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Nós éramos colonizadores como éramos portugueses. 
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Por mais exíguo e infeliz, podemos sempre aclará-lo com a aura 
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o nosso desejo. E esse desejo é tanto mais intenso quanto pior 

for o presente em que vivemos. 

João Paulo Borges Coelho 



 
 

RESUMO 

A pesquisa desenvolvida nesta tese compara a presença do colono português em 

Moçambique, além das consequências da colonização, a partir do ponto de vista da 

escritora portuguesa Isabela Figueiredo, em seu romance Caderno de memórias 

coloniais (2010), e do escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho, em seu 

romance Crónica da Rua 513.2 (2006). Os aspectos a serem comparados são: as várias 

faces do colono português e como contar essa história, tendo a família como 

personificação do colonialismo no primeiro romance e como a literatura, a história e a 

autoficção dialogam com essas narrativas; a violência dentro do cotidiano 

moçambicano, seja aquela contra o colonizado durante o período colonial, ou contra os 

portugueses durante a guerra de libertação, ou, ainda, a violência contra as personagens 

femininas nos dois romances, tanto contra as brancas quanto contra as negras; por fim, 

voltemos nossa análise às conjunturas do colono após a descolonização, seja o ex-

colono retornado, seja aquele que optou por ficar em Moçambique, além de analisar o 

espaço nas duas narrativas. Ambos os romances foram lidos, majoritariamente, a partir 

das propostas que Albert Memmi levanta em seus livros Retrato do colonizado 

precedido de Retrato do colonizador (2007) e Retrato do descolonizado árabe-

muçulmano e de alguns outros (2007), sem deixar, é claro, de considerar outros 

pensadores acerca da colonização, tais como: Stuart Hall, Frantz Fanon e Edward Said.     

PALAVRAS-CHAVE: Colono; Colonizado; Retornado; Violência; Isabela Figueiredo; 

João Paulo Borges Coelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The research developed in this thesis compares the presence of the Portuguese colonist 

in Mozambique, as well as the consequences of the colonization, from the point of view 

of the Portuguese writer Isabela Figueiredo, in her novel Caderno de memórias 

coloniais (2010), and from the Mozambican writer João Paulo Borges Coelho, in his 

novel Crónica da Rua 513.2 (2006). The aspects to be compared are: the many faces of 

the Portuguese colonist and how to tell this story, having the family as the 

personification of the colonialism in the first novel and how the literature, the history 

and the autofiction dialog with these narratives; the violence within the Mozambican 

daily life, whether the one against the colonized during the colonial period, or against 

the Portuguese during the liberation war, or even the violence against the female 

characters in the two novels, against both white and black; finally, let us return to our 

analysis of the conjunctures of the colonist after the decolonization, whether the 

returned former colonist, or the one who chose to stay in Mozambique, to addition to 

the analysis of the space between the two narratives. Both novels were read, mostly, 

from the proposal that Albert Memmi raises in his books Retrato do colonizado 

precedido de Retrato do colonizador (2007) and Retrato do descolonizado árabe-

muçulmano e de alguns outros (2007), without leaving, of course, to consider other 

thinkers about colonization, such as: Stuart Hall, Frantz Fanon, and Edward Said. 

 

Keywords: Colonist; Colonized; Returned; Violence; Isabela Figueiredo; João Paulo 

Borges Coelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

La investigación desarrollada en esta tesis compara la presencia de los colonos 

portugueses en Mozambique, además de las consecuencias de esta colonización, bajo la 

mirada de la escritora portuguesa Isabela Figueiredo, en su novela Caderno de 

memórias coloniais  (2010),  y del escritor mozambiqueño João Paulo Borges Coelho, 

en Crónica da Rua 513.2 (2006).  Los aspectos comparados serán: las muchas caras del 

colono portugués y cómo contar esta historia, suponiendo la familia como realización 

del colonialismo en la primera novela,  y cómo la literatura, la historia y la autoficción 

establecen diálogos con estas narrativas; la violencia dentro del cotidiano 

mozambiqueño, sea aquella contraria al colonizado durante el período colonial, o contra 

los portugueses durante la guerra de liberación, o, además, la violencia contra los 

personajes femeninos en ambas novelas, sean ellas blancas o negras;  por fin, 

retomemos nuestro análisis a las coyunturas del colono después de la descolonización, 

sea el ex colono regreso, sea el que optó por quedarse en Mozambique, además de 

investigar el espacio en las dos narrativas. Ambas novelas fueron leídas, mayormente, a 

partir de las propuestas que Albert Memmi propone en sus libros Retrato do colonizado 

precedido de Retrato do colonizador (2007) y Retrato do descolonizado árabe-

muçulmano e de alguns outros (2007), sin dejar, por supuesto, de considerar otros 

pensadores que escribieron acerca de la colonización, tales como: Stuart Hall, Frantz 

Fanon y Edward Said. 

 

PALABRAS CLAVE: Colono; Colonizado; Regreso; Violencia; Isabela Figueiredo; 

João Paulo Borges Coelho. 
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INTRODUÇÃO 

          As motivações e questionamentos que se encontram na base desta tese tiveram 

sua origem durante o curso “Do Atlântico ao Índico: colonialismo e pós-colonialismo”, 

ministrado pelo Prof. Dr. Silvio Renato Jorge no segundo semestre de 2012.  Não digo 

que aquele era meu primeiro contato com as literaturas africanas de língua portuguesa, 

porque, até o momento, eu já lia Mia Couto. No entanto, foi naquele curso que tive 

conhecimento dos escritores Isabela Figueiredo e João Paulo Borges Coelho, 

respectivamente com Caderno de memórias coloniais (2010) e O olho de Hertzog 

(2010).  

          Naquela época, eu ainda cursava meu mestrado em Literaturas Hispânicas, no 

qual já pesquisava a questão colonial e o racismo. Devido às leituras que já vinha 

fazendo de Frantz Fanon, acabei por me interessar mais por Isabela Figueiredo, em um 

primeiro momento, devido à proximidade do discurso de ambos. Fiquei muito instigada 

pelas narrativas de regresso de portugueses sobre o período colonial em Moçambique e 

Angola, principalmente, e li bastante quando estava no mestrado até decidir mudar de 

área quando fosse ingressar no doutorado. O que motivou a minha mudança dos estudos 

da Literatura Hispano-Americana para Literatura Portuguesa e Africanas de Língua 

Portuguesa foi a questão colonial. Somente em 2015, já cursando o doutorado, tendo 

Silvio Renato Jorge como meu orientador, e por sugestão deste, optei por estudar, 

também, um romance de João Paulo Borges Coelho: Crónica da Rua 513.2 (2006). 

Partindo desses dois romances, a análise desta tese teve como eixo principal o colono e 

as suas várias faces.  

          Caderno de memórias coloniais é uma narrativa a partir do ponto de vista de uma 

retornada de Moçambique. A personagem narradora, que não é nomeada, assim como 

uma parte dos personagens do romance, faz essa viagem quando ainda era uma criança 
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de 12 anos. A narrativa, em primeira pessoa, é feita quando ela, adulta, rememora sua 

infância e pré-adolescência em Lourenço Marques no período colonial, passando pelo 

25 de Abril
1
 e sua chegada à Portugal, país que entendia ser o seu, mesmo sem nunca ter 

pisado nele antes. O romance também descreve a violência sofrida pelos negros durante 

o período colonial e a humilhação vivida pelos portugueses após o 25 de Abril e 

também com o retorno a Portugal. Caderno nos ajuda a compreender a presença do 

português em Moçambique do ponto de vista de uma menina, que deixa o país após o 

fim da colonização. Ela reescreve o discurso historiográfico com crueza, partindo do 

racismo cotidiano até as agressões sofridas pelos colonos depois da independência. Esse 

livro é a memória a partir do olhar de uma criança sobre o colonialismo português, 

personificado na figura do pai, narrando o período colonial em Lourenço Marques, a 

guerra colonial e a chegada dos retornados a Portugal. 

          Já o romance Crónica da Rua 513.2 narra o cotidiano dos moradores da rua de 

mesmo nome, em Maputo, após a guerra de libertação. É a narrativa poética que 

recupera elementos da história recente da capital do país observando como a memória 

trabalha em seus diversos aspectos. Nessa rua simples e complexa podemos observar as 

dificuldades dos colonos que ficaram e dos moçambicanos em reconstruir o território 

moçambicano e continuar vivendo em um país devastado por séculos de colonização e, 

depois, por uma guerra passada e a espera de uma guerra civil que já começa a dar 

sinais. Neste romance, o leitor observa, não apenas a mudança pós-independência, como 

também a reflexão de alguns personagens acerca da estrutura colonial que antes passava 

despercebida e/ou silenciada. Após a Revolução, muitos nomes de rua mudam em 

Maputo na tentativa de destruir o passado e inventar um novo futuro. No entanto, a Rua 

                                                           
1
 Também conhecido como Revolução dos Cravos ocorrido em 25 de abril de 1974, tal movimento depôs 

o regime ditatorial salazarista do poder, vigente desde 1933, iniciando um processo que terminaria com a 

implantação de um regime democrático e com a entrada em vigor da Constituição da República 

Portuguesa de 1976, marcada por forte orientação socialista.  
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513.2 permanece como era. Em Crónica podemos observar as mudanças sociais e 

políticas em Maputo após a independência a partir de personagens específicos, vivendo 

entre o passado e o presente.   

          Tendo em vista que Isabela Figueiredo, apesar de ter nascido em Moçambique, 

considera-se portuguesa e João Paulo Borges Coelho, que nasceu em Portugal, mas 

cedo foi viver em Moçambique, adquirindo a nacionalidade deste país, as gramáticas 

desses escritores têm suas particularidades. Sempre que eu me referir à guerra que 

libertou as colônias africanas de Portugal no romance Caderno de memórias coloniais, 

por ser português, tratarei como guerra colonial. Já o mesmo evento em Crónica da 

Rua 513.2 será mencionado como guerra de libertação, que é como o mesmo é 

conhecido nos países africanos que um dia foram colônias de Portugal. Quando eu não 

me referir à romance algum, mas ao evento em si, usarei guerra de libertação. O 

mesmo ocorre com o nome da capital de Moçambique: Lourenço Marques no período 

colonial, mesmo período do romance de Figueiredo; Maputo no pós-independência, 

período do romance de Borges Coelho.  

