas. – Perfumam as Cartas da Religiosa
Portuguesa e as criações mais humanas de Almeida Garrett, a Joaninha
dos olhos verdes e as figuras todas de Frei Luís de Sousa. Não faltam no
cancioneiro do povo; nem já faltavam, na sua face arcaica, nos reflexos
cultos da musa popular que possuímos, isto é nos cantares de amor e de
amigo dos trovadores galego-portugueses, no período que se prolongou
até os dias de Pedro e Inês (VASCONCELOS, 1996, p. 33).

A saudade, como experiência individual e coletiva, é uma forma
de conhecimento-vivência do povo português, sendo uma maneira de
recuperar, de resgatar um passado histórico glorioso ou suficientemente
trágico para que se converta em objeto estético, cuja importância é,
ao mesmo tempo, moral e afetiva para a nação. Assim, na metafórica
condição de relicário, Inês de Castro é a guardiã da saudade,
reafirmando-se em cada época pelas manifestações artísticas que tanto
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lhe tiram do sossego. A verdade, parece-nos, é que já não há mais
como apagar a “colo de garça” da memória, da cultura e da História
portuguesas.
Pode-se, por vezes, pensar se o tema inesiano ainda desperta
interesse para a crítica, para os artistas portugueses e estrangeiros ou
mesmo para o público em geral. O Ano Inesiano da Cultura e tudo o
que em torno dele girou, parecem provas cabais de que sim. Inês
mantém-se viva, 650 anos depois, como chama ardente. Inesgotável.
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Este artigo é inspirado em dois lugares. Primeiro lugar, a leitura
da poesia de Luiza Neto Jorge, que tem na presença do corpo um eixo
de poderosa força motriz para suas poéticas, possibilitando pensarmos
na existência de políticas da escrita articuladas a certas formas de escritas
políticas. Nessa poesia, a experiência do corpo aparece como
agenciadora de uma memória da escrita e da língua ou, por outra, uma
memória cultural. A experiência do corpo feminino, na poesia de Luiza
parece deslocar e problematizar a memória de um país cujo corpo
sócio-político se encontra organizado há séculos e baseado em
premissas centralizadoras, se pensarmos na monarquia e na ditadura.
Em segundo lugar, este artigo também se inspira no ensaio de Jorge
Fernandes da Silveira, “Sem as pe(r)nas do povo, o real e a análise –
Camões entre dois pontos: o crítico (Saraiva) e o poético (Cesário)”,
que desenvolve um raciocínio particular sobre como três importantes
personagens d’Os Lusíadas – Inês de Castro, Adamastor e o próprio
Poeta, nos seus excursos – são “peitos amantes que têm por antagonista
ou por algoz a tal gente, o tal povo. Na verdade, a maioria política do
reino” (SILVEIRA, 2007, p. 24).
De um lado, portanto, um corpo que (se) afirma (em) sua escrita,
sua sexualidade, sua vida e sua morte no “pequeno país rectangular”,
que é Portugal para outro poeta contemporâneo, Al Berto, e no qual se
sente dono de uma memória excêntrica, e, de outro lado, os corpos
amorosos e vitimados, vitimados pelo corpo social (o “peito ilustre
lusitano”) porque corpos amorosos e independentes, de Inês de Castro,
do Adamastor e do Poeta n’Os Lusíadas. Esses serão as subjetividades
que se apresentarão nesse ensaio de articulação sobre a potência política
dos corpos na poesia contemporânea portuguesa, diante de uma
“hiperidentidade histórica” de Portugal (LOURENÇO, 1988, p. 10).
1. A produtividade dos corpos
Da percepção do corpo individual à sensação de pertencimento
coletivo a um corpo sócio-político, Foucault afirma que
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o grande fantasma é a idéia de um corpo social constituído pela
universalidade das vontades. Ora, não é o consenso que faz surgir o
corpo social, mas a materialidade do poder se exercendo sobre o próprio
corpo dos indivíduos (FOUCAULT, 1995, p. 146).

O filósofo parece apontar a constituição das metáforas tão
correntes de corpo social e de corpo político para representar o
conjunto das diversas instituições – fantasmáticas – mas eficientíssimas
no exercício do seu poder sobre as singularidades – individuais ou
não. De um lado, “a materialidade do poder” se exerce sobre os corpos
para a constituição das diversas instituições sociais, históricas e políticas
que formalizarão uma memória cultural e uma “idéia [fantasmática] de
um corpo social” homogeneamente compartilhado. De outro lado, no
entanto, é precisamente pela observação e cuidado com o corpo que
encontramos um espaço, não apenas de resistência, mas de
subjetivações que lutam por reelaborar essas metáforas de corpo social
e político e de atenção à memória das diferenças sócio-históricas –
referimo-nos ao tema greco-latino do “cuidado de si”, desenvolvido
por Foucault no terceiro volume da sua História da Sexualidade (cf.
1985, p. 43-74).
É Jacques Le Goff, por sua vez, quem flagra na Idade Média
essa ambivalência do corpo (como deflagrador de sentidos coletivos
institucionais e resistentes), quando ele é central na manifestação de
dois poderosos eventos da cultura no período: a Quaresma e o
Carnaval. A primeira entendida como um instrumento da lógica cristã
para controlar o corpo e conseguir melhor ordenar pelo calendário os
gestos e movimentos de toda a coletividade – desde as camadas
populares até o Rei e os destinos do Reino. A segunda, como
manifestação originariamente pagã, que cultiva o corpo como agente
de afirmação da vida, do corpo e da fertilidade da terra, contra o
controle eclesiástico (cf. LE GOFF, 2003, p. 61-5). Mas é na doutrina
teológico-política medieval dos Dois Corpos do Rei, descrita por
Kantorowitz (cf. 1998), que visualisamos com mais clareza o corpo
como agenciador de plasticidade e de força transcendente, sobretudo
o corpo do Rei. No contexto da tensão religiosa reformista, a figura do
Rei foi aproximada à do Papa e ambas tiveram como modelo analógico
a teoria das Duas Naturezas de Cristo – entendido como Deus e como
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homem ao mesmo tempo: Cristo como Deus-homem. Isso trouxe fortes
desdobramentos jurídicos para o conceito de Estado Absoluto e, por
extensão, para a presença dos membros do Estado, como nobres,
clero, administradores e soldados de vários níveis. É a partir dessa
ideia da atuação dos membros do Estado que podemos juntar à doutrina
dos Dois Corpos a reflexão de Norbert Elias em O processo civilizador
(cf. 1993), de que os sujeitos políticos sofisticaram no fim do Medievo
o controle social sobre seus corpos enquanto autocontrole e forma de
“civilizar” o corpo, sua presença e vida pública, sobretudo no ambiente
social da corte.
Devemos entender todos esses corpos próximos à noção
espinosiana de corpo que Gilles Deleuze e Judith Butler cuidadosamente
desenvolvem para defini-lo como “um campo de força” (DELEUZE,
1962, p. 45) e como “um conjunto de fronteiras, individuais e sociais,
politicamente significadas e mantidas” (BUTLER, 2003, p. 59). Esse
perfil agonístico do corpo é encontrado justamente quando avaliamos
a produtividade de uma poesia como a de Luis de Camões, que
frequentou como poeta a corte lisboeta do século XVI, compartilhando
das suas pedagogias e modos de subjetivação na sua lírica, bem como
dando configuração e justificação retórico-letrada às expansões políticas
na sua épica. A ode “Aquele moço fero” explora bem a ambivalência
moral do/sobre o corpo:
Aquele moço fero
Na peletrônia cova doutrinado
Do Centauro severo,
Cujo peito esforçado
Com tutanos de tigre foi criado;
Na água fatal, menino
O lava a mãe, pressaga do futuro,
Para que ferro fino
Não passe o peito duro
Que de si mesmo a si se tem por muro.
A carne lhe endurece,
Que ser não possa de armas ofendida.
Cega! Que não conhece
Que pode haver ferida
Na alma, que menos dói perder a vida! (CAMÕES, 2003, p. 329).

299

TEIA LITERÁRIA 3

Aludindo ao mito de Aquiles, o sujeito lírico desconhece a força
do amor e, por isso, tem seu valor investido sobre seu adestramento
como homem político, isto é, como soldado. Dividido entre o controle
através da figura institucional da mãe, que o forma para a vida pública,
e a pulsão erótica do sujeito amoroso, o vencido de amor, pois “que
não conhece / que pode haver ferida / que menos dói perder a vida”
(CAMÕES, 2003, p. 329), o sujeito é constituído dúplice pela própria
duplicidade do seu corpo: de um lado, braço forte do corpo político
do Estado, “peito duro / que de si a si mesmo tem por muro” (CAMÕES,
2003, p. 329), em exemplo de internalização do controle social, como
demonstrado por Elias (cf. 1993); de outro lado, maleável diante da
força da pulsão amorosa, capaz de doer mais do que a morte do corpo.
Continua o sujeito, mais adiante, sua saga civilizatória entre a ordem
política e a erótica:
Ali se viu cativo
Da cativa gentil que serve e adora;
Ali se viu que, vivo,
Em vivo fogo mora,
Porque de seu senhor se vê senhora (CAMÕES, 2003, p. 330).

À parte a mesma tópica da famosa redondilha A uma cativa
chamada Bárbara, o que lemos é que o corpo político do jovem
guerreiro, moldado pelos códigos que controlam o espaço de convívio
das relações públicas e do Estado Absoluto – que tem o Rei como cabeça
e topo da hierarquia – não resiste a outra força que se lhe exerce. Camões,
na sua lírica amorosa apontada como dialética e partida entre a Laura
idealista-cristã de Petrarca e a Vênus empírico-erótica dos pagãos
(SARAIVA, 1972), sugere a inevitabilidade da divisão desses jovens e
fortes corpos políticos por outros códigos, aqueles formados pelos corpos
eróticos, cativos da experiência direta da paixão (“doutos corações não
são de ferro”). E conclui o poema afirmando a subjetivação amorosa
como “mais conveniente / e conforme”:
Já foge de onde habita;
Já paga a culpa enorme com desterro.
Mas oh! grande desdita!
Bem mostra tamanho erro
Que doutos corações não são de ferro.
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Antes na altiva mente,
No sutil sangue e engenho mais perfeito,
Há mais conveniente
E conforme sujeito
Onde se imprima o doce e brando afeito (CAMÕES, 2003, p. 331).

Retomando o ensaio inicialmente citado, de Jorge Fernandes da
Silveira, o sujeito d’Os Lusíadas é o “peito ilustre lusitano”, anunciado
na sua Proposição; logo, afirmamos nós, seu sujeito épico é o corpo
social e político do reino português: social porque coletivo, político
porque canta “as memórias gloriosas / Daqueles Reis que foram
dilatando / A Fé, o Império” (I, 2). Afirma Jorge, repetindo Saraiva,
que o concerto da subjetividade no mundo à época de Camões darse-ia por um amor dúplice: amor coletivo, entre “as armas e o os barões
assinalados”, e amor individual, o amor ardente do seu lirismo. Assim,
tal qual o lírico, o épico. O amor ardente em Os Lusíadas encontrarse-ia justamente nas subjetividades amorosas caladas pela poderosa
“identidade formal, [...], imagem do caráter uno da personagem principal
do poema, o povo português” (SILVEIRA, 2007, p. 17): o corpo político
do Estado Monárquico Português. Inês, Adamastor e a presença do
Poeta nos seus excursos, como corpos cujas vozes apaixonadas são
rasuradas, figuram apenas como as contrapartes necessárias à expansão
e à guerra. O dístico épico do ‘Amor e Guerra’ só valeria no poema
para fazer prevalecer o segundo, para forjar homens públicos como o
sujeito lírico que a mãe, na ode anteriormente lida, habilmente molda,
guerreiros de subjetividade cruzadístico-feudal, segundo uma das teses
de Saraiva, que Jorge habilmente desconstrói (cf. SILVEIRA, 2008, p.
17-8).
É fundamental, no entanto, não esquecer que, n’Os Lusíadas,
Camões ecoa a voz do poeta também como assujeitada pela
aparelhagem do Estado. Durante todo o texto há esse posicionamento
tenso entre narração e autor-narrador, com o segundo contando uma
história que o “oculta” como (para muitos, o verdadeiro) herói do
poema, junto a Inês e ao Adamastor – corpos supliciados, memória
rasurada. Talvez não houvesse como ser diferente, se pensarmos na
violência instituinte dos imaginários sócio-políticos nacionais, que
buscam se erigir a partir do sacrifício de vítimas usadas como bodes
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expiatórios (cf. GIRARD, 1990). O corpo político e o amor coletivo
necessitavam, então, constituir-se naquele momento de afirmação da
nacionalidade pela expansão imperial e religiosa. Mas Camões, todavia,
logra manter viva pelo lirismo amoroso – também presente no épico
guerreiro – a memória dos corpos apaixonados, dos peitos que ardem
um amor também político, na verdade micropolítico. O amor de Inês e
Pedro, vencido pela Razão de Estado; o amor do Adamastor, vencido
pelo enigma da paixão e por contá-lo ao Gama; e o amor do Poeta
pela Musa, contrário à “gente surda e endurecida” da macropolítica.
No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho
Destemperada e a voz enrouquecida,
E não do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda e endurecida.
O favor com que mais se acende o engenho
Não no dá a pátria, não, que está metida
No gosto da cobiça e da rudeza
Dua austera, apagada e vil tristeza (CAMÕES, 2003, X, p. 145).

Tomamos o corpo como esse lugar onde se disputam batalhas e
se exercem forças diversas – discursivas, subjetivas, sociais e políticas.
Todo gesto escrito também deve ser considerado um ato de força
discursiva de um corpo que produz as subjetividades que irão informálo enquanto corpo individual e político. A poesia é o campo privilegiado
da escrita para a análise e produção desses processos de subjetivação
que implicam os corpos e que a memória da força política sobre eles
ganha um outro tipo de visibilidade. É isso o que queremos apontar
exemplarmente na poética de Luiza Neto Jorge, na qual são atritados
posicionamentos que parecem destacar subjetividades cujos corpos
historicamente são mantidos sob controle discursivo, à margem das
poderosas máquinas mnemônicas dos Estados Nacionais: no caso
português, corpos controversos, porque camonianamente erotizados,
mas também ambíguos com relação ao próprio modelo épico
camoniano, de modelo bélico-estatal.
2. O acontecimento dos corpos
A escrita poética de Luiza Neto Jorge, bem ao modo de outros
companheiros seus de Poesia 61, é francamente intertextual, tanto com
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relação ao próprio discurso poético, quanto com relação ao discurso
histórico-político de Portugal. A Poesia 61 se destacou no cenário da
poesia do século XX em Portugal exatamente por voltar sua atenção
para a linguagem como lugar por excelência para se discutir as tensões
e disputas políticas e culturais que constroem qualquer sociedade. Ainda
na ditadura salazarista, os poeta de Poesia 61 mostraram o
esgotamento (provavelmente uma insuficiência de base) da linguagem
neo-realista de problematização da realidade sócio-política portuguesa.
Optando por uma poética em que o texto significasse a produção de
imagens e procedimentos dos dilemas e alternativas da sociedade
justamente pela sua organização poética, pela sua produtividade
enquanto linguagem e enquanto discurso, a poesia era entendida como
uma prática e uma intervenção no coração dos impasses sociais do
país. Desse modo, o discurso poético de Luiza vai possuir essa espécie
de cabeça bifronte: uma voltada para o próprio discurso poético: a
autoconsciência da linguagem, a “exploração das virtualidades da
palavra – em particular do nome como imagem ou metáfora” (CRUZ,
1979, p. 186) e a problematização do próprio discurso poético; e
outra voltada para o discurso da vida, em sua mais ampla concepção,
isto é, de uma política da subjetividade, uma política do corpo ou,
foucaultianamente, uma biopolítica, pois que Luiza toma o corpo
feminino, o corpo da mulher, como o campo histórico para as lutas que
devem ser produzidas e travadas.
Podemos, no entanto, tentar fazer convergir esses dois campos
da produção poética de Luiza através da presença na sua poesia de
um traço destacado por dois estudiosos dela. Tanto Jorge Fernandes
da Silveira (cf. 1986, p. 20) quanto Gastão Cruz (cf. 1979, p. 155)
sublinham a presença de um discurso poético em Luiza marcado mais
pelo acontecimento do que um discurso marcado por uma poesia de
palavras, como no famoso dito polêmico de Mallarmé. Para Gastão
Cruz, mesmo quando ela parece ter uma inflexão um pouco maior
para a prosificação, continua ainda assim sublinhando que “as ações e
as situações apresentadas, aludidas, sugeridas, são extremas” (1979,
p. 160). Mas queremos entender o acontecimento em Luiza menos
como simplesmente a descrição de situações e mais ao modo de
Foucault, como:
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cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma pluralidade
de posições e de funções possíveis. Tal descontinuidade golpeia e invalida
as menores unidades tradicionalmente reconhecidas ou as mais facilmente
contestadas: o instante e o sujeito. E, por debaixo deles, independente
deles, é preciso saber conceber entre essas séries descontínuas relações
que não são da ordem da sucessão (ou da simultaneidade) em uma (ou
várias) consciência” (FOUCAULT, 1996, p. 58).

Se a poética de Luiza apresenta o acontecimento, este engloba
tanto a série do discurso poético quanto a série da biopolítica,
principalmente se atentarmos para o aviso de que o acontecimento
“não é o ato nem a propriedade de um corpo; produz-se como efeito
de e em uma dispersão material” (FOUCAULT, 1996, p. 57-8). Ou
seja, o acontecimento irrompe do contato entre os corpos – individuais,
sexuais e políticos. Daí que Luiza pode ser lida como uma subjetividade
que posiciona o corpo e o discurso em atenção aos sentidos mais
prementes do solo histórico em que vive, isto é, que formula seu desejo
enquanto membro de um corpo político vivo e, por isso, em permanente
transformação.
Exemplos dessa atenção ao acontecimento discursivo são,
obviamente, os Dezanove Recantos, publicados em 1969, em
produtiva tensão de releitura do épico camoniano e, por extensão,
com todo o corpo político português nele gestado através de um amor
coletivo na “Invocação” do Recanto I:
Mestre luz equívoca entre a página e o poema
[...]
Pai doador de sangue
Vadio gato animal sustido
no ovário de minha mãe vestíbulo e morgue
Elétrico motor louco, louco navegante, máquina
arborizada
a lançar faíscas pelo mundo
e sangue e seios e cílios sustentando o corpo!
[...]
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Assim veio a Musa seus dedos apurados para
o exame dos mortos
deusa ao coçando-se
debaixo da terra
a empurrar (Idade de reabsorção, 1973, p. 210).

O corpo feminino (“sangue e seios e cílios”) e a poesia (“assim
veio a Musa seus dedos apurados para / o exame dos mortos”) são
ambos historicamente cafetinados para sustento do corpo político que
Os Lusíadas constroem no seu discurso triunfalista e “louco”. Nessa
Invocação, o acontecimento-tornado-corpo-histórico das navegações
é fissurado pela emergência de um outro acontecimento discursivo, que
revitaliza dois dos corpos sujeitos ao corpo político: o corpo da mulher
e o corpo da poesia. Uma defesa veemente é feita de ambos, tanto
através da interpelação ao uso que é efeito da poesia (“Musa”) em Os
Lusíadas quanto através da diferença sexual de um corpo feminino
apontado como sujeito às forças da história, isto é, às forças do “Pai
doador de sangue” (que dá a vida), diante do qual o “ovário da mãe
vestíbulo e morgue” sustém um animal (A idade de reabsorção, 1973,
p. 210). A memória da micropolítica desses corpos é produzida como
um golpe na memória cultural portuguesa, e a força do acontecimento
poético de Luiza Neto Jorge é que a deflagra.
Na articulação entre as duas pontas do acontecimento discursivo
na sua poesia – isto é, a poética e a histórico-política – que a sua
escrita ganha em intensidade, que o corpo como “campo de força”
(Deleuze) assume uma espécie de protagonismo, tanto poético quanto
político, e o sujeito do discurso ganha decididamente presença “entre
a página e o poema”, livrando-se da “Mestre luz equívoca”. Essa
presença subjetiva é exemplar na primeira parte de “Poema”:
Esclarecendo que o poema
é um duelo agudíssimo
quero eu dizer um dedo
agudíssimo claro
apontado ao coração do homem
falo
com uma agulha de sangue
a coser-me todo o corpo
à garganta
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e a esta terra imóvel
onde já a minha sombra
é um traço de alarme (JORGE, 1973, p. 47).