          Minha ideia foi ler os dois romances considerando fortemente as propostas que 

Albert Memmi levanta em seus livros Retrato do colonizado precedido do Retrato do 

colonizador (2007) e Retrato do descolonizado árabe-muçulmano e de alguns outros 

(2007) analisando as várias faces do colono português durante o período colonial e 

depois, quando já ex-colono, após a descolonização. Lembrando que colonizador é 

aquele que coloniza ou que promove a colonização e que o colono é aquele que é 

inserido em um lugar, com outras pessoas, para povoar e explorar, assim como conviver 

e ser membro da colônia. Já era segunda metade do século XX e as colônias de Portugal 

ainda persistiam. Nesse caso, as pessoas que migravam da metrópole para uma dessas 

colônias em busca de uma vida melhor, não eram colonizadoras, mas sim, colonas.    
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          Logo no primeiro capítulo, “As várias faces do colono português e como contar 

essa história”, como o próprio título aponta, analisarei as particularidades do colono 

durante o período colonial, pois ele não é uno, tendo ido de Portugal para Moçambique 

com intenções diversas uns dos outros e, chegando ao país africano, cada um agindo a 

sua maneira, mesmo que sem demonstrar inocência quanto à colonização. Para esta 

análise tivemos como base os personagens pai e mãe, de Caderno de memórias 

coloniais, e os personagens Costa e Pestana, além dos espectros Arminda e Monteiro, 

de Crónica da Rua 513.2. Como as duas narrativas ficcionais dialogam com período 

histórico narrado, analisaremos os dois romances com base nessa temática, buscando 

mostrar também, logo no primeiro livro, como a narrativa de memória contribui para a 

construção do discurso histórico. Além de levantarmos o debate sobre a possibilidade de 

Isabela Figueiredo ter feito uma autoficção com seu romance ou não. Sobre essa 

possibilidade, vale mencionar desde já que ela só é possível porque considero a edição 

portuguesa, de 2010, publicada pela editora Angelus Novus, por conter a entrevista 

anexada ao fim do livro. Quando iniciei meu doutorado, em 2015, ainda não havia a 

publicação de Caderno de memórias coloniais no Brasil
2
 e quando esta chegou, sem a 

entrevista anexada ao fim do livro, eu já havia optado por incluí-la na minha análise. No 

entanto, na edição brasileira há um posfácio intitulado “O meu corpo e o dele”, assinado 

por Isabela Figueiredo. Nele, ela não só afirma “A minha vida e o Caderno confundem-

se.” (FIGUEIREDO, 2018, p. 177), como também reitera que escreveu o livro para 

contar a sua verdade.  

          No segundo capítulo, “A violência no cotidiano moçambicano”, será abordada a 

violência nos dois romances em suas diferentes conjunturas. Tanto a violência do 

colono contra o moçambicano nativo durante o período colonial em seu cotidiano, 

                                                           
2
 Publicado pela editora Todavia, São Paulo, em 2018.  
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quanto a violência dos reflexos da guerra de libertação praticada pelo colonizado contra 

seu algoz colono. Também será analisada a violência contra a mulher, desde a velada 

constituída pelo machismo estrutural dentro de uma sociedade patriarcal, até o estupro. 

Partimos da ideia de que a violência imposta ao colonizado por parte do colono se 

baseava, principalmente, no racismo. Os portugueses realmente acreditavam que seus 

colonizados eram um povo inferior a eles e, por isso, não tinham os mesmos direitos e 

não poderiam ascender nunca. Abordaremos, por fim, o machismo, bastante presente 

nos dois romances. Primeiro, em Caderno de memórias coloniais, refletiremos sobre a 

hipersexualização da mulher negra, pois é ostensiva a forma como a narradora apresenta 

ao leitor o racismo do colono que “ia às negras”, pois os homens, incluindo os casados, 

somente procuravam as negras para relações sexuais. A perpetuação desse racismo e 

machismo era dada por suas respectivas esposas que, ao invés de defenderem essas 

mulheres, criticavam-nas, considerando-as inferiores por gostarem de fazer sexo. Por 

fim, aprofundaremos nossa análise sobre o machismo velado e as diferentes formas de 

violência doméstica, vividas principalmente por Elisa, em Crónica da Rua 513.2.  

          Para finalizar, no terceiro capítulo, “O colono após a descolonização”, 

analisaremos, como o título já adianta, o colono após a independência de Moçambique. 

Neste capítulo, abordaremos tanto aquele que foi embora para a antiga metrópole, seja 

por escolha própria ou forçado a sair, quanto aquele que ficou em solo africano, também 

por sua escolha ou porque não tinha outra opção. Os primeiros foram chamados, assim 

que chegaram a Portugal, de retornados. Sobre esses, assim como sobre os que ficaram, 

analisaremos o conceito de “lar” e “habitabilidade” para ambos os casos, pois os 

personagens dos dois romances passaram por processos de pertencimento a um lugar. 

Vale ressaltar aqui que nossa análise sobre o retornado será feita a partir daqueles que 

voltaram pobres e humilhados, como é narrado em Caderno de memórias coloniais. É 



18 
 

sabido que nem todos voltaram da mesma forma, mas a análise não tem por objeto em si 

os retornados, mas aqueles que Isabela Figueiredo escolheu retratar. Além do colono 

após a colonização, nossa análise também abordou como, após a independência, as 

utopias libertárias não se concretizaram. O espaço habitado da Rua 513.2 que funciona 

como metonímia de todo o país Moçambique no romance Crónica e do corpo como 

território para a narradora de Caderno, assim como o corpo do pai como todo o 

colonialismo, conclui o último capítulo desta tese.   
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1 AS VÁRIAS FACES DO COLONO PORTUGUÊS E COMO CONTAR ESSA 

HISTÓRIA 

          Para produzirmos este capítulo, partimos do princípio de que a figura do colono 

não é una, são seres humanos dentro das suas respectivas individualidades e 

particularidades como qualquer outro que vão além do racismo. No entanto, é 

importante lembrar que os colonos eram parte ativa do sistema colonial. Sendo assim, 

não podemos isentá-los da responsabilidade pela colonização. Mesmo todos não sendo 

completamente responsáveis por todo um sistema que gerou violência, caos e destruição 

para os antigos territórios ultramarinos de Portugal, cada um tinha a sua parcela. 

Segundo o escritor tunisiano Albert Memmi, em Retrato do colonizado precedido de 

Retrato do colonizador (2007): “A colonização fabrica colonizados assim como fabrica 

colonizadores” (MEMMI, 2007a, p. 9).  

          O pesquisador Bruno Machado, em sua dissertação Os filhos dos “retornados”: a 

experiência africana e a criação de memórias, pós-memórias e representações na pós-

colonialidade (2011), observa que foram muitas as formas assumidas pelo colonialismo 

português em África, exatamente por isso não se pode conceituá-lo igualmente para 

todas as colônias portuguesas. Inúmeras pessoas vieram de Portugal para Moçambique, 

por diversas razões. Por isso mesmo, não podemos definir o colono como um tipo de 

pessoa específica e tendo todos um mesmo propósito, mesmo que, no fim das contas, 

tenham todos contribuído para a colonização de alguma forma.  

          Sobre o caráter de um colono, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, no prefácio do 

já citado livro do Memmi, nos escreve que eles são colonialistas, nem bons e nem maus: 

Entre eles, alguns recusam sua realidade objetiva: levados pelo 

aparelho colonial, fazem todos os dias, de fato, o que condenam em 

sonho, e cada um de seus atos contribui para manter a opressão; não 

mudarão nada, não servirão a ninguém e encontrarão seu conforto 

moral no mal-estar, isso é tudo./ Os outros – a maioria – começam ou 

terminam por aceitar a si mesmos. (SARTRE, 2007, p. 29). 
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          As diferentes características do colono serão debatidas nesse capítulo e, para tanto, 

terá por base os personagens pai e mãe, que não são nomeados, no romance Caderno de 

memórias coloniais, e os personagens Costa e Pestana, além dos espectros Arminda e 

Monteiro, do romance Crónica da Rua 513.2.  

          Ambas as narrativas ficcionais dialogam com período histórico narrado, portanto, 

analisaremos os dois romances a partir dessa temática, buscando mostrar também em 

Caderno... como a narrativa de memória contribui para a construção do discurso 

histórico. Omar Ribeiro Thomaz, em “Duas meninas brancas”, observa que, ao 

comparar Lourenço Marques com um campo de concentração, a narradora de Caderno 

dialoga com a tradição memorialística sobre o totalitarismo e sobre os campos também. 

Nessas narrativas evidencia-se a impossibilidade da inocência sendo inadmissíveis 

afirmações como: “eu não sabia”, “eu não vi” ou “com minha família foi diferente”. 

Sendo assim, a narradora que conta suas memórias assume a responsabilidade do 

conhecimento que tinha.  

           A mediação da memória em Crónica da Rua 513.2 ocorre pelos espectros que 

vão manchar o ideal de pureza pós-colonial necessário para a imagem que o período 

pós-independência queria passar. Por isso iremos abordar o conceito de rastro, que nos 

conduz à problemática da memória. Além de discutirmos o discurso histórico no 

romance ficcional em João Paulo Borges Coelho.  

1.1 A FAMÍLIA COMO PERSONIFICAÇÃO DO COLONIALISMO EM CADERNO 

DE MEMÓRIAS COLONIAIS 

O meu pai é o princípio de tudo. Foi aquele que mais amei e odiei. Aquele que melhor me serviu como 

modelo e que mais me quis distinguir. 

(FIGUEIREDO, 2010, [Adenda p. 20]) 
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          Albert Memmi se questiona se seria capaz de condenar tão vigorosamente a 

colonização se acaso tivesse se beneficiado dela. Diferente dele, a personagem 

narradora do romance de Isabela Figueiredo foi beneficiada pelo sistema colonial 

enquanto esteve em Moçambique; mesmo assim, foi capaz de condená-lo anos após a 

independência da antiga colônia. O colono retratado por ela é representado, 

principalmente, pelo seu pai, em parte também pela mãe, além de alguns personagens 

secundários. Ela nos mostra duas faces desse colono: o bom pai e o patrão que tratava 

seus empregados como propriedade e com violência. Para ela, a benevolência do pai 

existia apenas para a família.  

          A narrativa, feita em primeira pessoa, fala da sociedade colonial de Moçambique 

sob a perspectiva de uma retornada apenas, descrevendo a violência direcionada aos 

negros e a humilhação sofrida depois do 25 de Abril, primeiro em Moçambique e depois 

em Portugal. Quem conta a história é uma mulher adulta, que nos ajuda a compreender 

o sentido da presença portuguesa em Moçambique a partir das memórias da infância, 

época em que deixa o país, já com 12 anos. Ela reescreve sua narrativa de forma a 

contribuir com a historiografia moçambicana, partindo do racismo cotidiano até as 

agressões sofridas pelos colonos depois do 25 de Abril. Faz isso sem demonstrar 

nostalgia, descrevendo uma realidade cotidiana contraditória, repleta de valores 

exagerados.  