Este pequeno artefato biopolítico (ou biopoético, se se preferir) é
um lance poético da mais lúcida potência, que embaralha voluntariamente
a percepção do que é corpo e do que é texto e torna a metáfora de
“corpo textual” enfraquecida diante da força e do comprometimento do
sujeito-objeto do poema. Aqui, corpo e poema se plasmam como o
mesmo acontecimento, como o mesmo gesto de disputa em que “duelo”,
“dedo” e “agulha” são análogos entre si e análogos no embate, na escrita
e na costura. A mesma raiz etimológica para “agudíssimo” e “agulha” só
aproxima mais as palavras. Apesar da primeira ser um adjetivo, ela
qualifica justamente “duelo” e “dedo”, que com “agulha” formam a
sustentação semântica do poema. A isso se some o fato do adjetivo
estar no superlativo, cuja tônica esdrúxula em / i /, fechada, alta e sem
saídas, e de vir em repetição diferenciada, pois na segunda ocorrência
há um enjambement a problematizar o retorno do mesmo adjetivo pela
sua diferença no tempo e no espaço, por mais que seja o mesmo
“agudíssimo claro”. É Gastão Cruz quem fala da “escolha por adjetivos
com um valor semântico extremo” (CRUZ, 1979, p. 160) em Luiza.
No centro discursivo e visual do poema (a segunda das três
estrofes), a assunção da natureza agonística dos atos de dizer e viver
(“falo / com uma agulha de sangue / a coser-me todo o corpo / à
garganta” − JORGE, 1973, p. 47). Falar-escrever com o próprio sangue
é o que Nietzsche cobrava e que Luiza experimenta como característico
do corpo feminino que ousa perpetrar esse gesto. Falar-escrever é
aqui também coser, ato tão tradicionalmente colado ao universo legado
às mulheres quanto o escrever é tradicionalmente distante dele. O sangue
feminino – que no poema anteriormente lido sustentava o corpo político,
pelas mulheres de corte e costura (dedo a sangrar furado pela agulha)
– reaparece no gesto de ligar esse corpo à fala “e a esta terra imóvel /
onde a minha sombra / é um traço de alarme” JORGE, 1973, p. 47).
Esse sangue feminino é o mesmo que fora miticamente derramado em
solo português por Inês de Castro. Esse nome se desmaterializou da
história pela morte para se rematerializar como “traço de alarme” da
poesia camoniana, que pariu tantos “órfãos de Inês”, órfãos de amores
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malogrados, aos quais Jorge Fernandes da Silveira identifica Luiza (cf.
1986, p. 164). Se de um lado do discurso camoniano o amor coletivo
da Razão de Estado foi o responsável pelo derramamento do sangue
de Inês, do outro, o amor ardente do corpo erótico que foi Inês
permaneceu cantado e fecundando, como “traço” do acontecimento
nas novas escritas. A “terra imóvel” portuguesa já possui a sombra
desses sujeitos femininos que leva atados pelo sangue dos seus corpos
quando falam. Daí que falar-escrever para Luiza é afirmar o mesmo
amor ardente do corpo erótico, agora também corpo poético da
micropolítica amorosa de Inês (a política da poesia), contra o amor
coletivo da memória oficial.
O corpo feminino dos “órfãos de Inês” é poético-político ao
lançar um olhar erótico para o mundo da política, olhar que recria a
política em outras bases. A guerra macropolítica é assimilada pela
micropolítica do erotismo, pela disputa entre os corpos sexualizados,
num gesto que se quer dissolvente das Razões de Estado. Esse Estado
se confunde historicamente às figuras do Homem e do Pai, sujeitos de
proa (para usar uma imagem marítima) dos grandes discursos
salvacionistas que provocam no século XX o desejo suicida presente
em “Sítio absorvido”:
I.
... eu, que não posso andar para trás,
para uma zona de oceanos,
evoco qualquer lago,
não suíço: suicida (JORGE, 1973, p. 76).

A consagração, heroicização e eternização dos “barões
assinalados” são objeto de recusa, da mais radical de todas as recusas
– o suicídio –, que têm postas à prova a portugalidade que canta em
prosa e verso o “mar-oceano”, o “mar português”. As águas paradas
de “qualquer lago”, em contraposição ao permanente movimento dos
oceanos, da sua grandeza e plasticidade políticas, produzem sutis, mas
decisivos deslocamentos com relação ao passado e ao presente ditatorial
português em que Luiza escrevia. Iniciar um poema com reticências
seguidas pelo pronome pessoal “eu”, definido por recusas que lhe
seguem – não andar para trás (o passado marítimo?), evocar “qualquer
lago” em lugar da “zona dos oceanos”, ficar em posição de simulacro
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fonético-semântico em relação aos lagos “suíços” ao ser um lago
“suicida” –, demonstram a escrita de micropercepções dessa fina leitora
e habilíssima poeta que foi Luiza Neto Jorge em relação à memória
cultural que elabora no seu próprio corpo de mulher portuguesa. A
opção pelo suicídio aqui é falsa, pois a impossibilidade de “andar para
trás” só lhe implicaria o mais do mesmo do discurso triunfalista do
corpo político português, a matar seu corpo amoroso, assim como
Inês foi morta pela razão de Estado. Suicídio seria aceitar essa repetição.
Suas recusas são afirmações de vida.
Luiza Neto Jorge: leitora-escritora de juízos afirmativos de vida,
juízos-à-la-Luiza, do seu corpo mais íntimo e mais público, corpo-61,
corpo-68, corpo dos Cravos de 25 de abril de 1974.
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Tejo que levas as águas
Correndo de par em par
Lava a cidade de mágoas
Leva as mágoas para o mar
Leva nas águas as grades
De aço e silêncio forjadas
Deixa soltar-se a verdade
Das bocas amordaçadas [...].
Manuel da Fonseca

1. Introdução: Colonialidade, Memória e Exílio
Vivemos, quase sempre, ancorados à nossa memória. Ela é, no
fundo, o nosso calendário temporal, a nossa bússola e o arquipélago
das nossas emoções, das nossas identidades, dos lugares e das pessoas
com quem interagimos. No seu livro, O vento assobiando nas gruas
(2002), Lídia Jorge escreveu, a meu ver, uma das mais belas reflexões
sobre a memória humana. Nas palavras da autora, passo a citar: “a
morte não é morrer, a morte é sair da memória” (2002, p. 529). Por
vezes, a memória não é só aquilo que dela se escreve, o que História e
memória oficiais de uma nação, soberanamente, legitimam como aparato
mnemónico de um povo, de um país na sua trajectória histórico-social.
Existem outros prismas, outras luzes que, ainda que não visíveis a um
olhar rápido e quase supérfulo na sua atenção, nos mostram que a
História, por vezes, essa pavorosa versão oficial e cronólogica dos
factos humanos, é inimiga da existência de verdades paralelas. Porque
oculta, esquece e viola outros parâmetros de análise, outras versões
de uma mesma realidade, e que sob um outro prisma as coisas da
natureza humana “que a primeira vista parecem negras e irrevogáveis
podem afinal admitir luz, alguma luz inesperada” (BARRY, 2009, p.206);
e desse rebento luminoso desafiar a autoridade e altivez da “palavra
escrita” da História, pois “a palavra escrita assume autoriedade, mas
pode não a ter” (BARRY, 2009, p.144).
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A Balada do Ultramar (2009) oferece ao leitor essa-outra
paisagem menos formal do que foi o colonialismo e a colonialidade no
espaço e tempo do império português além-mar1. Para além de uma
intricada correlação entre tempo e memória, entre o tempo público e o
tempo subjectivo e interior (MAGALHÃES, 1987) do narrador
omnipresente, este romance permite-nos entrar por um itinerário do
que foi a vivência colonial em Angola, o quotidiano de todos aqueles
homens e mulheres portugueses que viveram o sonho desse povo “farol
dos mundos” (LOURENÇO, 2001, p.91), que Salazar sonhou e desejou
para um país atrasado, retrógado, de uma “sonâmbula e trágica
grandeza” (LOURENÇO, 2001, p.26). Pela memória do narrador
omnipresente e autodiegético, iremos percorrer a imaginação imperial
e colonizadora que o Salazarismo acirrou numa população enclausurada
num ambiente fechado e habituado ao servilismo paternalista e
autoritário de que Salazar era a imagem perfeita. Lúcida e incontornável
a observação de Eduardo Lourenço, quando o estudioso olha a
emigração caudalosa para as colónias/províncias ultramarinas da
seguinte modo:
Concretamente, o salazarismo foi o preço forte que uma nação agrária e
desfasada do sistema ocidental a que pertence teve de pagar para ascender
ao nível de nação em vias de industrialização. Desse processo, e como
coroamento dele, constituirá a emigração em massa dos nossos aldeões a
simbólica e dura expressão final (LOURENÇO, 2001, p.33).

No entanto, não nos apeguemos a esta narrativa heróica da
emigração para África, como serena e inócua, pois, mais do que nunca,
esta reflecte e representa a fragilidade e vulnerabilidade de Portugal,

Nelson Maldonado-Torres tem dedicado importantes reflexões, no que concerne, a uma
distinção metodológica e histórica entre colonialiadidade e colonialismo. De acordo com o
autor, “coloniality is different from colonialism. Colonialism denotes a political and economic
relation in which the sovereignty of a nation or a people rests on the power of another
nation, which makes such nation an empire. Coloniality, instead, refers to long-standing
patterns of power that emerged as a result of colonialism, but define culture, labor,
intersubjective relations, and knowledge production well beyond the strict limits of colonial
administrations. Thus, coloniality survives colonialism” (MALDONADO-TORRES, 2007,
p.243; grifo meu).
1
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enquanto nação, como sujeito histórico em torno de um
desconhecimento de si, da sua identidade e do seu destino tão apartados
da maisculada Europa e civilização europeia. Mais do que um caminho
a cumprir, África foi sinal de um país esvaziado em si. Eduardo Lourenço,
no seu Labirinto da Saudade (1979), leva-nos por esse território
árido que é saber-se ao certo da identidade de Portugal. No entender
do autor, foi sob a interrogação lançada por Garrett que, pela primeira
vez, Portugal é interpelado como sujeito receptor das angústias do seu
povo, povo que pensa e sofre a nação vulnerável, que se estilhaça num
“jogo de avestruz que jogamos com a nossa alma” (LOURENÇO, 2001,
p. 27), e que não pode senão questionar-se, tal como Garrett2, assim
como a Geração de 70 (Antero, Eça, Oliveira Martins),
o que verdadeiramente quer, sem interrogar a sério e de frente o que é
essa realidade viva e mortal de uma Pátria entrevista como “frágil”,
“vulnerável” e da qual sente o seu ser interior e o seu destino pessoal
inseparáveis (LOURENÇO, 2001, p.84-85).

Mas, Portugal foi, apenas soberano na sua postura como
território, quando se imaginou como centro do mundo, sob o élan
sonhador, irrealista e ficcional de um “império como imaginação do
centro” (RIBEIRO, 2003, p.3). No entanto, sobreviver como império e
imaginar-se como centro requereu de Portugal uma longa e terrífica
viagem no interior de um exílio quer territorial, pois teve de abandonarse das suas vestes geográficas, quer subjectivo, pois milhares de
portugueses seguiram, cegamente, essa voragem emocional, pátria, esse
pequeno “suicídio” de alma, nas recônditos do entre cá e lá do império.
Nesse sentido, o continente africano, surge-nos como cavaleiro alado,
que nos promete glórias, grandezas, e falácias com que, facilmente,
fomos pejando o espaço e tempo do imaginário do colonialismo

Como nos diz Eduardo Lourenço, “É ao passado e no passado – mas por causa do presente,
como Herculano – que o cidadão, o autor, o combatente liberal e patriota Almeida Garrett
dirige a interrogação, ao mesmo tempo pessoal e transpessoal: que ser é o meu, se a pátria
a que pertenço não está segura de possuir e ter o seu?” (LOURENÇO, 2001, p.86).
2
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português. O ser grande, foi, como nos diz Agustina Bessa-Luís, em
As pessoas felizes3, um mergulho nessa experiência exílica, pois só
nos tornamos grande fora de nós, e na imaginação dos outros. Assim,
diz a escritora:
Quando alguém se concentra em si mesmo, a imaginação torna-se o seu
vício. Quando os portugueses produziram frutos na imaginação das outras
nações, foram de facto grandes.
África, raiz de uma sobrevivência do homem nómada e natural, haveria de
significar para os portugueses uma difícil separação; pois a sua estrutura
extra-histórica ficou sempre suspensa, no pontão europeu, dum destino
saudosista e primitivo (BESSA-LUÍS, 1975, p.82; 144; veja-se também
LOURENÇO, 20014).

Situando-se no mesmo paralelo de pensamento de Agustina
Bessa-Luís, Eduardo Lourenço observa que Portugal consciente
do que nos separava da maiusculada e então orgiástica civilização [e] ...

Ainda que não recebendo, actualmente, a atenção merecida dentro do rol das obras que,
criticamente, pensaram o colonialismo português e as suas consequências, As pessoas felizes,
permite-nos perceber a sobrevivência da metrópole, exclusivamente, dependente e “subalterna”
das suas províncias ultramarinas. De facto, é irónico que Portugal só foi “grande” pelas suas
colónias. Por outras palavras, precisou-se do Outro e da espoliação do que lhe era legítimo para
sermos esse centro imaginário, “farol do mundo”. Veja-se o livro de Isabel Allegro de Magalhães,
O sexo dos textos, no qual, o referido romance de Agustina Bessa-Luís recebe a seguinte atenção:
“o acontecimento do 25 de Abril, com a vivência pessoal e colectiva do momento e seu
significado, com os seus efeitos na sociedade portuguesa e nas vidas individuais e mentalidades,
com os seus antecedentes, constitui matéria fecunda para romances de Lídia Jorge, Maria Velho
da Costa, Teolinda Gersão, Agustina Bessa-Luís … O Dia dos Prodígios, Notícia da Cidade
Silvestre, Lúcialima, Paisagem com Mulher ao Fundo, As Pessoas Felizes …, entre outros,
são textos em que a chamada revolução de Abril emerge em contextos e com fitos muito
diferentes, mas sempre como facto marcante da vida colectiva e individual” (MAGALHÃES,
1995, p.25, grifo meu).
3

Esta posição, ainda que ficcional, de Agustina Bessa-Luís, dialoga profusamente com Eduardo
Lourenço quando este pensa no seu Labirinto da Saudade, esta grandeza atrofiada dos
portugueses, do seguinte modo: “contudo, se exceptuarmos talvez a Macedónia e Roma,
poucas vezes um povo partindo de tão pouco alcançou … um direito tão claro a ser tido por
“grande”. Acontece, todavia, que mesmo na hora solar da nossa afirmação histórica, essa
grandeza era, concretamente, uma ficção. Nós éramos grandes, …, mas éramos grandes
longe, fora de nós, no Oriente de sonho ou num Ocidente impensado ainda” (LOURENÇO,
2001, p.25-26).
4
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para fugir a essa imagem reles de si mesmo (“choldra”, “piolheira”) ....
descobre a África, cobre sua nudez caseira com uma nova pele, que não
será apenas imperial, mas imperialista, em pleno auge dos imperialismos
de outro gabarito... (2001, p.30).

Em A Balada do Ultramar, também se realiza esse exercício
de reflexão de um exílio pátrio e identitário que arremessou uma geração
e seus descendentes num vórtice de abandono, ostracismo resultante
de um sonho que não se cumpriu. Desse modo, o narrador de A Balada
do Ultramar – doravante BU – realiza ao longo da diegese um
exercício de memória5, trazendo para a superfície do panorama da
realidade pós-colonial portuguesa o que a História foi apagando como
invisível e, quase, como uma narrativa colectiva a esquecer. De facto,
mais do que um romance sobre o quotidiano da colonialidade na África
portuguesa, e tudo o que essa colonialidade tem como subjacente e
latente6, na interacção desigual entre colonos e nativos, A Balada do
Ultramar é um trabalho da memória – “memory battles” (McCOMARK,
2008, p.125) – que se propõe reivindicar, reexaminar, revisitar o passado
das vidas comuns e o presente dessas mesmas trajectórias individuais,
trazendo para a luz da História7 portuguesa o reconhecimento histórico
das vidas dos chamados retornados. Ao desafiar os discursos mais

Subscrevo as observações de Oha Obododimma, quando o autor enfatiza que “memory is not just
a source of pain; it is also a means of raising consciousness” (OBODODIMMA, 2008, p.84).

5

Sobre a insidiosa natureza da colonialidade, atente-se às reflexões de Mignolo e Tlostanova,
e na sua chamada de atenção no que concerne o ardiloso conúbio entre modernidade e
colonialidade. De acordo com ambos autores “the logic of coloniality is one side (the hidden
and darker side) of imperial government. The rhetoric of modernity is a rhetoric of salvation
(conversion, civilization, development, market democracy) while the logic of coloniality is
the logic of land appropriation, exploitation, control of gender and sexuality, of knowledge
and subjectivity” (2006, p.219).
6

No seu recente romance, sobre a vida de uma mulher dura e injustamente banida pelo seu
meio social circumdante, Sebastian Barry constrói na sua diegese um livro baseado no diário
desta mulher, presumilvelmente, centenária. No diário desta personagem, no qual se percorre
um tempo social, politico e cultural da Irlando do Norte, a um determinado momento, lê-se
a violência que a História oficial pode exercer: “É que a História, tanto quanto sei, não é a
organização do que aconteceu, com sequência e verdade, mas uma composição fabulosa de
conjecturas e palpites erguida como bandeira contra o ataque da verdade, que vai definhando
(BARRY, 2009, p.64).
7
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predominantes do que foi o processo de colonização e de
descolonização, A Balada do Ultramar será uma outra possibilidade
de leitura dos universos subjectivos daqueles homens e mulheres que
viveram na pele, e, até hoje, as suas memórias caladas e sufocadas
pelo total desinteresse de um país que se arroga de pós-colonial. A
Balada do Ultramar opera como um livro que se vai escrevendo
dentro de um outro livro, no qual, a personagem principal no combate
contra a sua memória que vai definhando, usa a escrita como um
instrumento pelejando contra o esquecimento social e histórico, e a
ignorância colectiva a que foram votados, os chamados retornados,
quando muitos deles não retornavam a lado nenhum. Pelo contrário,
se viam forçados a lutar por um lugar na arena real da sobreviência
num país para muitos desconhecidos. Com uma análise bem pertinente
e, diremos, necessária nos tempos que correm, Jo McCormark oferecenos um estudo relativo aos Franco-Argelinos, resultante de uma
investigação sobre os antigos combatentes argelinos no exército colonial
francês. Na iminência da possibilidade efectiva de serem massacrados
pelo povo argelino que conquistou a sua independência em 1962, muitos
destes combatentes juntamente com as suas famílias fugiram para França.
Reduzidos a um ostracismo social, histórico e cultural, a um verdadeiro
descrédito das suas condutas, estes indivíduos e suas famílias foram
recebidos como “repatriés”8 – designação análoga a retornados – e
vexados pelo esquecimento da memória colectiva da França. Alguns
dos seus descentes, crescendo e vivendo sobre o estigma dessa mágoa
familiar e desrespeito da História, usaram a escrita - misto de
autobiografia e ficção - como forma de reivindicar um reconhecimento
e um lugar na memória colectiva no espaço e tempo da póscolonialidade francesa. Nesse sentido, argumenta McCormark: “one
form of activism is cleanly writing. This is a specific “vector of memory”
(2008, p.128); precedendo esta sua reflexão, o mesmo autor refere o
seguinte: “ “memory battles” can be viewed as attempts by exiles or

No âmbito do seu estudo, McCormark salienta: “as a legacy of colonialism, nearly one
million settlers left Algeria. Although they are referred to as repatriés [repatriates], many
bitterly rejected this term, since they were born in Algeria, not in France, insisting therefore
that they cannot have been repatriated” (2008, p.122).
8
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their descendants to secure a place in the collective memory” (2008,
p.125). Demorei-me um pouco no exemplo anterior, pois vejo neste
estudo uma inegável proximidade com o romance A Balada do
Ultramar, funcionando este último, como um vector que procura romper
muros de silêncio no universo da dita pós-colonialidade portuguesa, e,
traduzir nas suas próprias palavras, emoções e percepções no que foi
a vivência de uma geração que encontrou em África o paraíso alémPortugal, fazendo deste lugar, aparentemente, passivo e abúlico9, a sua
terra, a casa da suas identidades. Atente-se às seguintes passagens:
É através dos gestos de gente normal – dos nossos sonhos e aspirações,
das nossas vitórias e derrotas, dos nossos actos de bravura e das
pequenas traições – que se vai escrevendo o grande livro da história dos
povos. Podemos ser meras notas de rodapé, mas a história ganha outros
cambiantes quando é contada na primeira pessoa (ACÁCIO, 2009, p.18,
grifo meu).
Estou cansado de ver os ventos da história apagarem o rasto de uma
geração que se habituou a ficar calada, os lábios atados por um estranho
pudor (ACÁCIO, 2009, p.177, grifo meu).

Ao privilegiar a memória10 como instrumento de medição,

Diz-nos Walter Mignolo que o exercício da colonialidade espelhou a narrativa da modernidade
do Homem ocidental, narrativa essa que se materializou ao nível de um trabalho de
inferiorização e de um não reconhecimento do Outro como sujeito cognoscente. Nesse
sentido, a colonialidade exercida sobre o Outro não foi apenas, uma colonialidade do poder,
mas, também, uma colonialidade do ser e do conhecimento. Por conseguinte, argumenta
Mignolo, para o colonizador: “the colonized do not have epistemic privileges, of course: the
only epistemic privilege is in the side of the colonizer … . ‘Colonizer side’ here means
Eurocentric categories of thought which carries both the seed of emancipation and the seed
of regulation and oppression” (MIGNOLO, 2007, p.459).

9

Ainda que o tempo objectivo, público, cronológico, seja importante para esta narrativa, é
a memória do tempo subjectivo que, marcadamente, resulta imprescindível para a elaboração
dessa análise do que foi a colonialidade, e como esta pode, ainda hoje, estar tão presente –
embora num estado latente - nas vidas e identidades, daqueles que viveram o esplendor de um
império “como imaginação do centro”. Concordo com Isabel Allegro de Magalhães (1987)
quando salienta que, mediante a memória, o indivíduo tem a capacidade de se expandir e
abarcar tempos diversos, e ao criar a possibilidade de uma “coexistência de infinitas ligações
entre diferentes momentos do tempo” (MAGALHÃES, 1987, p.88), o homem ganha a
prerrogativa de atribuir “aos acontecimentos passados, presentes e futuros uma qualidade
diferente da que eles têm em si: funde-os de uma forma dinâmica, associa-os uns aos outros”
(MAGALHÃES, 1987, p.88).

10
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reflexão e revisitação do passado colonial português, A Balada do
Ultramar representa, metonimicamente, toda uma tentativa de catarse,
de expulsar as mágoas e as histórias subjectivas de uma colonialidade
amordaçada e tornada como ausente no salto para o tempo pósdescolonização. Logo, este artigo pretende, por um lado, criticamente
mesurar a narrativa do exílio pátrio e identitário do Império, que este
romance nos permite aceder, e, por outro lado, pensar que a profilaxia
pós-colonial do tempo e espaço português nada fez do que remediar,
prevenir, e de certo modo votar a um esquecimento, as memórias da
colonialidade, suas feridas e cicatrizes. Este romance vem alertar, assim
como muitos outros publicados recentemente em Portugal, que a
colonialidade não está exangue, sem voz, pois ela não saiu, ainda, da
memória. Pelo contrária, ela é a reivindicação de uma assumpção
ontológica, a de que a pós-colonialidade portuguesa só pode ser
construída e, equilibradamente, pensada quando dela se apartarem os
silêncios nocivos, e se encarar de frente as verdades, ainda que estas
sejam verdades dolorosas.
Memória e exílio, dois mundos que em A Balada do Ultramar,
vão, solidariamente, comungando de uma mesma realidade: o rosto
cru e nu do abandono da casa, do mundo dos afectos, por fim, como
revela a personagem principal, “[d]a viagem para um exílio que não
desejei...” (ACÁCIO, 2009, p.14, grifo meu).
2. Entre cá e lá: Os dois rostos desconhecidos de um Império
Embora Salazar tenha paralisado a vida de muitos homens e
mulheres portugueses, num país tornado apático e sonolento pelo seu
atraso social e económico, para aqueles que viveram a narrativa ídilica
da emigração ultramarina, África representou para estes indivíduos um
momento divino de libertação e de um futuro promissor. Vivendo uma
colonialidade feliz, em muito, urge dizer-se, baseada no cultivo de
privilégios que só ao colonizador abarcava, homens e mulheres invertem
o seu vocabulário de vida e de promessas a cumprir. O abandono das
suas vivências apertadas e sorumbáticas na Metrópole é substituído
por um rasgo de euforia, liberdade, progresso porque desligados do
seu centro colonizador. Embalado pela sua memória, a personagem
principal de A Balada do Ultramar, revela-nos o processo, gradual,
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de desligamento e de um exilar-se voluntário de Portugal como pátria.
A par de uma consciência total das diferenças entre os territórios
africanos – no caso da presente narrativa, Angola – e o país desbotado
e cinzento de origem, diz-nos o narrador da diegese:
Talvez eu esteja a ser vítima das armadilhas que a memória nos vai
lançando, mas não devo estar muito longe da verdade se afirmar que em
África tínhamos menos preconceitos, éramos muito mais liberais, não
andávamos sempre preocupados a pensar se as coisas pareciam bem ou
pareciam mal. Nas nossas escolas havia professores excelentes, pessoas
da maior qualidade que foram para lá [refere-se a Angola, nomeadamente,
a cidade de Luanda] por se sentirem enclausuradas e sufocadas pelo
ambiente acanhando da metrópole, e isso ajudou a consolidar uma
mentalidade diferente (ACÁCIO, 2009, p.88-89, grifo meu).

Crentes inabaláveis de uma colonialidade que cultivava a
construção de uma sociedade multirracial, Portugal foi-se tornando um
lugar distante, longínquo nas suas memórias, pois o presente se mostrava
sorridente e promissor de um futuro auspicioso. No âmago do romance,
torna-se, claramente, insofismável a realidade bifurcada da trajectória
imperial e colonialista portuguesa. Mais do que uma coesão pátria, entre
o aquém e além-mar, a construir-se na senda de um império “como
imaginação do centro”, Portugal vai estiolando-se cegamente. E o exílio
é, também, interno, porque resultante do descontentamento daqueles
que na metrópole, como bem escreveu o poeta e romancista Manuel da
Fonseca (1975), no seu poema Tu e Eu Meu amor, vão asfixiando-se
neste recanto ermo, esquecido de uma Europa “maisculada”, no qual o
hausto da liberdade vive sombriamente almejada nos corpos e mentes
amordaçados dos portugueses:
Tu e eu meu amor
meu amor tu e eu
que o amor meu amor
é o nu contra o nu.
Nua nua a verdade
Tão forte no criar
adulta humanidade
nu o querer e o lutar
dia a dia pelo que há-de
os homens libertar
amor que a eternidade
é ser livre e amar (FONSECA, 1975, p.180).
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E é, desta maneira, que as águas imperiais se afastam. Entre o
cá-metropolitano e lá-imperialista e colonialista se inscreve o exílio de
uma nação, dois mundos que do diálogo aparentemente idealista e
permanente, não vê os que os seus-agora-outros sentem. Pertinente e
acutilante é a constação de Eduardo Lourenço, ao aduzir que
o que fomos como portugueses da metrópole, o que éramos como donos
reais e imaginários de terras longíquas, ficou separado e separado
continuou praticamente até ao fim de uma das mais insólitas aventuras
colonizadoras do planeta (LOURENÇO, 2001, p.45).

Na sonhadora vida nos territórios africanos, aqueles portugueses
que lá edificaram os seus sonhos e futuros olham para Portugal como
tantos outros poderes colonializadores o olhavam (SANTOS, 1994,
2002), desse modo, o ‘Portugal-dos-pequeninos’ não é apenas uma
estória a contar aos meninos, mas sim uma visão partilhada e sentida
no além-mar. Na sua viagem, a chamada graciosa, que constituíam as
visitas à metrópole, o modo como o Funcionalismo do Ultramar tinha
de premiar os esforços do seu povo no além-mar, o narrador
autodiegético desnuda as suas impressões, assim como, o desencanto
que sente pelo seu, outrora país-de origem, à laia de um paciente diário
etnográfico de Portugal:
À medida que os dias de férias passavam, foi ganhando corpo um inesperado
desencanto, até se quebrar de uma vez por todas a minha nostalgia pela
metrópole. Eu percebi que tinha sido abençoado com a possiblidade de ter uma
qualidade de vida muito superior à da maioria dos portugueses de cá. A vida
nesta terra [refere-se a Portugal] parecia manchada pelo cizentismo de um país
que ficara sentado sobre si próprio, enquanto o resto da Europa se afastava de
nós. Em África, libertos desta inércia bafienta onde os dias se iam alinhavando
pacatamente uns átras dos outros, podíamos dar largas ao instinto criativo e à
vontade de progredir. Aqui [Portugal] era tudo muito acanhado, as coisas eram
ditas em dó menor, e isso reflectia-se nas situações mais insignificantes
(ACÁCIO, 2009, p148-149, grifo meu).

No entanto, relembrando as palavras cantadas por José Mário
Branco11, diz-nos o músico: “foi um sonho lindo que acabou/houve
Autor-compositor-intérprete português, exilado entre 1963-1974 em França, e um dos
mais proeminentes músicos da chamada música de intervenção, este excerto faz parte da
letra da música, Eu Vim de Longe, sobre a desilusão e o desencanto que foram a Revolução de
Abril e as mudanças não cumpridas que esta revolução prometia. Eu Vim de Longe pode ser
entendida como o resultado final de um epopeia seja imperialista, colonialista e até
revolucionária que se tornou, como diz na canção “ um sonho lindo que acabou”.
11
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aqui alguém que se enganou”. E é então que a paisagística da Guerra
colonial entra por estas vidas adentro. A 15 de Março de 1961, em
Angola, a UPA, União dos Povos de Angola, “inaugurou a luta armada
pela independência daquela colónia africana com o terrível massacre de
cerca de sete mil civis, negros e brancos” (REBELO, 2008, p.11), assim o
escreve Tiago Rebelo no seu romance O último ano em Luanda (2008).
Salazar interpretou este, que será um sangrento episódio nas vidas de
milhares de portugueses, como um capricho territorial dos seus Outros
colonizados, e calmamente abriu espaço ao que dará lugar a uma estrada
de morte, de terror, para muitos sem retorno, com a famosa ordem
majestáica: “Para Angola, rapidamente e em força!”.
A guerra colonial, espelho dessa mitologia do excesso pátrio, terá de
percorrer um caminho pejado de sangue, dor, mágoa e luto, para que nos
seus consecutivos catorze anos, mostrar a Portugal, esse Caliban colonizador
(SANTOS, 2002), a radiografia de uma alma nacional amortalhada, exangue
e tornada cadáver. Como tão bem o disse Agustina Bessa-Luís, em As
pessoas felizes: “A guerra [entenda-se a guerra colonial]. Abriu uma negra
flor no coração dos portugueses. As lágrimas com que a regavam não se
viam, mas cavavam sulcos na terra …” (BESSA-LUÍS,1975, p.172-173), e
das Balas trocadas e perdidas escreveu Manuel da Fonseca (1975) o
pungente poema, que passarei a citar uma parte apenas:
Dá o Outono as uvas e o vinho
Dos Olivais o azeite nos é dado
Dá a cama e a mesa o verde pinho
As balas dão o sangue derramado
Dá o Sol as searas pelo Verão
O fermento ao trigo amassado
No esbraseado forno dá o pão
As balas dão o sangue derramado (1975, p.177).

Das balas e sangue derramados, de uma guerra colonial,
humanamente, trágica, e de um processo de descolonização grotesto e
desastroso, deram às margens de Portugal milhares dos chamados
retornados, vindos nas famosas pontes aéreas12. Enfim, dessa epopeia
Vejam-se os romances de António Trabulo, Retornados – O adeus a África (2009), de
Tiago Rebelo, O último ano em Luanda (2008); de Júlio Magalhães, Os retornados. Um
amor nunca se esquece (2008); de Margarida Paredes, O Tibete de África (2006); entre
outros títulos não menos relevantes.
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trágica que foi a mitologia imperialista portuguesa em África, deu a
tantos homens e mulheres portugueses uma terrível lição de vida e morte,
como pontualmente observado por Isabel Ferreira Goudl, que África,
não foi “um mundo de verdades eternas, nem tão-pouco um espaço
idílico do colono” (2009, no prelo).
3. Os Retornados: Ou a cartografia insofismável do exílio
Escreveu Said no seu Reflections on exile (2001), que a
experiência do exílio nunca é plácida e serena. Pelo contrário, a vivência
exílica tem em si a dor e a mágoa de um abandono territorial e emocional
do lugar que se amou, e que através da memória13, se continua a amar.
Escutando o pulsar das suas observações, Said diz: “exile is … the
unhealable rift forced between a human being and a native place,
between the self and its true home: its essential sadness can never be
surmounted” (SAID, 2001, p. 173).
Com a morte de um império atrofiado pela sua imaginação “como
do centro”, a mãos com toda uma negociação tão ridícula, que foi,
ainda que legítima, o reconhecimento da independência das suas
colónias africanas, adicionando a isto todo um processo revolucionário
que para muitos ficou aquém das suas promessas, Portugal viu-se a
braços com a “invasão-enxurrada das pedras vivas dessa imperialidade,
amontoadas ao acaso no Aeroporto da Portela” (LOURENÇO, 2001,
p.43). Arremessados, arrancados da sua morada emocional da sua
sweet home em Angola, os retornados, quando muitos deles não
tornavam, nem a lugar nenhum regressavam (McCOMARK, 2008), muitos
portugueses e seus descendentes encontraram em Portugal um país
bruto nos seus costumes, rude na sua hospitalidade e desconhecido no
seu vocabulário de vida e, literalmente, ignorante das outras vidas e
sonhos existentes no Ultramar, também esse, dito Portugal. Como nos
diz o narrador de A Balada do Ultramar, “A história mostrou-nos
que o ultramar em que nós vivíamos era olhado de uma forma muito
Na sua valiosa reflexão no que toca a relação entre exílio, língua e cidadania, Obododima
Oha observa que “exile, as a removal from home, orchestrates an in-betweeness: the exiled
person is neither here or there, even in the choice of language to express self. Exile is
somewhere, but, psychologically, the exiled person is nowhere” (2008, p.87).
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diferente a partir da metropóle” (ACÁCIO, 2009, p.173). Escorraçados,
estigmatizados, ostracizados pela Histórica e memória colectiva dos
portugueses da Metrópole, os “retornados”, foram arremessados contra
o rosto árduo, inóspito e insidioso de um país que, totalmente, os
desconhecia14, e que, repetitivamente, os rotulava como “os parentes
afastados” 15(ACÁCIO, 2009, p.219, grifo meu). Encurralados num
emaranhado de fios tecidos pela “experience of the colonial wound”
(MIGNOLO e TLOSTANOVA, 2007, p. 120), de angústias e feridas de
uma pós-colonialidade cruel, Portugal foi para estes sujeitos exilados,
a mão pátria que confiscou os seus sonhos “em nome da modernização
de um país que precisou de nós em África, mas teve de arrepiar caminho
quando quis ser aceite na Europa das democracias e dos negócios
(ACÁCIO, 2009, p.219).
Tornados invisíveis pelo “jogo de avestruz” que Portugal, mais
uma vez joga com a sua memória histórica, os retornados, chegam a
Portugal, e vivem na pele o sentimento de desorientaçao e exílio
identitário e pátrio. Atentemos às seguintes passagens:
Ao chegarmos a Portugal, fomos surpreendidos pela maledicência16 das
aldeias e das vilas onde se apontava o dedo às meninas por causa dos
calções, das saias curtas ou das blusas sem costas que elas estavam
habituadas a usar na terra onde nasceram.
Mas o pior de tudo era o frio que fazia no Inverno. Um frio de rachar que
nos enregelava os ossos e parecia fazer pouco das roupas de lã
desenxabidas...(ACÁCIO, 2009, p.89).

Como observado por Eduardo Lourenço, “Quanto ao povo português – que a sério nada
conhecia do fabuloso e mágico império – só tomará realmente consciência dos acontecimentos
quando após as independências de Angola e Moçambique centenas de milhares de retornados
invadem de súbito a pacífica e bonacheirona terra lusitana ...” (2001, p.63). Contudo, esta
terra lusitana não é apenas bonacheirona, mas isso sim, modorrenta e enferma de exílios seja
externo, porque forçado pela descolonização, seja interno. No que toca a este último tópico,
penso que o romance de João de Melo, O homem suspenso (1996, especialmente pgs.26 e
49), é a expressão da pós-colonialidade portuguesa enferma deste doentio exílio interno.

14

15
Em O Tibete de África, de Margarida Paredes, a personagem principal, irróneamente
catalogada como retornada expressa-se sobre o mau tratamento social recebido em Portugal,
como se segue: “Com o tempo apercebi-me que ser retornada era uma espécie de doença que
todos os recém-chegados tinham contraído em África. Ser retornado era muito pior que ser
feio, gordo, careca ou corcunda. Não me gravaram o nome na pele, mas ele ficou como um
estigma na alma” (2006, p.59).

Leia-se no romance de Júlio Magalhães o retrato sócio-cultural dos portugueses: “não foi
fácil a adaptação ao país, ao clima, à mentalidade vigente, a uma população ainda pouco
instruída” (2008, p.167).

16
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A minha filha mais velha sentiu grandes dificuldades até se conseguir
adaptar a uma nova vida em Lisboa. Perante as difculdades de um dia-adia vergado por um duro sentimento de perda... Nos primeiros anos, ao
lembrar-se da vida em Luanda, ela ficava tão triste como uma criança
desconvidada de uma festa de aniversário. “A minha terra é Angola e era
lá que eu queria estar... eu não sou daqui, eu não sou daqui” (ACÁCIO,
2009, p.149-15017, grifo meu).

Como o próprio título indica, trata-se de facto de uma balada,
canção de uma alma lugúbre que milhares de portugueses trouxeram
dessa viagem, que para muitos não foi certamente de retorno, ou de
regressos, mas uma viagem gerada por um ostracismo da terra que
amaram como sua – Angola –, e de um ostracismo na terra, essaoutra-sua, que os rotularam, rebarbativamente, como retornados:
Nós amamos África em demasia e pagámos um preço muito elevado por
isso. Fomo vítimas de um implacável triângulo amoroso: a terra de onde
partimos recebeu-nos com desprezo quando a outra, a que nós tínhamos
escolhido, nos renegou (ACÁCIO, 2009, p.220).

4. Conclusões: Breve Esboço para uma Literatura das Ausênsias
Muito mais, aqui, se poderia pensar e reflectir-se sobre o exílio
de uma nação que de si não tinha coerente consciência imperial e
colonialista, e de todas as experiências exílicas subjectivas que o
romance A Balada do Ultramar procura recuperar na poeira do
esquecimento social e histórico português. Empurrados por uma
necessidade absoluta de reconstrução das suas vidas, pois “exiles feel,
therefore, an urgent need to reconstruct their broken lives” (SAID, 2001,
p.177), muitos homens e mulheres portugueses foram, na espessura
dos seus exílios, amordaçando e aplacando as suas memórias e, por
consequência, adiando a possibilidade de uma reflexão justa e legítima
do que foi a colonialidade e é, hoje, a pós-colonialidade no espaço e

Retomando Os retornados. Um amor nunca se esquece (2008), veja-se a interessante
ironia ontológica no que respeita a uma definição de retornado: “Coimbra nunca pensou em
regressar a Portugal, até porque, “regressar” não seria o termo correcto, já que nasceu em
África e nunca estivera no continente” (2008, p.127).
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tempo português. Como nos diz o narrador quando embalado pelas
suas memórias,
Entre a angústia e a revolta, há um enorme catálogo de emoções para
descrever a forma como nos sentimos quando aqui [refere-se a Portugal]
chegámos.
Há verdades, mesmo que sejam apenas as nossas verdades, que merecem
ser ditas cruamente, ser vermos a dor e a raiva perdidas nas metáforas
dos escritores (ACÁCIO, 2009, p.95-96).