          Em Lembrar, escrever, esquecer (2009), Jeanne Marie Gagnebin analisa a 

memória e o testemunho à luz de alguns filósofos, tais como Theodor Adorno, Paul 

Ricoeur, Friedrich Nietzsche e Walter Benjamin. Ao analisar as escritas da memória, ela 

contesta o que se manifesta na nossa preocupação ativa com a “verdade do passado”. 

Por que fazer questão de estabelecer a história verdadeira de uma nação, um grupo, uma 

personalidade? Não seria interessante, antes de estabelecer a verdade sobre o passado, 
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procurarmos entender essa preocupação que temos com a verdade? Segundo ela, “a 

verdade do passado remete mais a uma ética da ação presente que a uma problemática 

da adequação (pretensamente científica) entre ‘palavras’ e ‘fatos’” (GAGNEBIN, 2009, 

p. 39).  

         Para Walter Benjamin, em sua tese “Sobre o conceito da história”, articular o 

passado histórico não significa conhecê-lo como de fato ocorreu, mas apropriar-se de 

uma lembrança exatamente como ela ocorre no instante de perigo.  Segundo Benjamin, 

só articulamos o passado a algum outro evento, e não o descrevemos tal qual ele foi. 

Essa articulação parte do ponto de vista do presente, sendo a história uma releitura do 

passado no momento presente. Esta é, para Benjamin, mais uma diferença entre o 

materialismo histórico e o historicismo, pois este vê o passado como uma série de 

acontecimentos, um como consequência do outro. Para Ricoeur, a história é, 

simultaneamente, narrativa e processo real; a disciplina história remete às dimensões 

humanas da ação e da linguagem e, principalmente, da narração. Analisar a 

responsabilidade ética da história e do historiador significa levar a sério essa 

ambiguidade do conceito de história, no qual se ligam o agir e o falar humanos: 

principalmente a criatividade narrativa e a inventividade prática.  

          A narradora de Caderno de memórias coloniais tem necessidade de contar o que 

se passou em Moçambique, no espaço por ela habitado, porque lutar contra o 

esquecimento é também lutar contra a repetição da violência, que ainda se reproduz. 

Essa é uma tarefa altamente política. Tarefa ética e psíquica, segundo Gagnebin: “as 

palavras do historiador ajudam a enterrar os mortos do passado e a cavar um túmulo 

para aqueles que dele foram privados” (GAGNEBIN, 2009, p. 47). O trabalho do luto 

deve nos ajudar a lembrar dos mortos para melhor vivermos hoje, para, dessa forma, a 
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preocupação com a verdade do passado se completar com a exigência de um presente 

que possa ser verdadeiro.  

          Gagnebin nos escreve que as narrativas de memória e testemunho são narrativas 

nas quais a memória traumática tenta se dizer, sendo, ao mesmo tempo, impossíveis e 

necessárias, tornando-se um gênero recorrente no século XX, particularmente, mas não 

só, no contexto da Shoah. As narrativas de memória dos que viveram a colonização e/ou 

os reflexos do 25 de Abril nas ex-colônias portuguesas em África são importantes, 

inicialmente, para aqueles que precisavam falar sobre o que viram e viveram, pois os 

africanos e portugueses mortos nessas colônias não interessavam a ninguém, além de 

seus afetos. 

          Foi difícil para muitos dos retornados falar sobre Moçambique, país abordado 

nesta pesquisa, apesar deles não terem sido as vítimas do processo colonial. No entanto, 

muitos se sentiram vitimados por terem que sair sem nada da terra de que se 

consideravam donos e onde fizeram riqueza. A vitimização era por terem sido 

humilhados pelos moçambicanos negros após o 25 de abril. Aqueles que antes eram os 

empregados dos colonos não mais quiseram abaixar a cabeça para os patrões e nem isso 

os consideravam mais. Não ser tratado como uma pessoa superior aos negros era uma 

humilhação para os colonos. Sobre esse momento, desenvolveremos melhor no segundo 

capítulo.  

          Segundo Gagnebin, testemunha não é apenas quem viu com os próprios olhos, 

essa é a testemunha direta. Testemunha é também aquele que ouve a narração 

insuportável do outro sem ir embora, que aceita levar suas palavras adiante, não por 

culpabilidade ou compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica pode ajudar 

a não repetir esse passado infinitamente. Os retornados, por exemplo, acreditavam que 

os portugueses metropolitanos precisavam saber o que lhes ocorreu em Moçambique, 
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mas estes não quiseram escutá-los. Faltava-lhes, então, a testemunha ouvinte que 

Gagnebin menciona. Não adianta aos retornados ter muito que dizer se ninguém queria 

escutá-los.  

          A luta contra o esquecimento se faz necessária porque a tendência e a vontade de 

esquecer são fortes. Segundo Gagnebin, existe o desejo natural e feliz de esquecer, mas 

também existem outras formas de esquecimento: “não saber, saber mas não querer 

saber, fazer de conta que não se sabe, denegar, recalcar” (GAGNEBIN, 2009, p. 101). 

Muitos retornados silenciaram o que viveram em Moçambique por vergonha. Afinal, 

eles eram colonos e o que sofreram foi também reflexo do que fizeram os colonizados 

sofrer antes. Muitos dos livros escritos por retornados hoje, ou sobre retornados, apenas 

reclamam do que perderam na ex-colônia, sem dizer o que realmente ocorreu por lá 

durante o período colonial, sem se assumirem sujeitos perpetuadores dessa colonização, 

tais como Niassa (2007), de Francisco Camacho; Os Colonos (2007) e Retornados: o 

adeus de África (2009), de António Trabulo; Paralelo 75 ou o Segredo de um Coração 

Traído (2006), de Jorge Araújo e Pedro Sousa Pereira; Deixei o meu Coração em África 

(2005), de Manuel Arouca; Balada do Ultramar (2009), de Manuel Acácio; Os 

Retornados (2008), de Júlio Magalhães e O Último Ano em Luanda (2008), de Tiago 

Rebello. Isabela Figueiredo, pseudônimo da escritora portuguesa retornada de 

Moçambique Isabel Figueiredo dos Santos, em seu romance aqui analisado, escreve as 

memórias de uma menina entre a infância e o início da adolescência acerca do período 

colonial em Moçambique, os primeiros reflexos do 25 de Abril e sua fuga para Portugal. 

Sua narrativa demonstra o “lembrar ativo”, como mencionado por Gagnebin:  

Em oposição a essas figuras melancólicas e narcísicas da memória, 

Nietzsche, Freud, Adorno e Ricoeur, cada um no seu contexto 

específico, defendem um lembrar ativo: um trabalho de elaboração e 

de luto em relação ao passado, realizado por meio de um esforço de 

compreensão e de esclarecimento – do passado e, também, do 

presente. Um trabalho que, certamente, lembra dos mortos, por 
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piedade e fidelidade, mas também por amor e atenção aos vivos. 

(GAGNEBIN, 2009, p. 105)  

 

          O colono é um estrangeiro quando está na colônia e permanece sendo para si 

mesmo e seus familiares quando volta para seu próprio país. Falar sobre si mesmo e 

sobre o período colonial que foi vivido por ele pode ser visto como uma forma de 

enfrentar o passado. Em Caderno de memórias coloniais, Isabela Figueiredo responde, 

em entrevista anexada ao fim do livro, acerca da sua necessidade de escrever sobre a 

vida em Moçambique: 

Ponderei muito a publicação destas memórias e decidi fazê-lo para 

benefício de todos. Quando digo todos não me refiro apenas a mim e 

ao meu pai, mas aos retornados, de forma geral, e a alguns 

portugueses. Já houve quem me dissesse que temos de ultrapassar o 

passado, que não vale a pena tocar em assuntos sensíveis. Temos 

realmente de ultrapassar o passado, mas só podemos fazê-lo depois de 

o enfrentar. É preciso admitir “eu fiz isto”, “eu sou isto” e depois, sim, 

avançar. (FIGUEIREDO, 2010, [Adenda, p. 23])  

 

          A escrita se relaciona com o fluxo narrativo que constitui nossas histórias e 

memória por poder traduzir a linguagem oral. Aleida Assmann, em Espaços da 

recordação: formas e transformações da memória cultural (2011), crê que escrita e 

rastro são conceito empregados, muitas vezes, como sinônimos. A escrita é mais 

confiável que a recordação, além de ter uma capacidade de armazenamento quase 

ilimitada. É também um dos meios mais produtivos de evitar o esquecimento, 

permanecendo inalterada muitos anos após a morte do autor. A escrita permanece, pois 

pode ser copiada e tem seu valor nos símbolos, sendo apenas os leitores os que 

decidirão o que cairá no esquecimento e o que permanecerá. Assim como a escrita, os 

rastros também persistem porque é o que marca no corpo, o que dói.  

          Unido a esse enfretamento do passado, existe também a vontade de informar o 

que aconteceu aos olhos de quem viveu e uma luta contra o esquecimento, não dos 
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retornados, mas dos portugueses da antiga Metrópole que não estavam nas colônias e 

que preferiram ignorar o que se passou por lá, como se ignorando a colonização não se 

sentissem parte do sistema colonial, tampouco culpados por isso. Culpados eram apenas 

os retornados, pois somente esses, aos olhos dos metropolitanos, exploraram os negros. 

Gagnebin observa que o homem é um animal específico, não por sua memória, mas 

porque se esforça para não esquecer. A escrita da história é atravessada pela morte; no 

entanto, se o historiador luta contra o esquecimento e trabalha para cavar um túmulo, é 

para mostrar aos vivos que nenhuma memória poderá torná-los inesquecíveis. A história 

luta contra o esquecimento inicial, ou seja, luta contra o esquecimento da nossa própria 

morte.   

          Sobre memória e história, Paul Ricoeur, em seu livro A memória, a história, o 

esquecimento (2007), questiona se a história é boa ou ruim para a sociedade e como o 

discurso histórico será trabalhado. Ele acredita que não é somente com a hipótese da 

polaridade entre memória individual e coletiva que se deve entrar no campo da história, 

mas com uma tríplice atribuição da memória: “a si, aos próximos, aos outros” 

(RICOEUR, 2007, p. 142). Segundo o filósofo, a legitimidade do discurso histórico 

pode deslegitimar a memória, pode desvalidar o testemunho da memória. As memórias 

individuais poderiam ser postas em xeque. As memórias de Isabela Figueiredo, segundo 

a própria chama seu livro na entrevista, funciona como esse confronto entre as 

memórias individuais sobre o período colonial, pois difere do que é narrado nos outros 

romances sobre retornados citados aqui. Diferente dos outros, que procuram justificar a 

colonização, Figueiredo a condena sem ressalvas.  