Ainda que possamos admitir este romance, assim como tantos
outros, como romances da colonialidade portuguesa, penso que estes
registos subjectivos, raiando a índole ficcional autobiográfica, ajudam
Portugal a repensar-se no que foi e será como pátria a cumprir-se.
Infelizmente, muitos dos romances publicados vêm a lume pela mão de
jornalistas – como é exemplo, Manuel Acácio – , que pela sua posição
privilegiada na esfera dos meios de comunicação conseguem, ainda que,
efemeramente, veicular e disseminar muitas questões que ainda estão
por dizer, encarar e soletrar alto na consciência histórica de Portugal.
Como uma literatura que ilumina problemas produzidos como socialmente
ausentes, ou inexistentes, a nova literatura dos “retornados”, será nesse
sentido uma viagem auspiciosa em busca de outras verdades, para que
nela e dela saiam sem medo, pudor e receio os fantasmas e espectros
das cicatrizes e exílios da colonialidade portuguesa. E assim, de uma vez,
por todas, possamos responder à interrogação levantada por Eduardo
Lourenço: “Para quando a nova viagem para esse outro desconhecido
que somos nós mesmos e Portugal connosco?” (2001, p.66).
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Agustina Bessa-Luís, escritora portuguesa galardoada em 2004
com o Prêmio Camões, apresenta em sua obra a releitura de alguns
dos mais célebres mitos do imaginário português: a figura de Dom
Sebastião, monarca desaparecido em Alcácer-Quibir em 1578, e a de
Inês de Castro, famosa por ter sido simbolicamente coroada depois
de morta. Em O Mosteiro (1984), temos a história de Belchior,
personagem obcecado pela escrita de um livro sobre o rei, numa
estratégia narrativa que insere uma obra em outra. À medida que avança
em suas pesquisas, o protagonista questiona as informações obtidas e
sua narrativa passa a contestar a veracidade da História Oficial. Do
mesmo modo, são questionados os procedimentos narrativos, até que
o personagem-escritor opta por uma inovação no que toca à decifração
do processo histórico e da escrita, transpondo, para o plano da diegese,
os mecanismos textuais que marcam a estética da contemporaneidade,
caracterizada por uma atitude de reelaboração da matéria histórica,
que agora surge destituída da representação gloriosa de outrora.
Em Adivinhas de Pedro e Inês (1983), a releitura envolve um
dos mais célebres mitos do imaginário português: a história de Inês de
Castro. Sacralizada e mitificada pelo inconsciente coletivo lusitano, a
relação amorosa de Inês e Pedro constitui um dos mitologemas da
cultura portuguesa, ligada, segundo o filósofo Gilbert Durand, à
nostalgia do impossível. Também aqui nos deparamos com uma
investigação que se revela inútil, chegando-se à conclusão de que os
olhares acerca dos fatos históricos são mecanismos de construção e
de representação a serviço da ideologia vigente. A saída encontrada
pela narradora sugere a libertação da escrita, em detrimento de supostas
e duvidosas verdades históricas.
A partir da análise da ficção contemporânea como revisão dos
valores canonizados, nossa leitura aponta a destituição dos paradigmas
característica da narrativa pós-moderna. Acreditando que a releitura
realizada pelos romances citados reflete uma proposta revisional, o
presente estudo pensa o redimensionamento dos cânones presente no
discurso contemporâneo.
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Tendo a escrita de um romance como pano de fundo, O mosteiro
realiza uma verdadeira dissecação do inconsciente coletivo português.
Ao pensar a figura de D. Sebastião e a mitificação feita em torno dela, a
narrativa analisa todo o jogo ilusório que cerca a imagem do Rei Desejado,
redimensionando os valores canonizados pela tradição literária.
O romance organiza-se a partir de uma estrutura binária, num
eixo dicotômico que perpassa a narrativa, gerando uma tensão entre
dois elementos e permitindo uma reflexão sobre os mesmos. O
desdobramento dual estabelece, assim, a tese e a antítese do processo
dialético, numa ambivalência que gera a perspectiva da síntese. Assim,
Passado / Presente, História / Ficção, Loucura / Sanidade, entre outros,
são pares que se inter-relacionam, suscitando uma reflexão acerca da
sociedade portuguesa que aguarda o retorno do rei.
A dicotomia loucura / sanidade aparece no texto representada
pela dificuldade em se delimitarem as fronteiras que separam o indivíduo
mentalmente são do louco. Foucault propunha um quinhão de loucura
como algo inerente à humanidade e, nesse sentido, não ser louco significaria
ser mais louco do que os demais. Chevalier e Gheerbrant, ao estudarem
a simbologia do louco, apontam a relação entre esse estatuto e as normas
estabelecidas pela sociedade. Segundo eles, a definição de loucura está
intimamente ligada aos valores sociais, que marginalizam e estigmatizam
todo aquele que não se enquadra nos padrões vigentes.
Curioso é, portanto, verificar no romance a transformação de
um mosteiro em asilo de loucos. Mais estranho ainda é observar toda
a normalidade que parece emanar do lugar, organizado segundo uma
hierarquia e em perfeita harmonia com o resto da sociedade. Ocorre,
portanto, uma relação simbiótica que pressupõe a necessidade da
loucura para a manutenção da sociedade dita normal. Os doidos do
lugar funcionam, dessa forma, como auxiliares no processo de
narcisismo que caracteriza a população local. É a convivência de ambos
que possibilita uma construção identitária, numa estratégia de se
configurar o eu a partir do outro.
Um aspecto importante no que se refere aos habitantes do mosteiro
é o fato de muitos deles se identificarem com personagens históricos.
Essa confusão acerca da própria identidade tem o apego ao passado
como tônica, o que refletiria uma atitude coletiva, social, em que todo o
povo português estaria envolvido. Em se tratando de uma narrativa que
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tematiza o sebastianismo, rotular como loucura o apego ao passado ou
a idolatria a mitos históricos implicaria agrupar em tal categoria toda a
nação, que aguarda, ansiosa, um vulto no nevoeiro.
Outro ponto expressivo na obra diz respeito à tensão entre História
e Ficção. A personagem central desse conflito é Belche, que, obcecado
por seu livro, depara-se com a ilusão que envolve a figura do Rei
Desejado. No conflito entre mascarar e desnudar, o protagonista esbarra
na dificuldade em aceitar a frustração histórica, característica de Portugal,
que se manifestou quando do desaparecimento de D. Sebastião, e que
parece se repetir na perda das colônias africanas.
Eduardo Lourenço, no conhecido estudo O labirinto da
saudade (1979), estuda a psicanálise mítica do destino português,
atribuindo aos traumas do presente a atitude nostálgica que, segundo
ele, caracterizaria Portugal. Para ele, o grande trauma português teria
sido causado pelo contraste entre o passado glorioso dos “barões
assinalados”, dilatadores da fé e do império, e o presente de decadência.
A crença no sebastianismo resgata, de certa forma, a glória perdida no
passado. Ao rejeitar a morte de D. Sebastião, defendendo a idéia do
retorno, a lenda popular não permite a aceitação do fato, alimentando
simbolicamente o imaginário da nação. O mito, produto da ficção, atua
como uma versão paralela da História, subvertendo-a e criando um
simulacro de verdade.
Outro par fundamental na bipolaridade presente no romance é
aquele que marca as relações entre os membros da microssociedade
ali formada. Afinal, o estatuto da identidade faz-se a partir da noção de
alteridade gerada pelo confronto eu versus outro. É, portanto,
sintomático que Belche, personagem central, seja marcado por
problemas referentes à própria identidade. Seu estado mental constitui
um dos melhores termômetros de uma espécie de neurose coletiva que
assolaria o imaginário português.
Em termos narrativos, o protagonista parece atuar como uma
espécie de contraponto da narradora, uma vez que o último capítulo
constitui-se numa narrativa autônoma, em que o até então personagem
torna-se o agente da narração. Curiosamente, o tom de sua enunciação
é vacilante, transpondo, para a esfera do discurso, toda a insegurança
que o caracteriza. Até mesmo nesse aspecto ele fracassa, pois, ao
deixar de ser personagem para se tornar narrador, há a instância narrante
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maior, ao fundo, que demonstra explicitamente a desconfiança em
relação ao que é dito por ele.
Se por vezes Belche aproxima o primo José Bento – em tudo
superior a ele – da figura de D. Sebastião e sofre, de um modo quase
masoquista, com a afirmação de sua inferioridade em relação ao primo,
há outros momentos em que o protagonista se identifica com o rei
desaparecido, igualando situações de sua vida a aspectos relacionados
ao retorno do monarca. Nessa associação, personagens parecem
transitar entre realidade e ilusão, diagnosticando uma quase
esquizofrenia, num processo patológico que se estende de forma
metafórico-metonímica a toda a nação.
Ao se configurar como uma espécie de duplo de D. Sebastião,
Belche permite a dessacralização daquele através de uma caracterização
que, ao enfatizar a vulnerabilidade do personagem, desmitifica, por
extensão, a figura do rei desaparecido em Alcácer-Quibir. Esse
desdobramento toca no ponto-chave do inconsciente coletivo português,
evocando a necessidade de uma reflexão crítica, tônica da ficção
portuguesa contemporânea.
Sintetizando as imagens anteriores, a dicotomia Passado /
Presente estrutura o conflito que vitima o imaginário português. De um
lado, as glórias e conquistas, o reinado de D. Sebastião e o vislumbre
do Quinto Império. O presente, em contraste direto, traria a decadência,
a ruína dos sonhos, a inadequação vivenciada por Belche e a
desmitificação como saída.
O binômio Passado / Presente é ainda metaforizado pela imagem
da velhice, recorrente no texto. A convivência forçada com velhos,
ainda na infância, angustia Belchior, que se irrita com a conduta daqueles.
Suas impressões são motivadas pelas atitudes passadistas e nostálgicas
daqueles a que denomina os velhos de minha infância, numa possível
alusão à postura utópica do povo que aguarda o retorno do rei
desaparecido.
Entretanto, da aversão sentida na infância, ele passa a compreender
e a admirar esses velhos, que então se lhe afiguram como heróicos,
sugerindo a sua identificação com o passado mítico e glorioso, bem como
sua adaptação ao modus vivendi até então condenado por ele.
A última parte d’O mosteiro é constituída pelo livro que o
protagonista vinha escrevendo, uma narrativa autônoma inserida na
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narrativa maior, e que o transforma em narrador. A obra sebástica que
fora a sua obsessão torna-se agora um livro, intitulado O medo.
Essa narrativa atua como sublimação da fragilidade do narrador,
que se oculta / protege atrás de uma das figuras históricas mais
representativas do imaginário português. Paradoxalmente, entretanto, a
projeção e a fixação que marcam a atitude de Belche em relação à obra
acabarão por acentuar ainda mais a fragilidade que ele tenta ocultar.
O título O medo já vislumbra a tônica do texto, na medida em
que prenuncia o caráter modalizante que pautará a sua postura no que
tange às verdades históricas por tanto tempo difundidas. Trata-se de
uma obra autônoma não apenas pelo fato de ser, em termos narrativos,
independente da narrativa principal, mas também por possuir a
liberdade de contestar os fatos tidos como verdadeiros. Tem-se, então,
a relativização, a contestação do absoluto, tão em voga na
contemporaneidade.
Em relação ao universo diegético do livro de Belche, temos a
história de D. Sebastião, e de todas as circunstâncias que o teriam
levado a assumir um comportamento doentio, arriscando-se de forma
deliberada e intempestiva. Ao enfrentar de modo impulsivo as caçadas
e o risco, o jovem monarca teria mascarado o próprio medo,
envolvendo-se em situações de extremo perigo. Numa perversa
tentativa de sublimação, ele livra-se de seus temores desafiando-os de
maneira irracional. Longe de exprimir coragem, seu comportamento
denuncia um imenso pavor, camuflado por atitudes extremadas.
No plano discursivo, temos um narrador que teme o fracasso,
mas que ousa desafiar as verdades históricas em nome da verdade
ficcional, realizando uma dupla demolição: de um lado, uma
dessacralização da História, em que a imagem virtual e ilusória cede
lugar a uma mais real e, por isso, mais cruel; de outro, uma desconstrução
narrativa, resultante da projeção que aproxima o narrador de D. Sebastião.
A perspectiva daquele como historiador fica comprometida em virtude
de sua identificação com o objeto narrado. Assim, o próprio narrador
desconfia do que descobre, e a narradora primeira, por sua vez, evidencia
o seu ceticismo em relação a ele.
Em contrapartida, a narrativa que irrompe da primeira apresenta
uma multiplicidade de perspectivas, sugerindo a liberdade ficcional.
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Ao se deparar com situações obscuras, Belche busca na versão árabe
a coerência e a lógica não encontradas na portuguesa. Ao perceber
que a sua perspectiva de abordagem aproxima-se da história contada
pelo outro, o protagonista detecta a manipulação relacionada aos fatos
históricos e decide se rebelar contra a versão oficial, pairando entre o
erro e a certeza, observando de diferentes ângulos, na visão plural
característica da pós-modernidade.
A denúncia realizada por Belche ao perceber a enredada trama
que envolve personagens históricos é acentuada pela exaustiva repetição
da frase “Não é fácil dizer como as coisas se passaram”. Podendo ser
utilizada como epígrafe do livro, a assertiva aponta a dupla dificuldade
que atormenta o narrador: a tortuosa aventura de narrar, e o problema
de transpor os obstáculos que cercam os fatos históricos. Ao contrário
das narrativas tradicionais, que apresentam um herói vigoroso, corajoso,
viril, a obra de Belche mostra um D. Sebastião mais próximo do gauche,
do anti-herói. Também Belche, enquanto personagem da narrativa
maior, encarna o estatuto do ambíguo, do andrógino, do covarde. E,
num exorcismo que também acaba por o atingir, ele passa a ver nas
derrotas e fracassos uma forma de libertação.
As terras do Vale de S. Salvador – onde o protagonista fora
criado – viviam sob o signo do nevoeiro, do encoberto, literal e
figurativamente, num messianismo de cunho sebastianista sugerido
inclusive pelo nome do lugar. Significativamente, é o desaparecimento
do Rei Desejado o que permite que o lugar adquira identidade, sendo
explícita a imagem da catástrofe como forma de libertação.
O episódio de Alcácer-Quibir possibilita ao mosteiro e ao vale a
libertação. Mais importante, contudo, do que a libertação financeira –
os impostos davam respaldo à ideologia expansionista – ocorre uma
libertação de ordem psicológica: ao perder o sonho do Rei Desejado,
a população de São Salvador vê-se livre da responsabilidade do
sucesso, almejado porém impossível, e capaz de trabalhar suas
frustrações e expectativas reais, sem o sonho do passado.
Assim, O mosteiro gira em torno de um eixo paradigmático que
opõe duas faces portuguesas. O caráter dual da narrativa faz-se notar
inclusive pela instância narrante, que se desdobra para fornecer
diferentes perspectivas.
338

PELOS LABIRÍNTICOS ESPAÇOS DA MEMÓRIA...