          Há uma mudança de signos nos espaços em que se deslocam os protagonistas de 

uma história narrada e o tempo em que os acontecimentos narrados se desenrolam 

sempre que se passa a memória à historiografia:  
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“Eu estava lá”. O imperfeito gramatical marca o tempo, ao passo que 

o advérbio marca o espaço. É em conjunto que o aqui e o lá do espaço 

vivido da percepção e da ação e o antes do tempo vivido da memória 

se reencontram enquadrados em um sistema de lugares e datas do qual 

é eliminada a referência ao aqui e ao agora absoluto da experiência 

viva. O fato de essa dupla mutação poder ser correlacionada com a 

posição da escrita relativamente à oralidade é confirmado pela 

constituição paralela de duas ciências, a geografia de um lado, 

secundada pela técnica cartográfica [...], e do outro, a historiografia. 

(RICOEUR, 2007, p. 156-7) 

 

          Ricoeur escreve que a declaração “eu estava lá” afirma “isso aconteceu antes, ou 

enquanto, ou depois, ou desde, ou durante tanto tempo”. A narradora de Isabela 

Figueiredo rememora a colonização em Moçambique do ponto de vista de quem estava 

lá durante o período colonial. Por mais que se queira que o discurso histórico seja 

imparcial, ele é subjetivo. O que é escrito nos livros de história fazem parte da seleção 

do autor. Figueiredo também seleciona o que contar, mas o que a difere de outros 

autores é a abordagem escolhida para contar, sem medo ou constrangimento em expor 

que perdeu.   

          Qual foi o alcance do período colonial e da guerra colonial historicamente a partir 

da sua representação narrativa? Antes dos romances aqui analisados e os demais 

mencionados, pouco, ou quase nada, se sabia acerca do que se passou em solo africano. 

Os que sabiam eram apenas os que lá estavam e viam a guerra de perto. 

          Caderno de memórias coloniais é a memória a partir do olhar de uma criança 

sobre o colonialismo português personificado na figura do pai. Segundo Margarida 

Calafate Ribeiro, no texto “O fim da história de regressos e o retorno a África: leituras 

da literatura portuguesa”: “Esse livro é um grito, no sentido em que relata a vivência do 

trauma que unifica a pessoa do pai à violência explícita e implícita do colonialismo 

português” (RIBEIRO, 2012, p. 93). O romance alinha-se à geração dos netos que 

Salazar não teve, nas palavras de Calafate Ribeiro: os filhos da Guerra Colonial, da 

ditadura, dos retornados, crianças com uma memória própria dos eventos que levaram 
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ao fim o império português em África, ou com a pós-memória (aqueles que não têm 

memória própria desses eventos, mas cresceram ouvindo as histórias das quais não 

foram testemunhas). O romance narra o fim do período colonial em Lourenço Marques, 

a guerra colonial e a chegada dos retornados a Portugal. A narrativa é baseada nas 

memórias de uma criança que não compreende muita coisa, mas escuta e absorve o que 

é dito pelos adultos ao seu redor: “O meu pai conversava na rua com outros homens. Eu 

rodopiava à sua volta, como sempre, escutando o ruído distante das conversas” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 73). Isabela Figueiredo inicia seu livro apresentando o pai 

como um homem erotizado:  

Foder. O meu pai gostava de foder. Eu nunca vi, mas via-se. Uma 

pessoa que observasse bem o meu pai, os olhos a sorrir 

simultaneamente com a boca, a sensualidade viril das mãos, braços, 

pés, pernas... uma pessoa que escutasse a maliciosa rapidez da sua 

resposta, o sentido de humor permanente e dúbio desse gigante 

percebia que aquele homem gostava de foder. Eu não sabia, mas sabia. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 17) 

 

          A imagem paterna apresentada ao leitor não é nada agradável, sendo perturbadora 

também para a narradora. O pai não tem uma imagem dócil ou simpática para ela na 

maior parte do tempo, que vê nessa erotização uma das características espantosas dele, 

causando-a certo êxtase. A figura do pai é bastante ambígua, pois ao mesmo tempo em 

que ele se mostrava bondoso com a filha, como veremos adiante, também se mostrava 

odioso com os negros e com as negras. Sobre o comportamento execrável do pai com os 

outro, pegamos como exemplo Frantz Fanon, que em Os condenados da terra (1961), 

observa que o colonizador nunca deixa de ser o inimigo. A partir da sua zona, o 

opressor faz surgir o movimento de domínio, de exploração. Para Fanon, o colono faz a 

história e tem consciência disso: “A história que escreve não é, pois, a história do país 

que ele despoja, mas a história da sua nação onde ele rouba, viola e espalha a fome” 
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(FANON, 1961, p. 47). Devido a esse comportamento agressivo com os demais, as 

memórias da narradora sobre seu pai raramente são nostálgicas: 

O meu pai metia-se pelo mato dentro e desencantava alguém, em 

alguma palhota, para vir empurrar, desenrascar o branco por uma 

gorjeta. Eu bendizia sempre essa gente recrutada à força, que para 

mim surgia do meio das árvores como se viesse do céu. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 33) 

 

          A narradora conta que muito lhe escapará por não entender de fato o que 

acontecia naquele momento histórico em Moçambique, pois não tinha maturidade para 

isso, mesmo estando presente. Escapará da memória para citar com precisão histórica e 

o que de fato seria relevante sobre o momento, pois, além de ser criança, a memória não 

absorve o ocorrido prevendo o que vai ser importante lembrar daqui 10 ou 20 anos.  Só 

se guarda aquilo que toca a pessoa de alguma forma, que a marca. Essa é uma 

experiência individual.  

          A memória narrada em Caderno de memórias coloniais apresenta uma Lourenço 

Marques bonita e tranquila, nos mostra que a cidade era boa apenas para os brancos, que 

eram servidos pelos negros: 

Em Lourenço Marques, as pessoas sentavam-se no restaurante, de 

preferência no exterior, porque as ventoinhas no interior eram inúteis, 

e o ar condicionado, um luxo, conservado, durante prolongadas horas, 

sobre o fait divers colonial; bebiam do bom e do melhor e, 

eventualmente, fodiam, no final, em casa ou fora dela, legitimamente 

ou não./ Em Moçambique era fácil um branco sentir prazer em viver. 

Quase todos éramos patrões, e os que não eram, ambicionavam em sê-

lo. (FIGUEIREDO, 2010, p. 25) 

 

          Para os negros a vida era diferente. Eles serviam os brancos, pois branco nenhum 

gostava de empregar outro branco por ser mais caro. O trabalho de um negro saía mais 

barato e sempre podia concertar seus vícios com alguma “porrada pedagógica”. Fanon 
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escreve que a supremacia dos valores brancos foi afirmada com violência e através dela 

também. O colonizador é um exibicionista, ele faz o colonizado recordar em voz alta 

quem é o amo. Dessa forma ele alimenta a cólera do colonizado que pode explodir a 

qualquer momento. Branco e negro eram sempre diferenciados e lembrados dessa 

diferença: 

Um branco e um preto não eram apenas de raças diferentes. A 

distância entre brancos e pretos era equivalente à que existe entre 

diferentes espécies. Eles eram pretos, animais. Nós éramos brancos, 

éramos pessoas, seres racionais. Eles trabalhavam para o presente, 

para a aguardente-de-cana do “dia-de-hoje”; nós para poder pagar a 

melhor urna, a melhor cerimónia no dia do nosso funeral. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 35) 

 

          A ironia (característica comum tanto a Isabela Figueiredo quanto a João Paulo 

Borges Coelho, assim como o discurso indireto livre, como veremos mais adiante) é 

bastante usada para descrever o racismo presente na sociedade moçambicana em 

Caderno de memórias coloniais. O racismo descrito não é a visão da narradora, mas o 

que ela ouvia dos adultos de seu convívio:  

Manjacaze era querido dos inquilinos. Os meus pais davam-lhe 

sempre sobras do pão do dia anterior, restos de comida, a roupa 

rasgada, velha, que tinha deixado de servir. De vez em quando, porque 

éramos católicos e bons – Páscoa, Natal, Entrudo – uma garrafa de 

vinho ou aguardente, uns fritos de minha mãe. Comida, bebida, 

objetos que eram dados com altruísmo ao preto bom, ao preto que 

vergava as costas e a cabeça numa vénia, quando nos via, e que era 

simplesmente bom, um bom preto. (FIGUEIREDO, 2010, p. 37) 

 

                 Manjacaze recebia sobras de comida e roupas velhas apenas porque era 

considerado um bom preto, do contrário não receberia nada. Por ser preto, também não 

era merecedor de presentes novos. Albert Memmi escreve que assim que o colonizador 

toma consciência da injusta relação entre ele e o colonizado, aquele precisa absolver a si 
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mesmo. Sendo assim, sempre que puder ele ostentará publicamente as suas próprias 

virtudes, tentará parecer heróico e grande e merecedor de sua fortuna. Para isso, ele 

também vai envilecer o colonizado, pois “precisa explicar essa distância que a 

colonização põe entre ele e o colonizado” (MEMMI, 2007a, p. 92). Dessa forma, para 

justificar esse distanciamento, o colonizador procura aumentar ainda mais essa distância 

opondo as duas figuras: ele como o glorioso e o colonizado como o desprezível.      

          A narrativa do dia do pagamento aos negros empregados do pai é um testemunho 

de como esses empregados eram tratados no período colonial: recebiam pouco, não 

podiam reclamar, quem reclamava apanhava de imediato, caso fosse dia de festa, 

recebiam comida e bebida enquanto esperavam o pagamento. “Gostava de ver ali os 

pretos do meu pai” (FIGUEIREDO, 2010, p. 40), eram uns diferentes dos outros, 

sorrindo ou não, com medo ou não. “Os pretos do meu pai” não soa como empregados, 

mas como propriedade. Apesar de receberem pagamento pelo trabalho, o tratamento 

recebido pelo patrão mostra que essa relação empregado/patrão era mantida pelo 

sentimento de posse e pela violência: 

O procedimento era simples. Os negros iam à sala, e o meu pai 

entregava-lhes o dinheiro. Às vezes eles contavam e reclamavam. O 

meu pai gritava-lhes que nessa semana tinham estragado um cabo ou 

chegado tarde ou sornado ou mostrado má cara ou era só porque lhe 

apetecia castigá-los por qualquer coisa que tinha metido na cabeça. 

Não sei, tudo era possível. [...] Eu não tinha percebido as regras, eram 

só duas: receber e calar. Não era preciso agradecer. [...] Se 

reclamavam, havia milando, e não eram poucas às vezes em que saíam 

da sala com um murro nos queixos, um encontrão dos bons. Havia 

milando bravo. Ameaçavam o meu pai, o que o irritava ainda mais. 

Eram expulsos. [...] O meu pai tinha o condão de transformar os finais 

dourados das tardes de sábado num poço escuro de medo e raiva. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 40-1) 
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          A narradora, ironicamente, diz acreditar que isso tenha ocorrido apenas na família 

dela, porque anos mais tarde veio a constatar que “os outros brancos que lá estiveram 

nunca praticaram o colun..., o colunis..., o colonialismo, ou lá o que era. Eram todos 

bonzinhos com os pretos, pagavam-lhes bem, tratavam-nos melhor, e deixaram muitas 

saudades” (FIGUEIREDO, 2010, p. 49). Ninguém quis levar a culpa do colonialismo. 

Segundo Memmi, “não é exagerado dizer que, assim como a situação colonial apodrece 

a Europa das colônias, o colonialista é um germe de apodrecimento da metrópole” 

(MEMMI, 2007a, p. 101).  No artigo “Caderno de memórias coloniais: novas narrativas 

sobre histórias pessoais e coletivas dos colonizadores portugueses na África do século 

XX”, a pesquisadora Flavia Arruda Rodrigues observa que os colonizadores foram os 

responsáveis pela urbanização e pela construção de suportes de infra-estrutura das 

cidades coloniais. Dessa forma, esses colonizadores eram também os gestores da mão-

de-obra negra local, que trabalhava em péssimas condições, recebendo castigos físicos e 

baixíssimos salários. Ou seja, esse sistema laboral do período colonial não era muito 

diferente da escravidão. Os portugueses da metrópole não lidavam diretamente com os 

trabalhadores negros e nem com o sistema colonial. Apesar de se beneficiarem com tal 

sistema, o contato desses portugueses com ele era apenas através dos jornais e dos 

boletins administrativos.  

          Ser assimilado para o negro era uma forma de não ser português. Era uma 

tentativa de estar próximo do colonizador, mas dentro da distância que este impunha. 

Eles viviam na mesma terra, mas não poderiam ser iguais. O crime do negro era ser 

negro. O negro nunca poderia prosperar como um branco: 

Era absolutamente necessário ensinar os pretos a trabalhar, para seu 

próprio bem. Para evoluírem através do reconhecimento do valor do 

trabalho. Trabalhando, poderiam ganhar dinheiro, e com o dinheiro 

poderiam prosperar, desde que prosperassem como negros. Poderiam 

deixar de ter uma palhota e construir uma casa de cimento com 
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telhado de zinco. Poderiam calçar sapatos e mandar os filhos à escola 

para aprender ofícios que fossem úteis aos brancos. Havia muito a 

fazer pelo homem negro, cuja natureza animal deveria ser anulada – 

para seu bem. (FIGUEIREDO, 2010, p. 51) 

 

          Aos negros da narrativa só eram permitido escolaridade para servir ao branco e 

dessa forma, fortalecer essa superioridade branca disseminada durante toda a 

colonização graças à influência poderosa da Igreja Católica. Quando um empregado 

faltava ao trabalho, o pai ia até sua casa para “avisá-lo” com a “porrada pedagógica”, 

pois se sentia seu dono, portanto era seu direito fazê-lo: “O branco foi lá dentro, deu 

porrada no Ernesto, agora vai a sair, o branco trouxe a menina, é a filha do branco. [...] 

Aquele homem branco não é meu pai” (FIGUEIREDO, 2010, p. 53). O pai da narradora 

acreditava em uma África branca na qual os negros iriam se assimilar. Nesse trecho o 

leitor pode observar como era o pensamento dele e, provavelmente, dos demais 

portugueses que lá estavam: 

Os negros haviam de nos sorrir, sempre, e agradecer o que fizéramos 

pela sua terra, quer dizer, pela nossa terra, e servir-nos, 

evidentemente, porque eram negros, e nós brancos, e esta era a ordem 

natural das coisas. Não é normal habituar os cães a coleira e trela, ou 

abater um cabrito e assá-lo? Pois essa era a ordem do mundo. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 97)  

 

          A superioridade branca, como se nota, era dada como algo natural e metafísico, 

tornando o racismo uma prática hereditária. O tratamento hierárquico do branco com o 

negro era algo tão forte e entranhado na cultura colonial que as crianças o praticavam 

sem contestar o que faziam. Por verem os pais baterem nos empregados negros com 

naturalidade e, talvez, até com certa frequência, as crianças se habituavam a essa prática 

violenta como se fosse a normalidade:  
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Nunca tinha batido em ninguém, mas dei-lhe uma bofetada, porque ela 

me irritou, porque não concordou comigo, porque eu é que sabia e 

mandava e estava certa, porque ela tinha dito uma mentira, porque me 

tinha roubado uma borracha, sei lá agora por que lhe dei a maldita 

bofetada! [...] Podia perfeitamente e impunemente bater-lhe. Era 

mulata. [...] Era mulata e não podia bater-me. Não me lembro se 

cheguei a pedir desculpa. Acho que não. (FIGUEIREDO, 2010. p. 55) 

 

          A narradora nos conta que as camisas do pai eram sempre brancas. Camisa de 

algodão fino muito branca. Sempre muito bem lavada, passada a ferro com zelo pela 

mãe. Quando chegava em casa no fim do dia a camisa estava suja, negra de nódoas, 

porque ele tocava e se deixava tocar pelo pó. Essa camisa branca suja de terra é uma 

metáfora para o próprio livro: culpa e vergonha que a narradora sente por ter feito parte 

dessa colonização. “Tudo era branco, porque me vestiam sempre de branco, como um 

cordeiro que há-de sacrificar-se” (FIGUEIREDO, 2010, p. 73). Para Memmi, viver na 

colônia, ou ter nascido nela, torna qualquer europeu em colonizador. Mesmo que não 

tenha sido por escolha própria, como é o caso daqueles que nasceram na colônia, tal 

qual a narradora. O escritor questiona se esse colonizador vai aceitar a sua condição de 

privilegiado, “confirmando a miséria do colonizado, correlativo inevitável de seus 

privilégios?” (MEMMI, 2007a, p. 51). A narradora, assim como a própria Isabela 

Figueiredo, segundo sua entrevista na adenda, aceita sua condição de colonizadora, mas 

condenam a colonização. Ao contar com crueza o que se passou em Moçambique no 

período colonial, a narradora se coloca na posição de culpada. Ou, no caso de Isabela 

Figueiredo, de filha do colono e, pela sua veia católica, em condições de absolvê-lo, 

após a sua morte, dos pecados cometidos, por ter sido um colono.   

          Apesar do pai representar a figura do colonialismo para a narradora, ela também 

tinha memória dos bons tempos que passavam juntos nos fins de tarde. Afinal, ele era 
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um bom pai, visto por ela como um “rei-gigante” cuja presença a protegia de todos os 

medos irracionais:  

Ele era fácil demais para mim. Muito fácil para mim. Sem me ensinar, 

o meu pai iniciava-me no prazer que já havia despontado com o 

estranho fogo do meu padrinho. Eu gostava da sua presença, de 

passear com ele a pé, por onde quer que eu fosse, de mão dada. Não 

falava comigo sobre responsabilidades, não me penteava nem 

endireitava a gola do vestido, como a minha mãe, mas dirigia-se-me 

como uma adulta. Falávamos do que o dia trazia e levava. E ele era 

livre comigo, aquela coisa sua, parte de si, igual a si. (FIGUEIREDO, 

2010, p. 81) 

 

          Após a independência da colonização portuguesa a situação fica complicada para 

muitos brancos nas ex-colônias. Segundo a narradora, a fuga para o país de origem, ou 

de origem da família, ocorre em massa. Antes de embarcar, a família e vizinhos pedem 

que ela conte ao chegar a Europa tudo o que os negros têm feito aos brancos em África. 

No entanto, a narradora nunca deu seu testemunho: “Nunca entreguei a mensagem de 

que fui portadora” (FIGUEIREDO, 2010, p. 111). O que Isabela Figueiredo faz com a 

escrita do livro é dar o testemunho a partir do ponto de vista de uma retornada, de suas 

memórias da rotina da vida colonial e do retorno a Portugal. A história do cotidiano da 

colonização em Moçambique só é sabida por quem a viveu, tanto o branco de origem 

portuguesa quanto o negro nativo. Esse cotidiano de racismo, maus tratos, servidão do 

negro, estupro, que se acumulam com o tempo em um rancor latente prestes a explodir 

no primeiro momento é visto, vivido e sentido por quem estava lá. A realidade de um 

país é melhor conhecida por quem vive nele e a guerra colonial mal era noticiada em 

Portugal. A violência que poderia explodir a qualquer momento, explode de forma bruta 

após o 25 de Abril e isso precisava ser noticiado. Como não foi, passou a ser narrada a 

partir do testemunho dos retornados. Muitos desses testemunhos foram escritos mais 

para justificar essa colonização e o racismo que os negros sofreram: eles precisavam ser 
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civilizados e aqueles países precisavam prosperar. A memória opera de modo seletivo 

podendo ser arma política para vítimas de guerras mesmo quando o esquecimento 

estabelece a sua hegemonia. A narrativa de Isabela Figueiredo é tão dura quanto a 

realidade:  

Não se responde. Baixa-se os olhos. É mentira e é verdade, mas ambas 

precisam de voz, e não a temos. É muito cedo. Eu ainda estava na raiz 

da verdade. Ainda lá dentro, úmida, crescendo, comendo terra, 

esperando terra. 

Todos os lados possuem uma verdade indesmentível. Nada a fazer. 

Presos na sua certeza absoluta, nenhum admitirá a mentira que 

edificou para caminhar sem culpa ou caminhar, apenas. Para 

conseguir dormir, acordar, comer, trabalhar. Para continuar. Há 

inocentes-inocentes e inocentes-culpados. Há tantas vítimas entre os 

inocentes-inocentes como entre os inocentes-culpados. Há vítimas-

vítimas e vítimas-culpadas. Entre as vítimas há carrascos.  