O medo, a um só tempo capítulo integrante do romance e narrativa
autônoma, reflete a ambivalência de uma obra que tenta se desvencilhar
do discurso oficial. Belche instaura o não-lugar, o relativo. O ato
consciente de pairar entre o erro e a certeza, na aceitação de um
entrelugar, contesta o dogmatismo proposto pela História Oficial. Sendo
O mosteiro um romance que coloca em xeque as duas casas
portuguesas, a de Avis e a de São Salvador, temos em D. Sebastião e
Belche, respectivamente, um vislumbre de regeneração. Com a
demolição dos pilares da versão oficial, surge a liberdade da escrita,
que adentra, insondável, as esferas do encoberto.
Já o romance Adivinhas de Pedro e Inês relê um dos mais célebres
mitos do inconsciente coletivo português: Inês de Castro. Para se entender
a dimensão mítica atingida por sua imagem, é necessário analisar o
processo de construção do ideário do amor romântico. Desde o
surgimento de Tristão e Isolda, no século XII, a impossibilidade amorosa
tem sido a marca do amor-paixão no Ocidente. Sacralizada e mitificada
pelo imaginário português, a relação amorosa entre Inês e Pedro retrata
essa impossibilidade, conferindo um caráter trágico à história daquela
que depois de morta teria sido rainha. Obras como Os Lusíadas ou A
Castro demonstram que o extrato mítico supera o histórico, sendo
significativo o fato de as referências mais famosas à rainha morta serem
justamente aquelas que não possuem qualquer respaldo histórico.
Publicado em 1983, o romance de Agustina lança um olhar
tipicamente pós-moderno à história de amor portuguesa, na medida
em que constrói um discurso que subverte a matéria mitificada pelos
cronistas e pela tradição literária. Marcado pela autorreferencialidade,
o romance apresenta-se repleto de digressões que interrompem o ritmo
do fio narrativo e denunciam a subjetividade envolvida nos mecanismos
de representação. Ao rever os ícones do passado para dessacralizálos, a narrativa pós-moderna resgata figuras históricas, destituindo-as
da imagem que o discurso tradicional lhes atribuíra, pondo a nu o próprio
processo de representação cultural, marcado pelo simulacro. O leitor,
até então um destinatário passivo, é convidado a se tornar partícipe
dessa produção, tendo sua consciência crítica despertada. Os contextos
discursivos, históricos, sociais e ideológicos são analisados, tornando
aberta a obra literária, e conduzindo a uma multiplicidade de
interpretações.
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Steven Connor, em Cultura pós-moderna – introdução às teorias
do contemporâneo (1993), rastreia o pensamento de diversos teóricos
da pós-modernidade. Ao analisar a perspectiva de Linda Hutcheon, o
autor ressalta a terminologia metaficção historiográfica para definir as obras
de ficção caracterizadas por uma espécie de autorreferencialidade mesclada
a um tom historicista. Ao refletir sobre o seu estatuto de ficção, essas obras
acentuariam a figura do sujeito narrante, bem como o próprio exercício da
escrita. Curiosamente, algumas dessas obras têm como tema personagens
ou eventos históricos, que serão submetidos, segundo Hutcheon (1991),
“à distorção, à falsificação e à ficcionalização”.Aobra literária, dessa forma,
torna-se a mediadora entre história e ficção. Assim, a produção literária
pós-moderna assume uma dimensão diferente da tradicional, e a biografia,
especialmente, instaura um novo enfoque, a partir do qual o processo
ficcional se torna o próprio tema a ser explorado. Trata-se de uma estratégia
que permite ao biógrafo indagar a própria condição a partir da especulação
feita em relação ao biografado.
Essa nova forma de apreensão do texto, feita pelas brechas e
fendas, reflete a tônica da narrativa contemporânea, marcada pela
afirmação do seu caráter ficcional. Constatada a inviabilidade de
apreensão do real, a autenticidade que se busca é a verdade da ficção.
Desse modo, o texto ficcional permite a escrita de uma biografia em
que se valoriza a verdade do texto, relativizando-se o próprio conceito
de verdade. Enquanto a narrativa de outrora se caracterizava por uma
tentativa de legitimação, a pós-modernidade é marcada por uma
valorização do sujeito. Assim, o passado histórico subordina-se ao
presente do narrador, numa desconstrução característica da pósmodernidade.
Em Adivinhas de Pedro e Inês, percebemos estar diante de um
relato cujo segredo não está no que é dito, mas no que é calado. Sendo
um romance cujos protagonistas são personagens históricos, a
investigação questiona a veracidade do discurso oficial. Trata-se, então,
de uma história outra, a ser escrita a partir das entrelinhas e ausências,
uma vez que a criação / invenção constitui a verdadeira proposta da
narrativa. Dessa forma, assistimos à escrita da história e à história da
escrita, num processo auto-reflexivo em que a enunciação parece, por
vezes, ser o verdadeiro objeto tratado. É com naturalidade que a
instância narrante rejeita a 3ª pessoa, objetiva e linear, para narrar em
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1ª pessoa, realizando digressões e permitindo que a narrativa oscile ao
sabor de sua subjetividade. Ao fazê-lo, descortina o processo de
criação literária, ao mesmo tempo em que demonstra a parcialidade
de seu ponto de vista, recusando o dogmatismo que sempre
caracterizou a História Oficial.
Uma das estratégias utilizadas inicialmente pela narradora consiste
em levantar dados biográficos e informações históricas para, em seguida,
questioná-los, na tentativa de descobrir a verdade. Por meio da destituição
do discurso oficial, comprometido com a ideologia vigente, a instância
narrante reflete sobre a verdade histórica como representação.
À medida que avança em suas pesquisas, a narradora constata a
inviabilidade de seu projeto. Percebe que é impossível descobrir uma
verdade, pois esbarra em vazios intencionalmente deixados para que
certos fatos jamais viessem à luz. Aos poucos, a narradora-detetive
cede lugar à narradora-demiurga, que resolve as lacunas e silêncios
deixados pela História por meio da ficção. Em suas digressões, aponta
a primazia da verdade ficcional em relação às supostas verdades
históricas, sempre comprometidas com os interesses do poder.
A partir desse momento, a narradora reavalia não mais os dados
históricos, mas a própria noção de verdade. A recorrência de expressões
modalizantes, como é possível, devia estar, o mais provável é que...,
indica a subjetividade e a relativização presentes em seu discurso. A
onisciência da terceira pessoa é substituída pela reflexão, numa
reelaboração dos conteúdos históricos do passado. A apropriação de
acontecimentos e personagens históricos, marca da metaficção
historiográfica, conduz a uma reformulação dos próprios conceitos de
realidade, mundo e arte, subvertendo as relações entre eles.
A revolução realizada pela estética pós-moderna é decorrente
da quebra de paradigmas por ela efetuada. Contesta-se não mais a
versão histórica, mas a ilusão de que haja uma verdade única e
inequívoca. A nova apreensão da matéria histórica gera uma perspectiva
na qual, em vez da verdade una e inquestionável, tem-se uma tentativa
de construção a partir das múltiplas visões do passado. A metaficção
historiográfica definida por Hutcheon demarca esse entrelugar entre o
ficcional e o meramente factual, numa reconstrução do passado, uma
vez que revisita as elaborações que uma sociedade faz de si, permitindo
uma reflexão acerca dos mecanismos de representação.
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É essa nova forma de representação do mundo o que se observa
nas Adivinhas de Pedro e Inês. Por meio das digressões acerca da
História presentes no romance, surge a legitimação da verdade ficcional
em detrimento da histórica, alvo de constantes manipulações.
Enquanto a História e as narrativas tradicionais apresentavam
Inês como a doce e frágil moça que trazia o nome do amado escrito no
peito, o romance agustiniano revisita as circunstâncias que cercaram a
sua morte, negando a visão maniqueísta e analisando as atitudes dos
membros da nobreza de Portugal. Pouco resta, então, da amante
submissa e passiva, vítima do grande e fero Amor. A Inês da narrativa
contemporânea irrompe, firme e decidida, ambiciosa a ponto de
satisfazer as ânsias narcísicas do príncipe para chegar ao poder. Sua
obstinação teria ameaçado o trono português, o que pode ter sido sua
sentença de morte. A subversão por ela representada permite uma
reflexão sobre o papel da mulher na sociedade portuguesa medieval, e
a própria narradora especula acerca da manipulação da imagem de
Inês de Castro – e até de sua elevação à categoria de mito – como
fruto de uma relação entre ideal patriótico e amor impossível.
A Inês ficcional, surgida do olhar do presente lançado sobre a
figura histórica do passado, nada tem de indefesa, e a mitificação que
envolve sua história seria apenas uma estratégia para neutralizar sua
figura política, reduzindo-a a vítima do amor.
A constatação do caráter tendencioso da versão oficial leva a
narradora, antes envolvida na apuração dos fatos, a se libertar cada vez
mais da História e dar asas ao texto ficcional. No diálogo com um padre
que supostamente tivera acesso aos documentos originais, mas que se
recusa a falar sobre eles, a narradora, exasperada, cessa a busca pela
verdade histórica e se rende à verdade do texto.
O romance traz ainda a imagem da rosácea, ornato arquitetônico
em forma de rosa. Figura presente também nas catedrais do final da
Idade Média, sua forma circular fazia com que fosse vista como uma
representação do mundo ou da Roda da Fortuna. Em determinado
momento, a instância narrante afirma serem as Adivinhas de Pedro e
Inês uma leitura da rosácea, presente na cabeceira dos túmulos do
casal. Aquilo que poderia a princípio constituir uma alusão à biografia
gravada nas lápides em Alcobaça, entretanto, transcende a mera
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referência e metaforiza a própria estrutura romanesca: a rosácea, cuja
figura parte de um centro e se estilhaça em diferentes direções, aponta
a arquitetura polifônica da narrativa. Os movimentos centrífugos e
multidirecionais das pétalas marcam a pluralidade de perspectivas,
aliando o estilo arquitetônico medieval à relativização pós-moderna.
A instância narrante, que demonstra o seu envolvimento com a
matéria romanesca, intensifica a subjetividade presente na narrativa. A
imaginação e a especulação surgem como vislumbres das múltiplas
verdades, numa constatação de que a nova forma de representação
da realidade é marcada pela subjetividade e pelo fim da onisciência. A
esse respeito, Hutcheon assinala algumas das estratégias normalmente
adotadas na ficção pós-moderna.
A impotência da instância narrante constitui-se numa das tônicas
do romance, cujo título fala de adivinhas, numa sugestão do caráter
relativizante do olhar que é lançado sobre as figuras históricas de Pedro
e Inês. Ao final, a narradora ritualiza a comunhão com o leitor,
encarregado de, também ele, escrever a sua versão.
Consciente da importância das imagens de Pedro e Inês, a
narradora presenteia-nos com a perspectiva da interação. Com as
Adivinhas de Pedro e Inês, uma nova flor surge, à espera de que
cada leitor a desfolhe, vagarosamente, saboreando imagens únicas.
Cabe a ele conhecer a nova Inês, criando possíveis respostas para as
adivinhas propostas pela ficção.
Mais do que simplesmente reler a História canonizada pelos livros
e pela abordagem tradicional, os romances aqui analisados propõem
uma reflexão no que tange ao processo de construção de mitos pelo
imaginário português. Deparamo-nos com mitos e representações que
povoam o inconsciente coletivo de forma indelével. A ficção, ao
reelaborar, pelas lacunas deixadas, a memória portuguesa, traz em sua
nau as vozes e os ângulos sempre silenciados pelo discurso oficial,
construindo uma nova identidade portuguesa, livre de idealizações.
Ouçamo-la, então.
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Considerações iniciais
O espaço, uma grande cidade da Moçambique independente e
em meio à guerra civil. O tempo, algum momento do longo interstício
que durou esse evento. As personagens, caricaturas de representantes
de classes sociais, políticas e religiosas que dividem o mesmo contexto
espaço-temporal. O Sétimo Juramento (2000), da moçambicana Paulina
Chiziane, oferece-nos um diálogo entre ficção e história na construção
de uma narrativa, cujas referências são próprias da sociedade retratada,
fruto de importantes intercâmbios e cruzamentos entre as diversas etnias
locais e os demais grupos que formaram a sociedade moçambicana.
Antônio Cândido (2008), ao relacionar literatura e sociedade,
pontua a importância do meio social para a elaboração da obra literária.
Esclarece que a arte não é somente a manifestação individual de um
autor, mas a exteriorização, por meio dele, de um complexo processo
que não pode excluir o meio de que faz parte o artista. Investigando as
relações entre a obra e seu condicionamento social, o crítico se refere ao
fato de que
o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como
significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na
constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno (CÂNDIDO,
2008, p.14).

Pondera, ainda, que a integridade da obra não se vale do fato de
ela expressar ou não certo aspecto da realidade, como também não se
restringe a operações formais que dispensem qualquer contexto social
como elemento de compreensão; é antes a união de texto e contexto
numa interpretação dialeticamente íntegra.
Entendendo que o contexto social pode se tornar discurso tanto
pela Literatura quanto pela História e que há uma relação intrínseca
entre elas n’O Sétimo Juramento, este estudo cuidará de analisá-la.
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Sobre História e Literatura
Antes do advento do cientificismo ocorrido no século XIX,
imaginação e conhecimento, história e literatura, não faziam parte de
universos dicotômicos, mas constituíam-se enquanto ramos de uma
mesma árvore, nutrida por testemunhos e interpretações acerca da
experiência humana que pudessem elevar o homem a uma condição
superior (LE GOFF, 1990, p.12; HUTCHEON, 1991, p.141). Entretanto,
em função da conjuntura proporcionada pelo império da razão, que
considerava o indivíduo como “micro-universo, sujeito absoluto e
autônomo, em torno de cujos atributos e desempenho se passa a ver,
por exemplo, movida a História” (DUARTE, 1983, p.37), houve uma
cisão entre os dois campos. Com o cientificismo de Ranke (BURKE,
1992, p.11), a investigação sobre o passado começou a se pautar por
métodos dotados de acuidade técnica, visando descobrir e esclarecer
os eventos e processos que se ligam, entre si e ao presente, por uma
continuidade linear. A história legitimava-se como o relato de eventos
realmente ocorridos, realizados por grandes homens, sendo dotada dos
meios de averiguação e interpretação capazes de atribuir a um fato
importância histórica e de articulá-lo com outros de igual natureza.
No início do século XX, contudo, essa concepção tradicional de
historiografia passou a sofrer severas críticas, tanto de figuras expressivas
da intelectualidade, quanto de representantes do próprio campo histórico,
pertencentes a outras correntes até então comprimidas pelo cientificismo
e que começavam a se articular para reproduzir sua própria concepção
da disciplina, dos eventos considerados relevantes para estudo e sua
visão a respeito deles. O mais importante desses movimentos se deu por
meio da revista dos Annales. Criada na França em 1929, a publicação
tinha como diretrizes substituir a narrativa de acontecimentos e da política
por uma história-problema, tornar passível de investigação a história de
todas as atividades humanas e dialogar com outras disciplinas, como a
geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a linguística, a
antropologia social. A partir dos Annales, as fontes históricas, que durante
o cientificismo histórico, eram restritas a arquivos e documentos, com a
influência da etnologia, ampliaram-se, abrangendo também as instituições
familiares e religiosas, os gestos, os costumes, o cotidiano, a palavra, a
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memória social. Com o declínio do racionalismo na segunda metade do
século XX, a História volta-se mais uma vez para as narrativas, abrindo
espaço para uma pluralidade de visões que vêm se somar à historiografia
tradicional.
Considerando-se que o contexto social, político, econômico e
cultural era o mesmo, verifiquemos o caminho trilhado pela Literatura.
Rumando, no século XIX, a uma predominância do romance histórico
(LE GOFF, 1990, p. 397), voltado para a narração dos grandes feitos,
praticados por grandes homens, em prol do desenvolvimento de uma
nação abençoada, esse subgênero ocidental calcou seu trajeto ligado
ao projeto do progresso, da representação “fidedigna” da realidade e
do nacionalismo (FIGUEIREDO, 1997, p. 480-483). O naturalismo e o
realismo também participaram do movimento de apresentar, por
metonímia, alguma estrutura social, embora, ao contrário do romance
histórico tradicional, não tivessem a pretensão de retratar um evento
político específico.
Natural foi também que, com o questionamento acerca de um
modelo racionalista como única forma, por vezes impositiva, de
conceber o mundo, essa dúvida e as novas formas de perceber a não
linearidade histórica e o (in)determinismo social fossem traduzidas
também pelo discurso literário.
A memória vem a se tornar um tema recorrente também na
Literatura, acontecendo, a partir da década de 70, com a perda da fé no
projeto progressista, o que Beatriz Sarlo chama de “guinada subjetiva”,
um movimento de valorização da subjetividade, baseada na rememoração
da experiência daquele “que narra sua vida (privada, pública, afetiva,
política) para conservar a lembrança ou para reparar uma identidade
machucada” (SARLO, 2007, p. 18-9) Essa subjetividade aproxima-se
muito mais da memória, da percepção da realidade, do que da
factualidade positivista subjacente a ela (POLLAK,1992, p. 2).
A Memória como substrato
Analisando o interesse suscitado pela memória, Michel Pollak
esclarece que, embora ela pareça ser, em princípio, um fenômeno
individual, desde Halbwachs, é importante que se tenha em mente sua
dimensão social, de “fenômeno construído coletivamente e submetido
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a flutuações, transformações, mudanças constantes.” (POLLAK, 1992,
p.2) O autor interessa-se em investigar os processos e atores que
intervêm para constituir e formalizar as memórias coletivas, acentuando
seu caráter destruidor, uniformizador e opressor. Ao privilegiar o ponto
de vista dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, cujas
memórias se opõem a uma memória oficial, Pollak defende que a
construção das memórias coletivas não se dá a partir de quadros estáveis
e contínuos, mas como resultado de fortes disputas entre forças sociais,
que reivindicam, por meio da reconstrução de seu passado, a
elaboração, no presente, de sua própria identidade. (POLLAK, 1989,
1992). A memória social não se basearia unicamente no contato efetivo
que cada pessoa estabelece com esses elementos, não se restringindo
à vida física individual de cada elemento do grupo. Parte dessa memória
seria herdada e depois retransmitida, de maneira que o corpo social a
retenha em seu imaginário.
Além disso, pode-se ainda inferir o caráter seletivo da memória,
que seria uma equação entre lembrança e esquecimento, sofrendo
oscilações em função do momento em que ela é articulada e expressa.
Assim, pode-se dizer que a memória, “essa operação coletiva dos
acontecimentos e das interpretações do passado que se quer
salvaguardar”, tem um caráter essencial: constituir-se enquanto um
fenômeno construído, “em tentativas mais ou menos conscientes de
definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais
entre coletividades de tamanhos diferentes,” servindo a referência ao
passado “para manter a coesão dos grupos e das instituições que
compõem uma sociedade para definir seu lugar respectivo, sua
complementaridade, mas também suas operações irredutíveis.” Para
“manter a coesão interna defender as fronteiras daquilo que um grupo
tem em comum” (POLLAK, 1989, p. 9), seriam necessárias contínuas
reinterpretações do passado em função da dinâmica do presente ou
das expectativas sobre o futuro, norteadas pela preocupação de manter
ou modificar as estruturas sociais num incessante movimento de
ressignificação.
Recorrendo à literatura da psicologia social e da psicanálise,
Pollak delimita três elementos essenciais na construção da identidade:
a unidade física, que no caso individual concerne ao sentimento de ter
fronteiras físicas, corporais, e no coletivo, de ter fronteiras de
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pertencimento ao grupo; a continuidade dentro do tempo, nos sentidos
físico, moral e psicológico da palavra; o sentimento de coerência, de
que os diferentes elementos constituintes do indivíduo estão unificados.
Assim, pode-se dizer que o sentimento de identidade, tanto individual
quanto coletivo, é constituído também pela memória, sendo ela um
elemento extremamente importante para que, na reconstrução que uma
pessoa ou um grupo fazem de si, seja mantida a noção de continuidade
e de coerência. Entretanto, a construção da imagem de si, para si e
para os outros, existente nessa noção de identidade, não pode ser feita
sem que haja um permanente processo de reinterpretação, de
modificação e de transformação em função do contato com o Outro.
A elaboração da identidade seria um fenômeno produzido em referência
aos outros e aos critérios de aceitabilidade, admissibilidade,
credibilidade, e que se faz por meio de uma constante negociação com
o Outro. Portanto, tanto a memória quanto a identidade seriam valores
disputados em conflitos sociais e intergrupais, particularmente em
disputas que opõem grupos políticos diversos.
A par de tudo isso, pode-se concluir que a memória, além de
pressupor uma interação entre passado e presente, apresenta
importância também para o futuro. Ao adquirir a forma de testemunho
– individual ou coletivo, mas representante de um grupo –, a memória
apresenta um passado reconstruído em razão do presente, com possível
influência sobre o futuro. Esse testemunho, enquanto um discurso das
coletividades, pode ser apreendido tanto pela Historiografia, quanto
pela Literatura, o que tem feito com que teorias contemporâneas venham
se concentrando mais no que as duas teriam em comum do que em
suas diferenças. Tendo sofrido toda uma revisão de sua escritura a
partir dos Annales, a História passou a se valer de campos, até então,
não abordados como objeto de estudo para a reconstrução do passado.
A Literatura, por sua vez, teve um movimento similar, ao dar voz às
memórias não-oficiais em seu discurso, em lugar da memória hegemônica
presente nos romances históricos.
A Memória Social na Literatura e na obra
Linda Hutcheon (1991) aborda um importante subgênero
literário, por ela chamado de “metaficção historiográfica”; uma espécie
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de modelo representativo principal do romance pós-moderno que “nos
pede que lembremos que a história e a própria ficção são termos históricos
e suas definições e suas inter-relações são determinadas historicamente
e variam ao longo do tempo.” (HUTCHEON, 1991). Além disso, a
proximidade entre as duas áreas seria muito grande, uma vez que a
História, essa “ciência do tempo” (LE GOFF, 1990, p. 52), utiliza-se também
de uma escrita literária na elaboração de seu discurso.
A metaficção historiográfica seria um subtipo de romance, em
que é feita uma reconstrução do passado e uma ironia a respeito da
pretensão da Historiografia de conhecer objetivamente esse passado
e de possuir a exclusividade de representá-lo. Assim, essa metaficção
se valeria de eventos e personagens históricos em sua construção
ficcional, discutindo supostos limites impostos à literatura em sua
atividade criativa e em sua possibilidade de representar o passado (LE
GOFF, 1990, p.136). Nesses romances é observada ainda a perda da
ênfase no componente utópico, típico do romance histórico, em que as
glórias do passado, por uma lógica linear progressiva, decorreriam
num futuro glorioso (FIGUEIREDO, 1997, p. 482, 3).
A Metaficção historiográfica contesta explicitamente o poder que a história
possa ter para abolir o formalismo. Seu impulso metaficcional impede
qualquer eliminação de sua identidade formal e fictícia. Mas também
reinsere o histórico, em oposição direta à maior parte dos argumentos a
favor da autonomia absoluta da arte (HUTCHEON, 1991, p. 128).

Em vista do exposto e da patente relação entre tradição e
modernidade, entre história e ficção, seria O Sétimo Juramento
tributário de um desses subgêneros literários?
Embora faça uma reconstrução do passado histórico, ao fazer
remissão a eventos e cruzamentos culturais ocorridos no espaço
moçambicano, seu discurso não é característico do romance histórico.
Representa não a memória coletiva oficial, que exalta personagens e
ideologias das classes hegemônicas, mas uma cultura marginal aos
padrões literários ocidentais, dando voz às diferentes visões – dos que
se submetem ao poder e dos que o detêm, dentro de uma lógica local,
que, por sua vez, não deixa de dialogar também com o universal. Nesse
ponto, O Sétimo Juramento estaria mais próximo da metaficção
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historiográfica, por fazerem ambos uma crítica ao modernismo. Entretanto,
segundo Vera Folain Figueiredo, a metaficção historiográfica criticaria o
pensamento moderno com base numa “sensação de esgotamento dos
discursos sobre liberdade, razão, verdade, gestada nos países
desenvolvidos às voltas com as contradições do capitalismo tardio”
(FIGUEIREDO, 1997, p. 482). Já O Sétimo Juramento apresentaria uma
crítica à modernidade pelos seus aspectos excludentes e eurocêntricos,
feita por autores oriundos de países em que há um esforço de
descolonização e de construção de identidades, aproximando-se de um
subtipo literário, cuja presença na América Latina foi estudada por
Figueiredo e cujo nome, “literatura de resistência”, ela atribui à expressão
de Edward Said, “cultura de resistência”.
Ademais, O Sétimo Juramento se utiliza da história para recriar
uma realidade ficcional e para repensar memórias coletivas arraigadas
no tecido social, mas não possui impulso metaficcional (HUTCHEON,
1991, p. 128). Falta-lhe a exacerbada consciência sobre o papel de
narrativizar uma ficção com elementos históricos e a ironia sobre os
limites entre História e Literatura, o que vem a afastar a obra analisada
desse tipo de romance e aproximá-la das obras egressas da cultura de
resistência. Essa seria caracterizada por discutir questões relativas à
“insistência de devolver a nação aprisionada a si mesma”, à ideia de
que “a resistência, longe de ser uma simples reação ao imperialismo, é
um modelo diferente de conceber a história humana”, e a uma visão
integrativa da comunidade humana (SAID, 1995, p. 273, 4). Além disso,
essas literaturas se propõem “a rever as certezas universalizantes do
colonizador” e “a mentalidade perpetrada pelas elites locais, pelos
discursos da história oficial”, procurando trabalhar com a
multitemporalidade que nos caracteriza (FIGUEIREDO,1997, p. 482).
Vejamos se O Sétimo Juramento pode ser considerado representativo
da “literatura de resistência.”
A obra apresenta um recorte da sociedade moçambicana urbana
no pós-independência. Analisando-se o contexto histórico, vê-se um
país que já não é mais colônia de Portugal e está em meio a guerra
fratricida - capitaneada por Frelimo, o partido do governo, de tendência
socialista e ditatorial; e Renamo, o grupo de oposição, apoiado pelos
governos sul-africano e americano, responsáveis ambos por bárbaros
crimes de guerra − que deixou milhões de pessoas desabrigadas, mais
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de um milhão de mortos e causou na população um sentimento de
desencanto. Vive-se um momento marcado pela violência da guerra e
pela descrença na humanidade. Indivíduos que haviam lutado pela
conquista da liberdade e pela formação da nacionalidade vendem-se
por dinheiro e poder, sendo constantes os escândalos de corrupção.
O Sétimo Juramento é iniciado com uma descrição que entremeia
antigos eventos históricos com a realidade atual dos operários de uma
grande cidade em Moçambique. A partir daí, é elaborado um enredo
que tem como pano de fundo a religiosidade moçambicana, apresentando
personagens caricaturais, que representam a burguesia contemporânea
desse país e outras figuras emblemáticas em sua geografia social. Ao se
utilizar o termo “caricaturas” para definir as personagens, aproximamonos da concepção de que elas seriam “a majoração máxima de um princípio
no qual uma nova estética devia encontrar o seu centro: o do
característico” (KAYSER, 1986, p.30). Assim, seria feita uma
caracterização desses intervenientes, que maximiza as ações que cada
um deles representaria num todo até compor uma sociedade formada
por figuras emblemáticas, por caricaturas.
David é o diretor de uma grande fábrica, na qual trabalham mais
de mil empregados, que, cansados das condições de trabalho a que
eram submetidos, iniciam uma greve, que pode depor a direção da
empresa. Antigo militante revolucionário na guerra colonial, David
abandonou a visão coletiva de desenvolvimento social para adentrar a
“fase do egoísmo”, (CHIZIANE, 2000, p. 15), acumulando riqueza
pessoal com os rendimentos do negócio e deixando à míngua a vasta
mão de obra que para eles concorria. Ao sentir ameaçado o poder
que julgava ter e os privilégios de que desfrutava em favor de seu
cargo, David busca a ajuda de pessoas envolvidas com a feitiçaria, de
forma a valer-se desta para garantir que não teria uma descenção social.
Após prestar seis juramentos, do batismo, da bandeira, do matrimônio,
da revolução, da nação, da competência e do zelo, David precisa fazer
o sétimo, da feitiçaria. Esse exige absoluta obediência aos rituais
próprios e sacrifícios de toda ordem para a obtenção do resultado
pretendido. David é o representante do revolucionário que traiu o povo
e subiu em suas costas para chegar ao topo, explorando os empregados
da empresa da qual era o diretor, em razão de seus contatos políticos,
e desviando os lucros para suas contas pessoais. “No tempo da
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revolução, investi. Agora estou na fase do egoísmo. Quero colher tudo o
que semeei. Este estatuto de diretor não foi dádiva, foi conquista. Lutei
para a liberdade desse povo.” (CHIZIANE, 2000, p.15). Lourenço do
Rosário (2007, p.91), ao falar sobre a personagem, ressalta, todavia,
que sua ascenção e queda não foram tratadas no romance como uma
questão conjuntural das alianças da nova burguesia, com uma visão
somente histórica ou política. David foi encarcerado num espaço mítico,
pertencente à geografia mágica do país, agindo sob o legado da luta
entre dois clãs de espíritos constantemente citados na obra, os Ndaus e
os Ngunis, que seriam a metáfora do cenário político moçambicano: o
partido do governo seria em sua maioria formado pela etnia nguni,
majoritária na região, e o partido de oposição, Renamo, seria composto
em grande parte por membros da etnia ndau, que se legitimaria com um
discurso retradicionalizante, mas teria uma prática baseada em estereótipos
hierarquizantes e em práticas brutais.
Segundo Rosário (2007, p.91), David fora transformado num
autômato, “como o são muitos cidadãos, na vida real, porque o
comando dos seus actos está na mão dos antepassados.” David
representa os ndaus, espíritos altivos,
tão senhores de si que se consideravam deuses eles próprios. São bravos
como leões. [...] É deles o poder do feitiço e de todas as coisas obscuras.
São os mais temidos pela raiva e rancor com que se vingam. [...] São
invencíveis! Mas um nguni vence um ndau. (CHIZIANE, 2000, p.199).

Obteve o poder e se tornou escravo de quem o propiciou. Além
disso, David representa também a figura masculina bruta e egoísta,
para a qual suas quatro “esposas” representariam funções: Vera, a que
encarna o papel social, Mimi, a dos prazeres carnais, Cláudia, a
secretária fiel escudeira, e Suzy, a filha com quem tem uma ligação
carnal e espiritual. Todavia, não se trata de um verdadeiro casamento
poligâmico, nem sua relação com elas é de respeito e companheirismo,
mas de uso: “corpo de mulher é mão de obra e prazer.” (CHIZIANE,
2000, p.100). Por fim, é o representante da parcela da sociedade que
busca na religiosidade não uma ligação com os entes espirituais e com
o divino, com a intenção de proteger a si e aos seus de malefícios, mas
uma forma de interferir no mundo, que não mede esforços para alcançar
os seus objetivos, ainda que isso implique fazer o mal e trazer a morte.
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No pólo oposto ao de David, encontram-se Vera, a maior parte
das mulheres da trama e seu filho Clemente. A respeito dela, o narrador
tece diversas considerações, que a caracterizam como uma mulher
temente ao marido, à religião católica e cumpridora de seus deveres
sociais e familiares, até descobrir que, longe de ter abandonado as
práticas religiosas tradicionais – que foram condenadas, marginalizadas
e silenciadas quando da colonização, da independência de Moçambique
e mesmo no período pós-independência, quando país adotou uma
política de tendência socialista –, seu marido a elas recorria e sacrificava
a família para cumprir os necessários preceitos. A partir de então, Vera
deixa de ser a esposa dedicada e fútil para empreender uma batalha
contra o marido e as forças espirituais que exigiam a sua morte, de seu
filho, Clemente, e a escravidão sexual de sua filha, Suzy, como
pagamento pelos favores prestados. Clemente é a caricatura do jovem
de classe média, que sofre de visões e desmaios, numa constante
perturbação mental, na chamada “doença do chamamento” ancestral
(HONWANA, 2003, p.87), que tem como profilaxia o estudo das
tradições e o desenvolvimento espiritual que o permitem se tornar um
curandeiro, um nyanga. Representaria os ngunis,
nobres valentes [...], janotas, esbeltos, que colocam na cabeça uma coroa
de penas para enaltecer seu mundo interior. São bravos e pacíficos,
atacando apenas quem os provoca. São poderosos na cura e eliminam
feitiços como quem cata piolhos.” (CHIZIANE, 2000, p.100).

Afilha Suzy, também feiticeira e enfeitiçada, é enredada numa relação
incestuosa pela magia negra que o pai leva para seu ambiente familiar.
As personagens femininas, conforme Inocência Mata (2001,
p.188) e de forma semelhante a Clemente, são solares, buscam a Vida
e são especializadas em “varrer o feitiço”, operando no campo da
“magia branca” pela preservação dos valores familiares e contra as
sombras e os fantasmas. A respeito delas, encontram-se na obra
diversos comentários mostrando-as como submissas - tais como as
mulheres nas sociedades patriarcais e machistas, em especial as mulheres
bantu, que têm “o coração demasiado grande para todos os amores e
todas as dores, do marido, dos filhos e de todas as coisas que o mundo
tem” (CHIZIANE, 2000, p.19) −, como “fruta boa”, “tranqüilidade e
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frescura”, “terra que Deus colocou à disposição do homem como rampa
de lançamento no vôo da vida” (CHIZIANE, 2000, p.36). Entretanto, é
delas o papel ativo de praticar a cura, de cuidar da família e de si
mesmas, sem necessitarem explorar outros indivíduos ou se
corromperem. E quando é dado à narradora falar especificamente sobre
o discurso homem/mulher, apresenta a ambos como instrumentos de
vontades maiores, invertendo a lógica da submissão feminina,
supostamente hegemônica, para conferi-la ao homem.
No mundo do poder masculino a mulher é escrava do homem e o homem
escravo da sociedade. A existência da mulher é insulto, insignificância.
Mas antes a insignificância do que a existência penosa imposta ao homem
pelos arquitectos do pensamento universal.
Em todas as famílias do mundo, marido e mulher se digladiam nas quatro
paredes. Não falam a mesma língua, desentendem-se. O que eles não
entenderam ainda é que tanto o homem como a mulher são vítimas de um
sistema milenar arquitectado por cérebros astutos, tiranos, desumanos,
vivendo em esferas inalcançáveis.
A tradição banto instrumentaliza o homem e faz dele combatente do nada
(CHIZIANE, 2000, p.37).

Makhulu Mamba, “personagem das lendas de terror do universo
mítico dos tsongas” (CHIZIANE, 2000, p. 139) é quem canaliza as forças
do mundo espiritual, praticando a magia negra com domínio e império e
cobrando de seus discípulos os mesmos sacrifícios a que fora obrigado
a fazer quando de seu próprio juramento. Além disso, há os operários
da empresa – que pressionam o diretor David para lhes conceder
condições mínimas de existência, representantes de uma imensa fatia da
comunidade moçambicana, que serve de maquinaria, pobre, analfabeta
e subnutrida, para sustentar os detentores dos seus meios de produção
– e guias espirituais, sobretudo nyangas, curandeiros.
As personagens da obra transitam entre gêneros caricaturais
(KAYSER, 1986, p.30)., apresentando-se ora como representações de
indivíduos conectados com a realidade, com o cotidiano, ora como
personagens que exacerbam atitudes, comportamentos e pensamentos
dentro da lógica social de Moçambique, ora como personagens de um
mundo fantástico, sobrenatural, mítico. Essa perda subjetiva da relação
com a realidade, causaria, segundo Kayser, “um assombro, um terror,
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uma angústia perplexa, como se o mundo estivesse saindo fora dos
eixos e já não encontrássemos apoio nenhum.” (KAYSER, 1986, p.
31). O subgênero grotesco causaria surpresa e perplexidade diante do
aniquilamento do mundo, adquirindo uma “relação subterrânea com a
nossa realidade, e um teor de ‘verdade’”. Muitas vezes apresentando
uma fusão entre animais e humanos, seria a representação um mundo
alheado, cujas categorias de orientação falham e o que era conhecido
e familiar revela-se estranho, sinistro, macabro, numa transformação
que exige surpresa e completa desilusão.
As imagens movimentam-se numa noite sem estrelas e as nuvens negras
correm e direcção aos horizontes de morte. Da abóboda negra surge um
serpentear medonho, o dragão celeste faz a sua aparição. Abre a boca e
lança trovoadas mais mortíferas que as bombas de um Mirage ou
supersónico. Mãe e filho correm para cá e para lá buscando abrigo. Não
encontram. Desesperados olham para o céu. Vêem um monstro medonho
surgindo do céu do espelho. Vêem dois olhos. Uma mão longa atirandolhes uma azagaia incendiada (CHIZIANE, 2000, p.226).

É importante aqui que se faça uma observação. Kayser (1986,
p.157) atenta ainda para o fato de que, mesmo determinando a estrutura
grotesca, o autor depende ainda da recepção do leitor. E para o
entendimento da obra literária em estudo, a recepção é uma questão
fundamental. É que, embora O Sétimo Juramento narre eventos que
parecem, aos olhos do mundo ocidental e apartado das tradições
culturais das diversas etnias viventes em Moçambique, fazer parte de
um “contra-senso”, do “sobrenatural”, causador de perplexidade e
angústia, esses eventos integram, de fato, a realidade desse país. Alcinda
Honwana, em Espíritos Vivos, Tradições Modernas (2002, p.13),
conta que, em 1996, um jornal diário moçambicano relatou a morte
súbita de soldados do exército governamental, cujas famílias buscaram
adivinhos para elucidar a questão. Foi dito que os soldados haviam
matado o líder tradicional de Vuca e ele exigia o sacrifício de uma
criança para tranquilizar-se. Foi necessária a intervenção das
autoridades locais, composta por governo, associação dos médicos
tradicionais e dos antigos combatentes na tentativa de mediar a questão.
Portanto, uma dada comunidade discursiva, alheia às tradições culturais
de Moçambique, tem sobre a obra um olhar totalmente diverso de um
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indivíduo da sociedade moçambicana e percebe n’O Sétimo
Juramento um romance que a retrata com as distorções nela presentes
e sem o assombro que a leitura causa aos alijados desses códigos.
Para essa sociedade, é possível que não haja maximizações de
características, imaginação selvagem ou sobrenatural, mas tão-somente
a figuração de uma sociedade em que
a possessão pelos espíritos e a adivinhação constituem elementos centrais
na cosmologia e filosofia da esmagadora maioria dos moçambicanos,
tanto nas zonas rurais como urbanas, pela influência determinante que
exercem na tomada de decisão sobre os vários aspectos da vida das
pessoas, desde o nome que se dá à criança recém-nascida, passando
pelo itinerário de uma viagem importante, até à escolha do momento de
realizar os rituais propiciatórios para um bom ano agrícola ou uma
promoção no trabalho.” (HONWANA, 2002, p.10).

Assim, algumas descrições presentes n’O Sétimo Juramento sobre
as práticas rituais e os efeitos pretendidos e conseguidos por elas
poderiam não ser, para um dado segmento da sociedade moçambicana,
recepcionadas como grotescas, embora possam ser entendidas como
caricaturais. Por vezes, a linguagem do texto se apresente de forma
macabra, tirando “o chão de sob os pés” (KAYSER, 1986, p. 61), num
processo de desilusão completo e insanável, em que o mundo é
apresentado como um manicômio e o efeito almejado é o “fracasso da
própria orientação física do mundo” (1986, p. 60), como se observa no
trecho em que é descrito o primeiro ato incestuoso entre David e a filha,
em virtude do encantamento lançado pelo pai sobre ela. Entretanto, após
toda a crítica social desenvolvida ao longo da obra, sendo o grotesco
uma forma de ressaltá-la, ao final, com a redenção de David, finalmente
caracterizado como ser humano e não como monstro, permanece a
esperança de uma transformação também social.
A consciência do mal cai-lhe nos ombros como peso do mundo. Este
soldado com que se debate é o próprio filho. Um filho que perdoa ao pai.
Que ama a mãe. Que protege os irmãos. Que assume o papel de pai e
defende com unhas e dentes a felicidade da família. Este filho não nasceu
de mim, ele veio do azul, do alto. Suspira fundo e liberta a raiva, como um
balo perdendo o ar. Só lhe resta pedir perdão (CHIZIANE,2000, p.263).
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Essa mensagem final encerra um ar utópico, do sonho de uma
vida melhor, de acordo com o sentido defendido por Bloch (2005,
p.14) acerca da utopia, do princípio esperança. Esse conceito de utopia
liga-a ao sonho diurno, à possibilidade de realização de que a sociedade
moçambicana estava imbuída. Destarte, embora o romance transmita
um grau de desalento e desilusão, assim como a junção de figuras
humanas e animais, seu final utópico o afasta também da caracterização
de um romance grotesco.
Conclusões
A obra em análise faz uma representação da sociedade
moçambicana, abordando os aspectos políticos, históricos, míticoreligiosos, familiares e de gênero, valendo-se da história e das diversas
memórias coletivas que compõem o país. Não se trata, como
mostramos, de uma reprodução que “retrata” a vida real, “que tira o
chão de sob os pés” ou que reflete acerca do próprio papel de
narrativizar a ficção e a história. O Sétimo Juramento dialoga com o
romance histórico, mas sua consciência manifesta de que seus
personagens, sua cultura, representam o Outro de uma modernidade
eurocêntrica, que nem sempre levou em consideração as necessidades
de cada país, o afastam desse gênero. Dialoga com o grotesco, mas
traz imbuída a crença na construção de um futuro melhor que repele o
macabro. Dialoga com a metaficção historiográfica, mas, ao contrário
dela, possui caráter utópico e é desprovida de impulso metaficcional.
Aproxima-se de uma “literatura de resistência”, em que também há
uma diluição das fronteiras entre ficção e história, mas “para confrontar
as representações feitas pelo poder com as representações daqueles
postos à margem, afirmando a força da ficção contra o ‘realismo’ cínico
do poder” (FIGUEIREDO, 1987, p. 484). Atribuindo voz a discursos
subterrâneos, de categorias que por muito tempo foram silenciadas,
Paulina Chiziane carateriza-se como uma “autora de resistência.”
A autora vale-se de uma ironia por meio da qual imita o discurso
homem/mulher, mas dele se distancia ao conferir às mulheres uma grande
importância na obra. Dando voz às mulheres, a obra sinaliza que a forma
como a mulher moçambicana tem sido entendida e como ela mesma tem
se entendido precisa mudar.
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Utiliza também o discurso religioso e se distancia dele ao criticar
a forma como é posto em prática pela sociedade. Aproxima-se, ainda,
do discurso social, trazendo para dentro da obra o discurso político da
classe que governa efetivamente o país, seja com poder político, seja
com poder econômico e o dos trabalhadores. Mas dessa imitação a
autora se distancia ao atribuir a ascenção e descenção de David não a
alianças terrenas e mundanas, mas a alianças religiosas e espirituais.
O Sétimo Juramento é uma obra que abriga em seu bojo um
repensar sobre os valores tradicionais que habitam as memórias da
sociedade moçambicana, estabelecendo uma dura crítica à estrutura
dessa sociedade e ressignificando elementos do passado que constituem
sua identidade e que virão, ou não, a permanecer como constitutivos
de sua cultura.
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Carina Lessa*
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Godofredo de Oliveira Neto nasceu em Blumenau, Santa
Catarina, em 1951. É professor e pesquisador da Faculdade de Letras
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Romancista e
Contista (premiado no Jabuti, 2006), integra o Guia Conciso de Autores
Brasileiros publicado pela Biblioteca Nacional. Seus livros foram
adotados e estudados em escolas e universidades. É presidente do
Instituto Internacional de Língua Portuguesa da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP), com sede em Cabo Verde.
Em 1981, Godofredo publicou Faina de Jurema, um dos
primeiros romances brasileiros a propor estilisticamente o que se
convencionou chamar de Pós-Modernismo. Trata-se de uma história
fragmentada, em que a transição de um capítulo a outro é marcada por
telegramas que delineiam, pela narração de Darci, a faina de Jurema −
uma sequência de palavras e frases curtas nos dá o destino da
personagem. Já ali tínhamos um espaço aberto ao leitor curioso, apto
a reconhecer que a leitura não é um jogo, um duelo, mas uma parceria
pelo eterno desejo de dialogar com o autor.
Com a publicação de O Bruxo de Contestado (1996), Pedaço
de Santo (1997) e Marcelino Nanmbrá, o Manumisso (2000), o
escritor teve rapidamente seus romances marcados como uma trilogia
histórica, na qual a Guerra do Contestado, a Ditadura Militar e o
Governo Vargas, respectivamente, entram em cena e se tornam alvos
principais da crítica literária. Ressaltemos ainda que esses romances,
bem como os posteriores Oleg e os clones (1999) e Ana e a margem
do rio (2002), constroem um universo cultural brasileiro e, junto com
ele, uma identidade nacional.
No entanto, apesar desse pano de fundo temporal e espacial, é
importante lembrar características que autenticam a obra como literária:
*Mestranda em Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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os personagens são construídos de forma a ressaltar as dualidades
humanas, com psicologias esmiuçadas em uma dimensão existencial
inconstante e inquietante; os leitores são envolvidos por narradores
que reconhecem a eterna completude do amor entre ambos, e o leitor
construirá sempre um novo ponto de vista sobre a obra. Esta questão,
tipicamente pós-moderna, levou muitos críticos a acreditarem que a
figura do autor estava esmaecendo ou, radicalmente, morrendo. E é
em Menino Oculto (2005) que a questão da autoria se torna ainda
mais viva, não só pelo tema, mas também pela forma.
Em O Bruxo do Contestado, a estrutura narrativa vem intercalada
pela estória ou história que constrói o romance de Tecla (narradorapersonagem) com capítulos em que ela − enquanto escritora − discuti
com o leitor passagens do livro e o seu processo narrativo. Em Menino
Oculto, a figura do leitor entra como personagem por meio de dois
entrevistadores: o professor Albano e o doutor Orestes. Estes se
constituem em elementos fundamentais, pois, mediadores do discurso
de Aimoré (narrador-personagem), serão responsáveis pela ambiguidade
que nos dá duas narrativas diferentes: a da esquizofrenia do escritor e a
do escritor esquizofrênico. Por meio desses dois discursos, Aimoré irá
brincar com a questão da autoria, desde a eliminação do menino morto
do quadro de Portinari à inserção de fragmentos de obras de Guimarães
Rosa, Clarice Lispector, Machado de Assis e José de Alencar. O romance
ganha fôlego naturalmente e revigora com maestria o autor, que manipula
duas versões que brigam por narrar-se. Aimoré direciona os
entrevistadores-leitores de acordo com a leitura desejada.
Marcelino, o mais recente romance do escritor – publicado em
2008 – pode ser visto como o resultado da experimentação narrativa
de toda a obra. Godofredo, em um movimento autofágico, como leitor
de Marcelino Nanmbrá, o Manumisso, reescreve o livro, que passa
a ter o dobro de páginas. Os personagens são bem mais descritivos,
ganhando a vitalidade de seres reais; a narrativa passa a ser linear, com
começo, meio e fim. Maria Eugênia Boaventura (In: NETO, 2000)
afirma: “constrói um artefato lingüístico refinado, competente e sedutor,
desvia-se dos clichês e da platitude da linguagem comum de parte da
ficção atual” − características que fogem, inevitavelmente, das típicas
ficções pós-modernas e que, não podemos deixar de pensar, vão ao
encontro do que o autor vem chamando de Literatura Pós-pós.
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TEIA LITERÁRIA - Como o texto literário contemporâneo
inscreve em suas narrativas o enlace entre as representações
da memória e da identidade cultural de uma nação?
GODOFREDO DE OLIVEIRA - Acho que, de início, a gente não pode
esquecer que o compromisso do texto literário é só consigo próprio.
O passado da recordação e o presente da escrita estão postos na
literatura contemporânea na enxurrada de textos autobiográficos que
se encontram por aí, fruto do tipo de consciência histórica das últimas
décadas do século XX. E tem a ver com a emergência do eu pósmoderno. Se é verdade que, como nos diz Borges, toda literatura é
autobiográfica, não é menos verdade que o espaço do eu cresceu
exponencialmente a partir de fins dos anos 70 do último século (falo da
literatura mais contemporânea), com a vitória esmagadora do
liberalismo. O testemunho dá voz aos esquecidos e marginalizados, e
isso corresponde à livre iniciativa no campo da economia e da gestão.
Essa representação da memória pensa poder ir além do eu ( mas pensa
mesmo?) e retratar a história de franjas importantes da sociedade
brasileira e contribuir, assim, para a fixação de uma identidade nacional.
Problemas: o escritor esquece o compromisso a que me referi no início,
força muito um eu mais egocêntrico do que nunca, e esquece que a
competência do leitor é potencialmente modificante. O que também
deve ser lembrado é que a literatura dá sentido à existência, é a partir
dela que o real se torna significante. Ela descobre o real (lembremonos de Proust) e o leitor se torna o leitor de si mesmo. Mas há uma
diferença, como justamente diz Proust, entre uma literatura de anotações
e uma literatura arte. A primeira registra o que acha ser o real sem tirar
dele algum sentido, ela só reproduz. A segunda faz conhecer a realidade
que a gente não vê. Graças à literatura é possível revelar a imagem
subjetiva que cada consciência faz do real. A literatura é, assim, a única
vida realmente vivida. Flaubert escreveu que quando ele lia Shakespeare
ele, Flaubert, se tornava maior, mais inteligente e mais puro. Novos
horizontes surgiam, perspectivas infinitas apareciam. Então há textos
de anotações e literatura.
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TEIA LITERÁRIA - Quais são as marcas estéticas e éticas
predominantes na atual produção ficcional?
GODOFREDO DE OLIVEIRA - Um texto fragmentado; a recusa das
categorias literárias fixadas pelo Estruturalismo e difundidas pela
Universidade e pela crítica de então ; um umbiguismo atroz; a recusa
em tratar dos grandes temas Humanistas (visto como brega); o nojo
pelo discurso poético (também visto como brega) ; a violência gratuita;
o sexo que não sacia, as drogas que não saciam, a vida que não se
sacia; daí personagens sem projetos existenciais; uma aproximação
forçada com uma oralidade guetificada (diferente dos modernistas),
logo uma torrente de palavrões; frequentes textos autobiográficos; a
cidade devoradora e animalizada não mais sinônimo de civilização (o
indivíduo reage com porradas e palavrões, uma maneira de sobreviver
na selva urbana e garantir o espaço do seu eu); uma recusa abominável
da tradição, ou seja, não precisa ter lido romance ou poesia escritos
antes, basta sentar e escrever!! E por aí afora. Mas parece que essa
estética vai perdendo força.
TEIA LITERÁRIA - Afirma-se que com o advento do PósModernismo dessacralizou-se na literatura a figura do escritor.
O senhor, enquanto escritor, poderia apontar quais foram as
estratégias literárias determinantes para esta recente posição
destinada ao autor?
GODOFREDO DE OLIVEIRA - O fim do discurso poético retira do
narrador o papel que lhe é tão caro, e essa questão está presente na
minha obra como um todo. As lições de Iser quanto à interação entre
leitor e texto talvez ajude nessa questão. A parte de criatividade que o
texto deixa ao leitor me parece maior no discurso poético que no
behaviorismo literário pós-moderno. Uma fenomenologia da leitura
mostrará que o efeito estético é desempenhado também pelo leitor. A
presença marcante e decisiva do cinema mexe na alma do texto; o
roteiro cinematográfico substitui o que se costumava chamar literatura
tout court. Os personagens vão se delineando e se caracterizando
conforme a sua própria atuação no texto. Sobra um espaço menor