Passa muito tempo até termos a voz, até termos saldado, a bem ou a 

mal, a dívida que pensávamos dever; até cuspirmos no dever e na 

honra e na fidelidade, essas cordas tão sujas, tão forçadas. Até não nos 

importarmos de ser apenas umas cabras, párias do sangue e da raça. 

Até perder a fé e a cortesia. Tudo. (FIGUEIREDO, 2010, p. 115) 

 

          Essa citação do romance de Isabela Figueiredo também vai contemplar João 

Paulo Borges Coelho, como veremos adiante. Aqui já podemos observar o quanto a 

questão colonial é complexa. Memmi afirma que, no fundo, o colonialista se declara 

culpado, pois, acusado pelos outros, ele mesmo não acredita em seu próprio privilégio. 

É importante observar que, violento ou não, o colonizador é, antes de tudo, um 

privilegiado, que, segundo Memmi, não é apenas privilegiado economicamente. A 

humilhação e o esmagamento objetivo do colonizado não são unicamente econômicos, 

assim como o triunfo permanente do colonizador também não é. O colonizador pobre 

também se considera superior diante do colonizado. Essa ideia de superioridade, que 

não era imaginativa, fazia parte do histórico privilégio colonial.  

          Segundo Memmi, é ao descobrir o lucro que o colonizador descobre o colonizado 

e o seu próprio privilégio. Isso ocorre quando ele tenta descobrir o significado e a 
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origem desse lucro, o que não demora a acontecer, pois não leva muito tempo para ver a 

relação da miséria do colonizado com a sua tranquilidade. O lucro que o colonizador 

tem só é fácil por ser tirado de outros:  

Se seu nível de vida é elevado, é porque o do colonizado é baixo; se 

pode se beneficiar de uma mão-de-obra, de uma criadagem numerosa 

e pouco exigente, é porque o colonizado é explorável à vontade e não 

é protegido pelas leis da colônia; se obtém tão facilmente postos 

administrativos, é porque estes lhe são reservados e o colonizado é 

deles excluídos; quanto mais ele respira à vontade, mais o colonizado 

sufoca. (MEMMI, 2007a, p. 41-2)  

 

          Além de privilegiado, Memmi chama o colonizador de usurpador, pois trata-se de 

um estrangeiro chegado ao país e que consegue, não só criar um espaço para si mesmo, 

como também tomar o espaço do habitante. Ele faz isso em virtude das leis e regras 

alteradas pelos próprios colonizadores, que substituíram as leis locais pelas suas. O 

colonizador reconhece que tem privilégios, que é um usurpador, o que o conforta, sem o 

absolver, é saber que existem privilegiados entre os colonizados. Mesmo assim, os 

privilégios do colonizador são mais escandalosos e ele sabe disso. Assim como também 

sabe que os colonizados de melhor condição econômica continuarão sendo colonizados, 

pois alguns direitos serão eternamente recusados e não terão as vantagens. Muitos 

desses colonizadores não eram opressores em Portugal, mas passam a ser em 

Moçambique ao se perceberem acima de alguém.  

          Fantz Fanon afirma que é o colonizador quem faz o colonizado. Segundo ele, o 

mundo colonizado é divido em dois, sendo a fronteira indicada pelos quartéis e postos 

da polícia. Nas colônias, a polícia e o soldado são o porta-voz do colonizador e do 

regime de opressão. A aparência de respeito à ordem estabelecida por quem explora cria 

no explorado uma atmosfera de submissão e de inibição para que eles possam 

transgredir essa ordem. O que a polícia das regiões coloniais faz para contribuir com a 
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permanência da ordem é aconselhar, sempre com violência, que não façam qualquer 

movimento: “O intermediário do poder utiliza uma linguagem de pura violência” 

(FANON, 1961, p. 34-5). Como se não bastasse limitar o espaço do colonizado, o 

colono também o transforma em uma espécie de quinta-essência do mal, segundo 

Fanon.  

          Sobre a cidade do colono, Fanon observa que não é complementar à do 

colonizado, pois são duas zonas que se diferenciam. Trata-se de uma cidade sólida e 

resistente, de “pedra e ferro”, iluminada, asfaltada, limpa, onde o lixo não é visto. “A 

cidade do colono é uma cidade farta, indolente e está sempre cheia de coisas boas. A 

cidade do colono é uma cidade de brancos e de estrangeiros” (FANON, 1961, p. 35).  

          O colono acredita seriamente que é o benfeitor da terra colonizada e que sem a 

sua presença, tudo o que foi feito até então, desaparecerá e aquela terra voltará para a 

Idade Média. Ele sabe que faz a história, no entanto, se engana em acreditar que faz a 

história de um país desprovido e improdutivo, mas sim a história de uma nação roubada 

e violada por ele. Sendo assim, o colono trabalha para tornar impossível todos os sonhos 

de liberdade do colonizado.  

          A narradora de Isabela Figueiredo conta que, depois do 25 de Abril, já era fácil 

ouviu falar da guerra livremente, pois a cidade estava cheia de turras e foi necessário 

explicar quem eram e de onde vinham. Logo ela percebeu que os colonos desejavam a 

independência, mas a queriam para eles. Até poderiam partilhar o poder com um ou 

outro mulato educado, maleável, mas não queriam a FRELIMO: “Aquela terra, diziam, 

não seria para os negros nem para a metrópole, mas para os brancos que ali viviam. 

Seria uma independência branca; pretendia-se erguer ali uma África do Sul-califórnia-

portuguesa” (FIGUEIREDO, 2010, p. 83).  
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          Segundo a narradora, para os colonos a independência, como ocorreu, foi mal 

feita. Culpavam Mário Soares (Primeiro-Ministro de Portugal) e Almeida Santos 

(Ministro da Coordenação Interterritorial) por terem feito um acordo com a FRELIMO. 

Para ela, no entanto, o que os colonos queriam dizer era que aquilo que foi entregue aos 

negros, era para ter entregado a eles e quando choram dizendo que deixaram o coração 

em Moçambique, estão querendo dizer que deixaram lá tudo o que tinham e tinham uma 

vida muito confortável.  

          Quando a narradora estava de partida para a antiga Metrópole, ouve os pedidos 

dos amigos da família para que contasse em Portugal tudo o que estava acontecendo em 

Moçambique, tudo o que os negros estavam fazendo a eles, os brancos, que já não havia 

mais o que comer, dos que foram assassinados, dos que estavam presos, dos que 

estavam por partir: “Diz que eles hão-de matar-se uns aos outros. Que não querem 

trabalhar e morrerão de fome. Que África sem brancos está condenada. Vão chorar e 

clamar tanto por nós” (FIGUEIREDO, 2010, p. 107).  

          O pai, segundo a narradora, “tinha uma cara grande e suada cheia de ódio ou 

amor conforme os dias” (FIGUEIREDO, 2010, p. 117). Apesar de ele ser um bom pai 

para ela, ele era também um colono, visto por ela nesses momentos como uma má 

pessoa. Era pela forma como ela via seu pai tratando seus empregados, chamados por 

ela de “os pretos do meu pai” que ela não via a colonização com bons olhos e sempre 

como algo violento. Exatamente por conta dessa duplicidade do pai que seu sentimento 

por ele também era dúbio:  

Tive medo do meu pai. Que me batesse com as manápulas, que me 

gritasse, que me dissesse tu não és minha filha, porque minha filha 

não gosta de pretos, não acompanha com pretos, não sonha com 

pretos. Havia uma raiva tão grande dentro de si, em amigável convívio 

com o amor que podia oferecer-me de um momento para o outro. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 117-8) 
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          Apesar de o pai ser a personificação do colonialismo aos olhos da filha, sua mãe 

também era, assim como outras mulheres brancas vindas da Metrópole, uma das 

responsáveis pela colonização. No entanto, a forma como essa relação se concretizava 

era diferente entre o homem colonizador/colono e o colonizado. O movimento 

autoritário da mulher colona era mais velado. Existia uma repulsão das mulheres 

brancas para com as mulheres negras em relação ao sexo. Entre as esposas dos colonos 

havia a necessidade de criticar a mulher negra por esta gemer durante o sexo, o que 

fazia com que elas fossem animalizadas por causa disso e condenadas por gostar de 

sexo, como se isso fosse algo abominável. No entanto, essa repulsa esconde a raiva 

sentida por essas mulheres por saber que seus maridos “iam às pretas”. Abordarei 

melhor este assunto no capítulo 2.  

          Sobre o lado colonizador do pai, a narradora conta que seu pai, como os demais 

colonos, não gostava de ser servido por um branco porque ambos antecipavam maior 

gorjeta. “Preferia andar ele sozinho a tomar conta das suas inúmeras obras, por onde 

deixava os seus inúmeros pretos” (FIGUEIREDO, 2010, p. 23). Na verdade, o problema 

em empregar brancos era não poder se sentir dono deles, pois não poderia dar-lhes a 

“porrada pedagógica” e outro branco também poderia se sentir patrão ou qualquer outra 

coisa próxima disso e seu pai preferia mandar sozinho. Ter um empregado negro era 

sempre a melhor opção porque não tinha direitos, somente os da caridade, mas tinha que 

fazer por merecê-la, tinha que ser humilde. “Essa era a ordem natural e inquestionável 

das relações: preto servia o branco, e branco mandava no preto” (FIGUEIREDO, 2010, 

p. 24).    

          A relação do pai com os empregados era uma relação de posse. Segundo a 

narradora, seu pai entrava no mato e recrutava à força algum negro para o ajudar a 

empurrar o carro, por exemplo. Ele dava gorjeta, não um pagamento justo pelo serviço. 
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Este não fora oferecido, mas feito “na marra”, por obrigação, a mando do branco. Aos 

sábados seu pai pagava pelo trabalho de seus empregados negros. Estes são 

classificados e divididos pela narradora em “desenrascados” (eficazes), “mandriões” 

(preguiçosos) e “assim-assim”.  

          Ao lado do pai a narradora se sentia protegida sempre, pois com ele não tinha 

medo de ser assaltada ou molestada por um negro, e assim não carregaria a culpa por 

isso que ela sabia que levaria caso fosse molestada, por ter um sorriso muito puro. Ao 

lado dele ela se sentia livre e feliz, pois estava ao lado do seu pai, um homem forte que 

a protegia e dividia com ela suas memórias do tempo em que vivia na Metrópole.          

A visão da narradora sobre a colonização se da a partir do pai, não do todo. Acredito 

que seja assim por conta da pouca idade que tinha quando tudo aconteceu. Mesmo 

escrevendo já adulta, ela parte da memória da infância. 