368

ENTREVISTA

para o leitor. Esse behaviorismo é uma marca forte do pós-modernismo.
Além disso, como já dito, a recusa da tradição nivelou todo mundo.
Os blogs são o exemplo. Há uma aparente e sedutora democracia
(digo aparente), todo mundo pode ser tudo. Quando empreendi o
processo de reescritura do romance Marcelino pretendi jogar no centro
do lago um texto que retoma esse papel do narrador e das categorias
literárias e aguardar o círculo da onda chegar à margem. E qual não foi
a minha surpresa ao receber a informação da classificação nos últimos
concursos literários nacionais, justamente na fase que dependia de
indicação de um público mais amplo e não da idiossincrasia das bancas
finais. O meu romance anterior, Menino oculto, bem diferente, tinha
sido premiado no Jabuti dois anos antes, e quis que fosse a fase
intermediária entre um pós-modernismo se desvitalizando e uma nova
literatura que lhe ia suceder. Tentei entender o que o público leitor
deste final de década do século XXI espera do texto literário.
TEIA LITERÁRIA - Já que ressaltamos algumas questões
pertinentes ao Pós-Modernismo, poderia mencionar qual seria
uma das definições mais apropriadas acerca de uma produção
literária pós-moderna?
GODOFREDO DE OLIVEIRA - Uma literatura com foco narrativo a
partir de jovens no seu cotidiano urbano, imóveis criticamente e atraídos
por uma força (ou corpo) que não responde à expectativa. Uma arte
fragmentada espectadora do prazer em épocas do império da imagem.
Cromatismo ocular que só se colore com a energia dos outros.
TEIA LITERÁRIA - Estamos chegando praticamente no fim da
primeira década do século XXI, acredita que novos rumos
estéticos já estão sendo percorridos pela literatura? Quais são?
GODOFREDO DE OLIVEIRA - Me parece que as marcas mais
presentes da literatura pós-moderna vão pouco a pouco esmaecendo.
O código retórico e estilístico vai sendo lido com dificuldade por um
novo público , os cenários comuns e intertextuais (para usar Eco) vão
se metamorfoseando, insinua-se uma nova ideologia. Essa ideologia
está na origem do enfraquecimento das propostas pré-modernistas do
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romance. Há uma reação, cujos limites ainda estão algo imprecisos,
que leva a uma revisitação das categorias literárias, à volta de temas
humanistas e a um maior cuidado com a língua portuguesa, entendida
não como enfeite mas como instrumento de uma cognição mais
sofisticada. Saem de cena o palavrão gratuito, a violência gratuita e
entra uma formatação mais próxima do romance convencional, algo
quase inspirado (digo inspirado, não copiado) do romance prémodernista. Chamo essa tendência que vem aos poucos entrar em
concorrência com a estética de fins de século e virada, de literatura
Pós-pós.
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oar e não deixar morrer a
música, a beleza, o mundo e é
também fazer por escrever tudo isso.
Nada pode ser mais deslumbrante
que esta relação com a vida e por
essa razão me obstinam as aves e
me esforço por querer sê-las.

Eduardo White
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Fernando de Castro Branco*
Universidade do Porto
MELÍCIAS, Jorge. Disrupção. Maia: Cosmorama Edições, 2009)

JORGE MELÍCIAS E A CIÊNCIA
ESTRITA DO RELÂMPAGO
Toda a poesia de Jorge Melícias reencontra-se agora em sua
actualíssima plenitude no volume disrupção (2009), obra magnífica
trazida à luz com a qualidade e a sobriedade que a editora Cosmorama
tem habituado os leitores de poesia. Um pouco mais de uma década
de trabalho minucioso no duro material da linguagem, percurso estético
e ascético, numa concepção profundamente eivada de uma ética
obsessiva e radical do acto poético. Teia de linguagens
escrupulosamente vigiadas por uma voz uníssona, centralizadora, onde
a original fonte se liberta num delta de significações perfeitamente
assimiláveis e identificáveis no diálogo que entre elas continuamente
empreendem. Assinale-se que Jorge Melícias é um poeta que sobressai
na nitidez da sua originalidade criativa, possuidor de um território poético
claramente demarcado no interior da nova geração da poesia
portuguesa, nomeadamente dos finais da última década do séc. XX e
desta primeira década do séc. XXI. Destaca-se o autor de agma
(2008), por um dizer pessoal, idiossincrático, fortemente condensado,
de um minucioso labor executado no interior dos filamentos da palavra,
verdadeiramente submetida à acção de uma espécie de nanotecnologia
da escrita, circulando activa e invisível nas nervuras das sílabas, nos
ritmos dos silêncios. Poeta de raiz simbolista, de um simbolismo
reactualizado à luz das lições estéticas, éticas e filosóficas dos
sobrepostos segmentos de modernidade que contaminaram o final do

Doutorando em Letras pela 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 Emédio Garcia, em Bragança.
*
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séc. XIX e séc. XX nos espaços português e europeu, e reencarnando
a atitude decadentista inscrita igualmente na transição dos séculos
referidos, para a repor e refazer nesta indecisa e ainda imponderável
transição entre os séculos XX e XXI. Recolhe dos novos tempos
sobretudo a lição vitalista que o inscreve como um poeta do seu tempo
e traz na sua escrita a marca de quem assimilou as vanguardas pelo
lado de dentro, sem que aí se tivesse deixado bloquear no pântano de
heteróclitas e anódinas experimentações que o levassem a destino algum,
mas recolhendo na sua bagagem de escritor as lições da ruptura e da
continuidade, plasmadas na viva consciência de que nenhuma aventura
terá sucesso no desbravar de caminhos novos sem os mapas
orientadores desenhados pela cartografia das lições passadas.
De novo, neste volume, só, e não é pouco, o excepcional último
livro escrito pelo autor – que seguindo a ordem inversa do tempo de
publicação aparece a abrir o conjunto – sob o subtilíssimo título de agma.
E em relação a este recentíssimo livro reincide na exploração de mais
uma ínvia possibilidade rumo a uma suicidária ascese do dizer, bem como
na exploração imagética e semântica das profundezas da palavra.
Os seus livros assumem a textura e a consistência de peças
inteiriças, fundidas unissonamente em aço carburado à mais alta
temperatura, redondas e lisas, sem encaixes ou costuras enxergáveis a
olho nu algum. Parece pois inconsequente tentar explicar os processos
oficinais da mão incansável e demiúrgica que os originou. Seria como
se na verdade se agitasse a infrutífera chama de candeias nas margens
de um sol a prumo, ou na órbita de uma incandescente cratera cósmica.
Ler simplesmente. Contemplar estes feixes de partículas poéticas
intensamente carregadas de significância, ou o rasto inflamável de uma
chispa atómica em resultado do atrito originado pela força de impacto
entre o objecto e a superfície de um mundo, que à sua maneira não
deixa de representar e modelar. Deixe-se o leitor arrastar por esta
exuberante imaginação sígnica e reflexiva que lenta e paulatinamente
engendra a teia movente da expressão e extrai o poema intacto da
pedra bruta de uma linguagem indivisa. Não é Jorge Melícias um poeta
da comunicação, lá isso não. Expressa-se, deflagra o sentido intensidade
a intensidade, numa onda verbal que irradia de um núcleo combustível
e iridescente. Mas atenção, não se depreenda desta constatação que o
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autor de a luz nos pulmões (2000) é um puro esteta, entrincheirado na
sua solitária torre de uma qualquer alienação umbilical, o mundo está
verdadeiramente ali, fragmentado, partido, decomposto, retomado e
recomposto, aberto ao bisturi letal, dissecado nas suas mais obscuras
vísceras, lançando sobre as suas chagas purulentas a endoscopia
regeneradora de seus raios infra-vermelhos ou violetas. “Só até certo
ponto serei em relação ao que faço um sujeito ausente. Estão lá todos os
meus fascínios, todas as minhas obsessões e medos, tudo aquilo que, em
suma, me escreve”, (Cosmorama 07, p. 10), confessa o poeta, assim
no-lo apresentando em suas nuances expressivas, intermediando o visível,
o dizível, e o lisível. Como toda a verdadeira poesia, também esta segrega
o real nas suas entranhas, sem necessidade de regressar a lugares de
onde, evidentemente, nunca partiu.
É visível que de livro para livro vai paulatinamente Jorge Melícias
ultrapassando, como se ainda fosse possível, mais uma lábil fronteira
rumo a um dizer essencial, tão desnudo e vibrátil que certamente um
dia o arrostará a encontrar-se face a face com a noite da linguagem,
reflectindo-se no vidro do silêncio enquanto rosto. De há muito, aliás,
o poeta parece pressentir essa voz que o arrasta rumo à cegueira, à
brancura, ao nada, ou a uma ausência de dizer. Já nos primórdios da
sua escrita conclui que “ a cegueira é ainda uma forma de ver” (iniciação
ao remorso, 2004, p. 150) porque também as palavras “são por dentro
da ideia” (agma, 2008, p. 12), numa espécie de trágica serenidade,
pré-babélica, ou um leito enquanto foz na qual um rio morresse por
excesso de fogo, “porque todo o objecto aspira / a exceder a sua
~
exactidão (incubus,
2004, p. 52). Assim, essa opção desde sempre
assumida por uma poética da síntese, da essencialidade, antidiscursivista por excelência, tem-se vindo a refinar, repito, de livro para
livro. Se em iniciação ao remorso, por exemplo, ainda nos deparamos
com poemas minimamente expandidos, de treze, catorze ou quinze
versos, nos livros posteriores a ascese verbal vai desbastando com
implacável cinzel poemas, estrofes, versos. Em a longa blasfémia
(2006) raro é o poema que transborda da estrofe solitária e nenhum
poema excede os oito versos, exíguos de sílabas, comprimidos por
dedos de uma “ferocidade acúlea” (a longa blasfémia, 2006, p. 44)
ou a rigorosa necessidade de um “timbre em que deus susteve a nota”,
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(a longa blasfêmia, 2006 , p. 44) e em agma esse minimalismo
atomiza-se até uma rarefacção ferozmente epigramática.
Estamos perante um poeta exemplar, enquanto exemplum, em
ordem a uma coerência indomável à prova de toda e qualquer hesitação
ou cedência, resistindo no seu abismo expressivo aos ventos adversos
de outras arestas do Real. Homem da abstracção exacta, em tempos
onde o figurativo esbatido parece tomar decisivamente a palavra, avança
num fechamento estóico, minimalista e elíptico, cada vez mais cerrado a
manifestar-se nos seus últimos livros, com destaque para a longa
blasfémia ou agma, onde deparamos com dois autênticos poemaslivro, enquanto fluxo contínuo de uma fala impulsionada por um intacto
sopro poético, que jamais cede na sua intensíssima força tensional.
Minimalista nas palavras, na fisionomia do poema, na mancha gráfica, na
brevidade do clarão ou do relâmpago sígnicos, que não se manifestam
no espectáculo da combustão que se esvai, mas que queimam, que ferem
as cordas de qualquer sensibilidade estética, submetida a esta “incisiva /
mecânica dos clarões”, (a longa blasfémia, 2006, p. 34).
A coesão rítmica e significante avança no fio da mais rija têmpera,
manuseando a matéria verbal através de uma acção sistemática sobre
o corpo do poema, despojando-o discursiva ou narrativamente,
lapidando-o até uma fria e dura luminosidade. E essa dureza vai
manifestar-se na dureza do seu lirismo, em que a voz poética assume
uma avassaladora durabilidade, porque dura na sua consistência e
textura e porque dura no tempo da sua força significante, visto que se
esculpe na memória e na sensibilidade do leitor, que desta experiência
estética não tem a mínima possibilidade de sair ileso. Palavras que
cortam, que rasgam, que arrastam na fúria da sua corrente os
descoloridos escombros do aborrecimento e as múltiplas faces de
academismos eruditos e filosofantes que hoje nos submergem, ou de
lugares comuns a caminho da evaporação do próximo estio. Mas essa
voz íntegra e integral parece caminhar, como se disse, na senda última
do silêncio, erguendo muralhas e desencadeando ferrolhos sobre a
estrutura superficial do sentido; elipse a caminho do eclipse? Disto se
dá conta valter hugo mãe quando, numa entrevista, lhe coloca uma
questão tão elementar quão decisiva para esta poética da luz e do
abismo ou, talvez, do abismo da luz: “O rigor parece estar sempre perto
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do silêncio. Será possível que venha a matar o poeta, como se lhe
impusesse um limite além do qual se torna impossível escrever?”
(Cosmorama 07, p. 11). O autor de o dom circunscrito (2003) defende,
num primeiro momento, a sua obsidiante poética da síntese, mas acaba
por enfrentar na força da sua humana fraqueza a encruzilhada ostensiva:
aquilo que noutras poéticas acaba por ser um horizonte sempre sabiamente
adiado, no meu caso aproxima-se, vertiginosamente, do inevitável passo
seguinte. Por isso acredito que sim, que o silêncio, como sempre, sobrevirá.
Para mim ele acontecerá apenas mais cedo”, (Cosmorama 07, p. 11).

Todavia, sejamos claros, Jorge Melícias não é um poeta do
silêncio, antes um poeta da expressão em excesso de si mesma, que
implode ou “transborda para dentro”, (iniciação ao remorso, 2004,
p. 148). O silêncio não é aqui a consequência de uma melodia inefável,
enquanto conquista platónica de uma beleza delicada e intangível, mas
o gesto ontológico de quem envereda por um caminho abrupto e se
prepara para daí tirar todas as consequências. A intensidade expressiva
sobe de grau em grau, a filtragem vocabular aperta-se rumo às correntes
avassaladoras de um rio estreito, mas violento, embora, também aqui,
mais “violentas são as margens que o comprimem”.
Também noutro momento da entrevista aqui convocada o autor
de a cobrição das filhas (2001) coloca-lhe outra questão que
reputamos de central, como aliás já se deixou entrever pela forma como
esta poética tem vindo a ser caracterizada. E essa questão tem a ver
com o sangue profundo e comum que escorre no interior das diferentes
artes, como já na mais remota antiguidade perceberam os gregos e a
modernidade retomou com renovada ênfase: “poderias substituir a
poesia por uma outra arte se tecnicamente estivesses apto para te
satisfazeres com ela?” A resposta não poderia ser mais assertiva:
Absolutamente. A escultura, por exemplo. Aquilo que Chillida empresta
ao que faz é, sob alguns aspectos, semelhante ao que eu persigo na
poesia. Os seus trabalhos (e, sobretudo quando integrados na paisagem,
essa dimensão adensa-se) tratam e relacionam vários conceitos que acho
fascinantes: o movimento, a inércia e a reincidência. Como se na sua obra
fosse possível ‘reduzir a fluidez à consumação do atrito” (resposta
concedida durante uma entrevista).
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Jorge Melícias desvenda desta forma linear o âmago da sua
laboriosa acção oficinal, da arte da sua poética: ou seja, qual poetaescultor vai página a página erigindo o seu objecto, desbastando
excessos e impurezas, esculpindo as formas das suas esculturas verbais,
adequando-as e integrando-as na sua ambiência de luz e sombra,
fixando o movimento e imprimindo dinamismo à matéria inerte. Como
amplamente demonstra Luís Adriano Carlos ao colocar Melícias na
peugada de Vulcano, deus que “pratica a refinada arte da metalurgia
no centro dos vulcões”, caracterizando-o precisamente como o “ o
homo artifex” aquele “que bate nas palavras com os martelos”
(CARLOS, Cosmorama 07, p. 14). Lendo os versos, as palavras, as
sílabas rugosas, ásperas, pontiagudas, que compõem esta poesia, o
leitor parece ainda surpreender o eco da maça e do cinzel modelando
os excrescentes materiais da linguagem, também eles não só madeira,
pedra, ferro ou aço, mas sobretudo luz, penumbra, sombra, névoa,
treva, até deixar o poema enquanto objecto exposto em sua nudez
violenta e radical: liso, íntegro, cristalizado no seu núcleo atómico
indivisível. Mas nem só com a escultura confina a dinâmica da
convergência estética de Jorge Melícias, parece óbvio que para este
autor a “arte é todas as artes”, como teoriza Étienne Souriau, e parece
repercutir na sua poesia essa longínqua tradição interartística que
sustenta uma estreita correspondência entre os diversos materiais que
suportam as diferentes artes. Parece sem dúvida revestir-se esta
temporalidade poética de uma genuína espacialidade, conferindo à
escrita uma dimensão icónica, fruto de uma transformação alquímica
onde se imbricam indissoluvelmente o visual e o verbal, o espacial e o
temporal. Além da escultura, já aqui convocada, também a pintura e o
cinema são fontes onde esta poesia se vai abastecer na consecução de
uma rede de equivalências onde a justaposição destes múltiplos códigos
estéticos se manifesta na exuberância de imagens obscuras, indefinidas,
alucinadas, na medida em que também aqui contribuem para a alucinação
da linguagem, numa ilimitada tendência para o alargamento significante
que acompanha a expansão dos signos.
Poética obsessiva, devoradora de luz do ponto de vista da
densidade significante que não da nitidez da sua fala cristalina e
epigramática que, na inversa, a exala, o poema ergue-se enquanto corpo
complexo e completo, ou o grande animal aristotélico que respira o
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fogo convulsivo da criação: “Se o animal se ergue da vasa / há um
pulmão arcaico / eriçado no dorso”, (a longa blasfémia, 2006, p.
36), ou ainda “O animal sobreleva-se no que sangra. / Canta se na raiz
do bafo / surgem as mós da blasfémia. / Ele está diante do abismo / e
projecta-se inteiro na heresia” (a longa blasfémia, 2006, p. 38).
De poucos poetas se poderá falar com mais a propósito de uma
poética que se inscreve sob o regime do sublime, teorizado por Kant ou
Burke, como Jorge Melícias, porque garimpeiro da tenebrosa beleza do
horror, ou de uma espécie de anti-beleza enquanto “admirável
impurificação”, (a longa blasfémia, 2006, p. 45), verdadeiramente
disputada “nas corolas do apocalipse”, (a longa blasfémia, 2006, p. 44).
Uma representação bela ainda que do feio, do grotesco ou do horrível,
como preconiza Kant na sua Crítica da Faculdade do Juízo (1790).
Neste óbvio fundamento, Pedro Marqués de Armas invoca “a sublimidade
do horror”, (Cosmorama 07, p.17) numa linha negra que passa por
Gottfried Benn, Poe, Lautréamont ou Witkin. Outras fontes poéticas, e
não só, poderíamos aqui invocar, e as lições de Pessanha, já atrás
entreaberta, e Herberto Helder não seriam de todo descabidas, mas não
me interessa tanto ler Melícias sob o plano das influências, um dos múltiplos
rios que desaguam nesta como noutra qualquer escrita, nem tampouco a
referencialidade de um mundo em colapso: da violência, do crime, da
indigência, das pós-modernas consciência infeliz ou náusea existencial; mas
antes a da “fúria rigorosa”, de que nos dá conta Manuel Gusmão, em
última análise da violência outra contra as fibras profundas do sentido, das
palavras e da linguagem, revolvendo-os com um nietscheano “amor
profundo pela impiedade”, (agma, 2008, p. 15). Poesia dura, subtil,
peculiar, escrupulosa, resiste no rigor em que assenta a sua perfeita simetria,
a sua soberba ossatura, sugerindo, mais que invocando, um tempo de
náusea, de loucura, de fealdade, do crime gratuito. O poeta em três singelos
versos expõe toda a sua arte poética, o mesmo é dizer o seu plano de
acção e de reacção: “Procuro a antecipação de uma veia. / Disponho os
ferros / sobre a premeditação do movimento” (a longa blasfémia, 2006,
p.35). Depois da cirurgia a um corpo exposto, das vísceras abertas,
contemplar a monstruosidade do mundo à solta em suas horríficas
metamorfoses: “Vi as crias à solta pela insídia. / Na fronte ostentavam a
longa blasfémia” (a longa blasfémia, 2006, p. 46).
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GOMES, Simone Caputo. Cabo Verde: literatura em chão de
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Em entrevista a Mário Mesquita, nos anos 70, Eduardo Lourenço,
reconhecido ensaísta português, tecia uma afirmação no mínimo instigante
sobre a função do intelectual e os efeitos colaterais de sua produção
textual. Segundo ele,
um intelectual age através dos seus escritos, através de pouca ou muita
repercussão que aquilo que escreve ou comunica vai tendo sobre os
outros. A função do intelectual não é tanto a de modificar a realidade, [...]
mas a de modificar o olhar dos outros e o seu próprio olhar sobre a
realidade (Entrevista concedida a Mário Mesquita).

E tal atuação escrita efetiva circunscreve-se no universo do
ensaísmo, já que, de acordo com Eduardo Lourenço, o ensaísta é aquele
que se debate, por vezes, contra as suas próprias perspectivas, gerando
com isso um duplo e dinâmico movimento, qual seja, o de “criar modelos
abstratos de opções, de esquemas, de idéias, nos quais os outros se
encontram e não se encontram, mas capazes de suscitar da parte deles
um movimento de interesse.” (Eduardo Lourenço: cultura e política
na época marcelista. Entrevista de Mário Mesquita. Lisboa: Cosmos,
1996, p. 80-81).
Pois bem, recupero a voz do ensaísta português como mote
alheio para tecer alguns comentários sobre o mais recente livro de
Simone Caputo Gomes, cujo tema central é exatamente a literatura e a
cultura cabo-verdianas. E trago o alicerce lourenciano, por acreditar
Professor Adjunto de Literaturas de Língua Portuguesa (Subáreas: Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa), do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Coordenador do Grupo de Estudos Literários Portugueses e Africanos (GELPA / UFSCar).
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que suas palavras encontram ressonância no trabalho crítico de Simone
Caputo. Reconhecida pesquisadora da literatura e da cultura de Cabo
Verde, a professora universitária vem militando há mais de 30 anos na
ampla divulgação do arquipélago em território brasileiro, bem como
nos estreitos laços de ligação entre os dois países.
O seu livro vem, de certa forma, enriquecer as estantes do mercado
editorial brasileiro sobre Cabo Verde, além, é claro, de fornecer um rico
material não só para os estudiosos das literaturas africanas, mas também
aos africanistas, de uma forma geral. Isto porque, ao lado de outros
autores brasileiros, como Benjamin Abdalla Júnior, Benilde Justo Caniato,
Maria Aparecida Santilli e Leila Leite Hernandez, que também dedicaram
uma atenção especial a determinados aspectos do arquipélago, a escrita
de Simone Caputo vem referendada pelos seus 32 anos de dedicação
aos estudos literários cabo-verdianos. Seus artigos, resenhas e ensaios,
além de orientações de dissertações de mestrado e teses de doutorado
e seu incansável trabalho de magistério bem podem comprovar as
afirmações que teço sobre o seu papel como intelectual das literaturas
africanas de língua portuguesa no Brasil e no exterior.
Trata-se, portanto, de uma obra madura, resultado de intensas e
sérias pesquisas sobre o tema, cuja estrutura confirma a sua
competência na área dos estudos cabo-verdianos. Com uma breve
chamada de Mário Lugarinho, ex-orientando da professora e,
atualmente, colega seu na Universidade de São Paulo, a obra é
apresentada por Benjamin Abdalla Júnior e prefaciada por Manuel
Veiga. Já pelo elenco dos críticos de abertura, poderíamos dispensar
quaisquer comentários sobre o mérito do livro de Simone Caputo.
No entanto, acrescento ainda que os seus ensaios (com origem
e datas indicadas no final da obra) têm uma atuação vital sobre os seus
leitores, no sentido mesmo como propôs Eduardo Lourenço, qual seja,
de operar uma mudança significativa do olhar lançado sobre a literatura
do arquipélago. Neste sentido, desviando-se do lugar comum de um
certo comparatismo restrito, que minimiza as relações entre Cabo Verde
e Brasil a partir de determinados títulos, como Os flagelados do vento
leste (Manuel Lopes) e Vidas Secas (Graciliano Ramos), por exemplo,
Simone mostra que a literatura cabo-verdiana é bem mais que tal
comparatismo redutor. Talvez, e não gratuitamente, por isto, resolve a
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autora adotar uma feliz subdivisão tripartida, observando aspectos
geográficos e culturais que definem e estruturam o próprio alicerce
identitário cabo-verdiano: o milho, o batuque e o vulcão.
Na primeira parte (“Milho: semeando caminhos”), a autora
aposta numa metáfora vegetal, como que fornecendo aos escritores
contemplados na seção a categoria mesmo de alimento e fundamentação
primordial, posto que se constituem como matrizes da literatura de
Cabo Verde. Nestas, inclui as suas próprias raízes cabo-verdianas, já
que traz à tona a figura do poeta Daniel Felipe, tema de sua dissertação
de mestrado, publicada em Cabo Verde, em 1993. Interessante
sublinhar que, ainda que voltando ao seu espaço de origem acadêmica,
a autora tece um outro olhar crítico sobre os textos poéticos de Daniel
Felipe, bem como as recuperações operadas sobre a obra do poeta
cabo-verdiano não só pela crítica literária dos anos 70 e 80, mas
também pelos discursos cibernéticos dos blogs e websites. Parece
mesmo estar a autora nos indicando o caminho de que todos os
discursos recaem invariavelmente no literário, e este se torna uma fonte
inesgotável de recursos, quando bem compreendido e absorvido nos
seus fins. Ao lado de Daniel Felipe, outra semente recuperada do
intelectualismo militante cabo-verdiano é Amílcar Cabral, nome tutelar
de uma postura protagonizadora dos caminhos da história, em que,
segundo a autora, os “africanos recuperariam a condição de atores da
História, de interventores sobre a sua própria condição de vida, capazes
de formular um sentido que excedesse e transcendesse o presente”
(2008, p. 80). Sensível à poesia do líder africano, Simone reivindica a
importância de Amílcar Cabral como intelectual atuante e decisivo para
a liberdade, a expressão cultural e a produção da História em África
pela própria África. Tanto que, para autenticar a sua investida, recupera
também outras raízes, as de outros escritores da geração do poeta,
que a ele dedicaram obras de teor valorativo, tais como Mário Pinto
de Andrade, Gabriel Mariano e Alda do Espírito Santo, dentre outros.
O terceiro poeta da matriz cultural cabo-verdiana, resgatado do
esquecimento por Simone Caputo Gomes, está diretamente ligado ao
próprio berço linguístico do arquipélago. Trata-se de Sérgio Frusoni,
poeta que adotou o crioulo como língua literária e que, segundo a autora,
“constitui o elemento cultural que mais assume, fixa e expressa os valores

383

TEIA LITERÁRIA 3

cabo-verdianos” (2008, p. 98). Entendendo a necessidade de
disseminar a fala poética crioula do escritor, Simone opta, muito
justamente, por recuperar também a fala de Mesquitela Lima, um dos
principais responsáveis pela tradução e acesso da poesia frusoniana
em língua portuguesa.
Ainda integram esta primeira parte, dois outros artigos. Um
dedicado ao escritor multifacetado Daniel Spínola, apontando-o como
uma espécie de ressonância das três raízes culturais e literárias
recuperadas anteriormente, vislumbradas a partir de sua prosa de ficção
Os avatares das ilhas (2008). Nesta resenha, Simone Caputo já ensaia
a sua aventura pelo território da análise comparativa entre literatura e
outras artes, aqui especificamente a pintura. O último texto desta primeira
parte centraliza-se no diálogo literário entre Cabo Verde e Brasil,
colocando os pressupostos dos escritores da Claridade em plena sintonia
com as propostas vanguardistas do primeiro Modernismo brasileiro.
Se na primeira parte, a autora demonstra a sua perspicácia na
recuperação de raízes fundamentais para a matriz identitária caboverdiana, nas duas partes que se seguem, temos a oportunidade de
observar porque a autora é um dos nomes de citação obrigatória no
ensaísmo literário sobre a cultura cabo-verdiana. Se em “A poesia em
Cabo Verde: um trajeto identitário” e em “Cabo Verde: mulher, cultura,
literatura”, a autora apresenta, respectivamente, de maneira panorâmica
a poesia produzida no arquipélago e a escrita literária cabo-verdiana
de autoria feminina, nos outros dois textos que compõem a segunda
parte do livro (“Batuque: encontrando som e sintonia”), encontramos
um olhar cuidadoso que desenvolve as relações diretas entre literatura
e outras artes em Cabo Verde, especificamente, a música e a pintura.
Neste sentido, “Ecos da cabo-verdianidade: literatura e música
no arquipélago” apresenta-nos a morna como aquele “patrimônio
cultural crioulo” e “traço de união dos cabo-verdianos espalhados pelo
mundo” (2008, p. 149). Com uma escrita de nítido teor ekprásico,
Simone passeia da poesia de Eugénio Tavares, Corsino Fortes e Jorge
Barbosa, à prosa de Manuel Lopes (“Galo cantou na baía”), Dina
Salústio (Mornas eram as noites) e Fátima Bettencourt (Semear em
pó), mostrando as representações literárias da mais autêntica expressão
musical do homem ilhéu, a morna, além de também investir numa leitura
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em diálogo com as faces de Vênus, encontradas plasticamente nas
obras dos autores pesquisados.
Neste caminho, é com intimidade que Simone recupera uma das
raízes da literatura cabo-verdiana do século XX no seu ensaio “Manuel
Lopes: o nascimento de Vênus, a gênese da cultura e da literatura em
Cabo Verde”. Consegue a autora fugir exatamente dos caminhos comuns
que conduzem uma certa crítica exclusivamente àquela literatura de pendor
político-ideológico. Não que o conto analisado do autor (“Um galo cantou
na baía”) não propicie tal possibilidade de leitura, mas, prefere a autora
investir numa ponderação de caráter interdisciplinar, trazendo à tona a
construção plástica e a experiência descritiva do autor claridoso na criação
de espaços e situações ficcionais. É com esta preocupação que a autora
procura reunir o material analisado numa linha inter-artística de análise,
apostando na junção morna – ficção – pintura para comprovar que “um
rico percurso da relação Morna-Literatura (associada, frequentemente,
à relação Morna-Vênus) se vai assim pontuando no panorama cultural
crioulo” (2008, p. 186). Assim, da Vênus ensaiada no conto de Manuel
Lopes, somos conduzidos a outras representações venusianas, como a
de Dina Salústio e, sobretudo, a de Daniel Spínola, no seu conto
surrealista “O púbis da Vênus”.
Por fim, na terceira e última parte da obra (“Vulcão: soltando a
voz”), gosto de pensar que a autora não poderia ter outra escolha a
não ser a da metáfora do espaço do fogo em ebulição, posto que a
seção dedica-se exclusivamente à produção literária de autoria feminina,
aliás, tema a que vem se dedicando nos últimos anos. Aqui, não apenas
as vozes das mulheres se soltam, como lavas ferventes de um vulcão
em erupção, mas também a voz de Simone Caputo, enquanto ensaísta
e, sobretudo, como mulher que lê com declarado interesse os escritos
de mulheres.
Dina Salústio, Vera Duarte e Fátima Bettencourt, portanto, são
as eleitas pela autora para a construção deste cenário vulcânico. Já
devidamente referendadas em ensaios anteriores, aqui, Simone expande
a sua linha de pensamento sobre a produção destas escritoras, a sua
importância e o espaço que elas ocupam dentro do corpus literário
cabo-verdiano.
Para além dos aspectos eróticos que, inevitavelmente, as escritas
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de autoria feminina podem suscitar, a autora sublinha o caráter
contestador que Dina Salústio, por exemplo, desenvolve em suas obras,
sobretudo quando tematiza uma certa “monotonia e dureza da vida,
em busca de uma solução ou possibilidade de mudança” (2008, p.
220). Ou seja, a mulher reivindica o seu papel ativo e atuante na
sociedade ilhoa, sem, contudo, ficar restrita às fronteiras aquáticas das
ilhas. Entendendo a complexidade formadora do sujeito cabo-verdiano,
assim também ela se assume como tal e “ultrapassa o tópico da caboverdianidade para adquirir um estatuto de discurso que se coloca como
reflexão sobre a questão humana” (2008, p. 228).
Da mesma forma como a autora dedica um espaço expressivo a
Dina Salústio, também inscreve a escrita poética de Vera Duarte no
seu território ensaístico. Sobre a autora de Amanhã amadrugada
(1993), O arquipélago da paixão (2001) e Preces e súplicas ou os
cânticos da desesperança (2005), Simone Caputo dedica dois textos.
Neles, destaca a paixão maior da poetisa, leitmotiv recorrente de sua
escrita: o arquipélago de Cabo Verde. Assim, temas como a cultura
crioula, os vínculos irmanados de língua portuguesa, como os de Angola
e Brasil, e a interlocução intertextual com as gerações claridosa à
contemporânea encontram-se entre o repertório desenvolvido por Vera
Duarte, que, segundo Simone Caputo, reitera a “presença marcante
da mulher na construção de um mundo diferente” (2008, p. 262), onde
“tempos novos/ideais recuperados” (2008, p. 262) alicerçariam a sua
participação inconteste.
Com Fátima Bettencourt, a ensaísta resgata a relevância do gênero
da crônica, sobretudo no que diz respeito ao seu aproveitamento na
recriação de um Cabo Verde, onde o “resgate da tradição” encontrase atrelado a “o tempo e o espaço social em que se insere” (2008, p.
267) a escritora cabo-verdiana. Procura Simone Caputo, assim, ratificar
o exercício literário de Fátima Bettencourt, sublinhando que, “de fatos
e feitos da vida emocionalmente despertados pela concentração pode
surgir a crônica” (2008, p. 267).
Já no limiar de sua aventura pelo arquipélago literário, Simone encerra
com um instigante painel da escrita feminina, com “O texto literário de
autoria feminina escreve e inscreve a mulher e(m) Cabo Verde”. Neste, a
autora insere generosamente o seu leitor no território histórico, político e
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social ilhéu, dá um cuidadoso painel das mulheres que se inscrevem no
cenário literário e, por fim, apresenta uma “galeria de cenas e de vozes da
margem” (2008, p. 284), onde as mulheres, para além dos trabalhos de
ordem doméstica, têm também a responsabilidade “no resgate, na
preservação e na transformação do patrimônio cultural crioulo” (2008, p.
298).
Também como mulher, pesquisadora e professora universitária,
Simone Caputo Gomes reivindica o seu espaço, não apenas nas
fronteiras do arquipélago, mas também nas do próprio meio acadêmico
brasileiro. Com este Cabo Verde: literatura em chão de cultura
(2008), a sua autora suscita entre seus leitores, como bem pretendeu
Eduardo Lourenço, um intenso movimento de interesse. Isto porque,
em grande parte, Simone Caputo, a exemplo de Vera Duarte, tem,
felizmente, realizado vários voos literários “para lá do horizonte / com
os pés fincados na areia” dos dois lados do Atlântico.
Encerro com uma nota pessoal. Conheci Simone Caputo, em
1990, quando aluno do curso de Graduação em Letras na UFRJ. Na
época, partilhamos juntos uma mesa-redonda num grande congresso.
Ela falava sobre Gastão Cruz, e eu sobre Albano Martins. Dez anos
depois, em 2000, reencontramo-nos, agora, como aluno seu no curso
de Doutorado em Literatura Portuguesa na UFRJ. Para além da
primeira admiração, somou-se a sintonia e a afinidade pela cultura e
pela literatura cabo-vedianas, apresentadas pela mestra. E, agora, quase
vinte anos depois, coube-me a responsabilidade de tecer algumas linhas
sobre o seu trabalho, que, com reiterado prazer e interesse, venho
acompanhando, ainda que de longe, pelos seus textos produzidos e
pelas suas falas em encontros e congressos. Acredito que bem pouco
teria a acrescentar, o seu livro fala por si só. Bem haja, minha cara
mestra e amiga.
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