          Ao proibir que a filha se aproximasse ou brincasse com as crianças negras que 

apareciam à porta pedindo trabalho, a mãe da narradora também contribuía, a seu modo, 

para a colonização, para que a diferença entre negros e brancos, e a consequente 

segregação entre eles, permanecesse.  Mas a narradora se considerava uma negrinha 

loira, uma colonazinha preta que gostava de vender mangas no chão à porta da casa: 

“vender mangas ao portão, escondida da minha mãe, era a desobediência que preferia 

praticar” (FIGUEIREDO, 2010, p. 36). Ela também gostava de conversar com os 

mainatos porque estes a tratavam bem e brincavam com ela, mas sua mãe tinha medo 

que eles a fizessem algum mal ou roubassem. Afinal, a colona era incapaz de pensar que 

um negro pudesse ser bom para sua filha. Para a narradora, a mãe talvez estivesse 

desconfiada de que a filha tinha uma alma negra, por isso precisava preservá-la para que 

não tivesse contato com os negros.   
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          Sobre o conhecimento do colono acerca da guerra, a narradora conta que pouco se 

sabia sobre o que faziam as tropas portuguesas em Moçambique, assim como pouco se 

sabia sobre a política do país. A guerra não era ignorada por eles, pois se sabia dela, mas 

ela não era visível ao sul. Eles não sabiam como ela tinha começado e nem para o que 

servia. Além disso, ela ainda era criança e, dessa forma, pouco se falava na presença 

dela até o 25 de Abril. A partir dessa data uma coisa era certa para todos: “tinha 

acontecido uma revolução na Metrópole” (FIGUEIREDO, 2010, p. 76). No entanto, a 

partir de Moçambique os colonos não tinham noção das mudanças que estavam para 

acontecer. Acreditavam que agora o país seria deles e, com a independência, não teriam 

mais que pagar impostos à Metrópole:  

Agora, poderíamos prosperar e fazer da nossa terra uma Califórnia. 

Era isso que a nossa terra ia ser: a Califórnia. A Califórnia, mas como 

na África do Sul. Com os pretos debaixo da mão, controlados ou não 

fariam nenhum. O 25 de Abril ia entregar África aos brancos, e depois 

íamos ser felizes. (FIGUEIREDO, 2010, p. 77) 

 

         Memmi escreve que muitos consideram como traidor aquele colonizador que é 

violento com seu compatriota que coloca em perigo a colonização. Isabela Figueiredo 

conta em sua entrevista que escrever esse livro seria como uma traição para seu pai, por 

isso foi preciso esperá-lo morrer. Além do pai, a autora também foi considerada uma 

traidora por muitos retornados após a publicação do livro. Muitos não concordaram com 

a forma que ela narrou a colonização ao apontar que esta nunca fora inocente.  

         Maria Paula Nascimento Araújo e Myrian Sepúlveda dos Santos abordam a 

memória em “História, memória e esquecimento: Implicações políticas” e, segundo 

elas, a memória opera a partir de um processo seletivo:  

[...] os homens tecem suas memórias a partir das diversas formas de 

interação que mantêm com outros indivíduos. Assim sendo, 

determinadas lembranças são reiteradas no seio de famílias, outras 
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entre os operários que trabalham em uma fábrica e assim por diante. 

Como os indivíduos não pertencem apenas a um grupo e se inserem 

em múltiplas relações sociais, as diferenças individuais de cada 

memória expressam o resultado da trajetória de cada um ao longo da 

sua vida. A memória individual revela apenas a complexidade das 

interações sociais vivenciada por cada um. (ARAÚJO e SANTOS, 

2007, p. 96) 

 

          Considerando que a memória individual e a memória coletiva são vulneráveis à 

manipulação, é importante lembrar que elas têm limite no acesso ao passado. Diferente 

da história, as memórias coletivas estão ligadas a movimentos contínuos e lembranças 

transmitidas por gerações. Essas memórias têm limite à compreensão do passado não 

tendo total consciência do que transforma o passado segundo a sua percepção. A 

memória da personagem narradora, para voltar ao passado no período da infância e 

contar do período colonial vivido por ela, sofre influência da memória coletiva do que 

foi vivido por outros retornados naquele mesmo momento.  

          Segundo a crítica literária argentina, Beatriz Sarlo, em seu livro Tempo passado: 

Cultura da memória e guinada subjetiva (2007), é possível não falar do que já decorreu. 

O Estado, o governo e a família podem sustentar essa proibição, mas esse passado não é 

de todo eliminado, pois o passado sempre chega ao presente.  Sarlo também aborda as 

outras formas de contar a história para além da disciplina acadêmica História: 

As modalidades não acadêmicas de texto encaram a investida do 

passado de modo menos regulado pelo ofício e pelo método, em 

função de necessidades presentes, intelectuais, afetivas, morais ou 

políticas. [...] São versões que se sustentam na esfera pública porque 

parecem responder plenamente às perguntas sobre o passado. 

Garantem um sentido, e por isso podem oferecer consolo ou sustentar 

a ação. Seus princípios simples reduplicam modos de percepção do 

social e não apresentam contradições com o senso comum de seus 

leitores, mas o sustentam e se sustentam nele. Ao contrário da boa 

história acadêmica, não oferecem um sistema de hipóteses, mas 

certezas. (SARLO, 2007, p. 14-5) 
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          Os relatos em primeira pessoa são muito importantes para compor a narrativa de 

memória, pois demandam maior confiança. Acredita-se mais em quem conta porque 

sofreu na própria carne o que é relatado do que em quem conta porque ouviu de alguém 

diretamente. Quem sofreu a experiência detém a análise, quem não sofreu não tem 

motivos para detê-la.  

          O que se discute hoje é que a história pode ser ficcionalizada, não apenas a 

literatura. Muito dessa literatura dos retornados, na qual se narra a memória do período 

colonial e da guerra colonial em Moçambique, tem a história inserida na ficção, não 

como pano de fundo, mas como tema principal da narrativa. Mesmo assim, esse 

testemunho não foi dado de imediato. Demorou alguns anos para o primeiro livro sobre 

o regresso ser publicado. O luto ainda estava sendo elaborado. Sobre isso, Ricoeur 

escreve que:  

O tempo de luto não deixa de ter relação com a paciência que a análise 

demandava a respeito da passagem da repetição à lembrança. A 

lembrança não se refere apenas ao tempo: ela também requer tempo – 

um tempo de luto. (RICOEUR, 2014, p. 87)  

 

          Era necessário que a vergonha e a raiva pela derrota não estivessem tão latentes 

na memória. Era importante esse distanciamento no tempo.  

          Por mais que se queira que o discurso histórico seja imparcial, ele é subjetivo. O 

que é escrito faz parte da seleção do autor. A relevância da literatura de testemunho se 

dá por ser uma literatura que ajuda a contar uma história a partir do ponto de vista de 

quem não escreve o discurso histórico. Esses testemunhos ajudam a construir um 

arquivo além dos historiadores. Para que o leitor acredite na narrativa dos romances 

históricos, é necessário que haja uma coerência interna. Pessoas reais não podem ser 

inventadas e os fatos e sua cronologia têm de ser respeitados.  
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        O que eu chamo de romance histórico em Caderno de memórias coloniais difere 

do romance histórico do século XVII. Segundo György Lukács, em O romance 

histórico (2011), esses romances “são históricos apenas por sua temática puramente 

exterior, por sua roupagem. Não só a psicologia das personagens, como também os 

costumes retratados são inteiramente da época do escritor” (LUKÁCS, 2011, p. 33). A 

narrativa aqui estudada é histórica por resgatar um evento histórico passado para ajudar 

a contá-lo.  

         Para o filósofo húngaro, todo escritor é filho de seu tempo. Sendo muito difícil 

libertar-se das correntes e movimentos de seu tempo e da classe a qual pertence. Essa é 

a dificuldade de alguns retornados, que continuam presos ao seu passado de algozes da 

colonização e de vítimas da guerra colonial, precisando escrever sobre o seu passado, 

sobre a sua história e também a história do país em que viviam durante o período em 

que estavam lá. Muitos desses livros são autobiográficos. Ou seja, além da história e da 

ficção presente em boa parte dessa literatura de regresso, temos também uma produção 

enorme de autoficção e autobiografias de retornados.  

          Em Caderno de memórias coloniais, Isabela Figueiredo não faz o pacto com o 

leitor mencionado por Lejeune em seu texto “O pacto autobiográfico”. Sequer há nomes 

nos personagens principais para saber se realmente se trata da família da escritora. A 

personagem narradora utiliza o “eu” para falar de si. No entanto, Isabela Figueiredo 

utiliza fotografias pessoais para ilustrar alguns capítulos.  

          Antes de publicar seu romance, Figueiredo escrevia em seu antigo blog, “Mundo 

Perfeito”, no qual já havia informado aos seus leitores ser uma retornada de 

Moçambique. Devido a esses fatos, é bem provável que o livro seja uma autoficção, 

mas a autora não confirma nada, pelo contrário, nega. Isabela Figueiredo não assume 

qualquer compromisso que seja com o leitor no início do livro. Apenas no fim deste, o 
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leitor pode ler uma entrevista com a autora intitulada “‘Isto é a sério’: uma conversa 

com Isabela”. Mesmo na entrevista, Figueiredo não assume ser a criança da sua 

narrativa, mas fala sobre sua vida em Moçambique, o retorno a Portugal, seu pai e a 

vontade de escrever o livro que só veio após a morte dele.  

          Para Lejeune, a consideração de um texto como ficção ou autobiografia 

independe de sua elaboração estilística, mas sim, depende de que o pacto estabelecido 

seja “ficcional” ou “referencial”. É necessário o pacto implícito ou explícito do escritor 

com seu leitor. Caderno de memórias coloniais atravessa o “pacto ficcional”, pois 

incorpora elementos que exigem serem lidos de forma referencial. Segundo o conceito 

de Lejeune, o livro de Figueiredo compreende o conjunto de dados do “espaço 

autobiográfico”: apresenta suas memórias, seus retratos e a entrevista, ao fim do livro, 

onde fala de sua biografia. Uma autobiografia não é quando o autor escreve sobre sua 

vida, mas quando diz que escreve sobre ela.  

          Diana Klinger, em seu livro Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e 

a virada etnográfica (2012), escreve que o uso de fotografias pessoais dentro da trama, é 

uma das formas utilizadas pelo autor para inserir sua própria imagem na narrativa. Essas 

transgressões do “pacto ficcional” são o que torna o texto instigante. O texto permanece 

sendo uma ficção, mas problematiza a ideia de referência, incitando a abandonar os 

rígidos binarismos entre “fato” e “ficção”.  

         Segundo Klinger, o testemunho autobiográfico espera ser o testemunho de uma 

geração. Essa escrita de si após algum evento histórico traumático tem a memória 

funcionando como “testemunho e legado de uma geração que precisamente teve um 

projeto de mudança de valores” (KLINGER, 2012, p. 21).  

          Klinger aborda o tema autoficção: “A categoria de autoficção é um conceito 

capaz de dar conta do retorno do autor depois da crítica filosófica da noção de sujeito” 
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(KLINGER, 2012, p. 23). Segundo ela, essa categoria ainda está em curso de elaboração 

e, para circunscrevê-la, é necessário inseri-la em um campo mais amplo da escrita de si 

que compreende outras formas modernas da “constelação autobiográfica”, tais como 

“memórias, diários, autobiografias e ficções sobre o eu” (KLINGER, 2012, p. 34).  

          Sobre a importância do testemunho, Sarlo escreve que a ideia do “nunca mais” se 

sustenta no fato de que sabemos ao que estamos nos referindo quando desejamos que 

isso não aconteça novamente. O “nunca mais” não deixa o passado para trás, mas é uma 

forma de evitar que ele se repita sempre que relembramos o que passou. Por vezes o 

testemunho é a única fonte para saber o que e como algo aconteceu. Dessa forma, o 

testemunho se converteu em um relato de grande impacto para além do cenário 

judiciário. Segundo Sarlo, “a narração da experiência está unida ao corpo e à voz, a uma 

presença real do sujeito na cena do passado” (SARLO, 2007, p. 24). Para ter 

testemunho é necessário ter havido a experiência, e se teve experiência, tem que haver a 

narração. Narra-se para não esquecer, tirando o vivido do passado e colocando-o no 

presente sempre que for recrutado. 

          Ao abordar a literatura, Sarlo escreve que esta não dissolve os problemas 

colocados e nem pode explicá-los, “mas nela um narrador sempre pensa de fora da 

experiência, como se os humanos pudessem se apoderar do pesadelo, e não apenas 

sofrê-lo” (SARLO, 2007, p. 119).  

          Só cabe na memória oficial a memória que exalta o heroísmo, mas é necessário 

considerar também os rancores, a humilhação e o desejo de vingança. A humilhação e o 

medo são motores poderosos da ação e reação humana. Essa memória dos retornados 

que voltaram se sentindo humilhados é uma memória de derrota, pois muitos dos 

portugueses foram expulsos das ex-colônias africanas e, ao chegar a Portugal, muitos 

deles foram desprezados. Margarida Calafate Ribeiro observa que muitos desses saíram 
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de Moçambique para Portugal apenas com a roupa do corpo, para chegar a um país que 

nunca viram e foram logo rotulados como “retornados”. A literatura sobre o retornado é 

uma forma especial de luto por narrar o recomeço de um povo, marcado pela vergonha e 

pela mágoa por se sentirem humilhados, que sai de um país onde foram colonos para 

chegar a outro país onde serão subalternizados. O sentimento de humilhação desses 

retornados ocorre devido à forma como muitos saíram das antigas colônias: às pressas, 

às escondidas, abandonando suas casas, seus pertences e com dinheiro contado. Apesar 

de os retornados terem recebido ajuda do governo quando chegaram, muitos 

pertencerem à elite política, escreverem livros sobre esse retorno e terem tanta 

visibilidade, eles se sentiram subalternizados pelos portugueses da metrópole que não 

gostaram da sua presença e nem da ajuda que eles recebiam de governo. A posição de 

vítima na qual os antigos colonos se colocaram se deu porque, pela primeira vez, 

passaram a ser alvo de preconceito, e este vinha do povo que eles se consideravam 

iguais. No entanto, esse mesmo povo os consideravam portugueses de segunda.  

          Alguns pesquisadores escrevem que o 25 de Abril é um momento símbolo do 

início de um tempo histórico em Portugal, no qual sonhos e frustrações passadas e 

ansiedades seriam compensados. Na literatura de memória e testemunho se regressa a 

Moçambique para, através da memória, poder refazer o percurso de construção de uma 

nova identidade pessoal, transformada pelo 25 de Abril em coletiva, e assim poder 

preencher as lacunas do discurso histórico e exorcizar os fantasmas. Esse regresso se dá 

pelos diários, cartas, poemas, tudo aquilo que sobreviver às catástrofes, como o 

testemunho. São formas de transmitir para gerações futuras os absurdos da violência 

desnecessária de um colonialismo que, mesmo pobre, nunca é subalterno e nem 

inocente. A memória de Moçambique rapidamente caiu no esquecimento dos que não 

protagonizaram essa vivência e, nesse grupo, a memória não era partilhável. Daí o 
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sentimento de solidão, abandono e não pertença a Portugal e não direito a pertença ao 

lugar em que nasceram ou viveram. Parte deste não lugar a importância do testemunho 

de quem viveu. Importância porque cumpriu a função de contar e quem ouve toma 

conhecimento e já não pode mais dizer que não sabia. É por não estarmos mais 

inseridos em uma tradição de memória coletiva, como dizia Halbwachs (1968), que 

precisamos inventar estratégias para conservar a lembrança.  

1.2 O PÓS-INDEPENDÊNCIA EM CRÓNICA DA RUA 513.2 

          Para José Luiz Cabaço, sociólogo moçambicano, em seu livro Moçambique: 

identidade, colonialismo e libertação (2009), a questão econômica e a questão indígena 

foram os dois pilares que sustentaram todas as formas do colonialismo na África. Sobre 

a organização do território, Cabaço escreve:  

A cisão na sociedade colonial é também física. Reflete-se 

inclusivamente na organização do território. Em todas as possessões 

africanas, a “questão económica” foi abordada compartimentando-se a 

colónia em áreas úteis, as que podiam servir à economia 

metropolitana, e em residuais áreas não úteis, pela pobreza dos solos, 

pela existência de recursos naturais interessantes ou porque o custo 

dos investimentos financeiros e humanos se revelava excessivamente 

elevado. A divisão era, frequentemente, consagrada pela legislação da 

colónia, em geral argumentando-se que tal definição servia para 

proteger terras com o fim de salvaguardar os direitos das populações 

“indígenas”. (CABAÇO, 2009, p. 40-41)  

 

          Quando a colonização da África se concretizou, os germes da desigualdade se 

assumiram como sistema e ideologia, pois havia um sentimento de superioridade no 

povo português por conta do passado de sucesso nas navegações. Após o 

desaparecimento de D. Sebastião, Portugal passou sessenta anos subordinado à coroa 

espanhola, pois o rei português era muito novo e sumiu sem deixar herdeiros. Devido a 

isso, nasce o sebastianismo, um mito popular saudosista que prometia a volta do rei 

desaparecido e, com ele, a restauração do passado glorioso:  
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Todos os poderes políticos portugueses daí em diante incutirão no 

povo o sentimento de Davi lutando contra todos os Golias (a Espanha 

e os mouros primeiro e depois as outras potências coloniais), exaltarão 

a saudade do passado grandioso, ainda que efémero, e a vontade 

irrealista de retornar. (CABAÇO, 2009, p. 97)  

 

          Os portugueses acreditavam, como todo colonizador, que tinham uma “missão 

civilizadora”, já que os africanos, diferente dos “infiéis” mouros e dos “traidores” 

judeus, eram “selvagens”, carentes de uma revelação divina. Assim a ação colonizadora 

se projetava e se justificava moralmente no ato cristão da caridade, pois incorporava 

uma relação de superioridade/inferioridade e uma ideologia de deveres e direitos 

definidos e conferidos pela Providência. O homem branco considerava ter como fardo 

civilizar outros povos tomados por eles como inferiores, como é possível observar no 

famoso poema “O Fardo do Homem Branco”, de Rudyard Kipling, poeta britânico. O 

colonizador incutia nos povos dominados o sentimento de inferioridade para facilitar 

sua exploração, como já mencionado, e também para justificar porque ele poderia e 

deveria explorá-los. A crença nesse fardo nada mais era que um pretexto para dominar 

territórios, explorar riquezas e escravizar os povos dos territórios dominados. Segundo 

Albert Memmi, os historiadores da colonização já esclareceram os motivos econômicos 

da empreitada colonial: a ida para as colônias nunca foi uma luta incerta, não era uma 

busca pela aventura, mas sim pela facilidade: “ninguém mais acredita na missão cultural 

e moral, mesmo original, do colonizador” (MEMMI, 2007a, p. 37).   

          Essa ação civilizadora no continente africano pelos colonizadores europeus 

viabilizou a formação de impérios territoriais e a conquista de áreas de influência. Os 

colonizadores transformaram as condições de vida e de trabalho dos africanos com a 

exploração de riquezas e de mão-de-obra local. Essas transformações foram, em muitos 

casos, traumáticas e conflituosas, mas foram “justificadas” pelo argumento de que os 
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europeus estavam civilizando o povo colonizado através de novas técnicas de produção 

e novos hábitos de consumo. As ações civilizadoras correspondiam aos interesses 

capitalistas dos colonizadores. Do ponto de vista ideológico, o neocolonialismo se 

justificava no “darwinismo social”, uma teoria racista que tentavam defender a 

conquista da África e da Ásia pelos europeus, pois estes se consideravam superiores aos 

povos locais. Assim, cabia aos brancos o dever de civilizar os outros povos, pois 

sozinhos eles não conseguiriam se desenvolver. O slogan “fardo do homem branco”, 

assim como o poema, tentava destacar as nações desenvolvidas das nações 

subdesenvolvidas.  

          Para a colonização ser efetiva, era necessário um aparelho ideológico e uma ação 

legislativa que consagrassem a hierarquização do colonizador sobre o colonizado, 

defendendo, dessa forma, a legitimidade da dominação e a “superioridade” do 

colonizador. Era necessário que as pessoas fossem “diferentes”, dentro do capitalismo, 

para justificar a diferente atribuição de seus direitos. Memmi escreve que todos os 

europeus das colônias são privilegiados. Nem todos os europeus nessa situação são 

ricos, podendo, inclusive, serem vítimas dos senhores da colonização. No entanto, as 

relações sociais raramente são homogêneas. O pequeno colonizador, segundo Memmi, 

comumente é solidário aos colonizados e defensor dos privilégios coloniais, pois é, de 

alguma forma, beneficiado por esse sistema: 

Pois o privilégio é relativo: em maior ou menor grau, todo 

colonizador é privilegiado, na medida em que o é 

comparativamente ao colonizado, e em detrimento dele. [...] 

Cada gesto de sua vida cotidiana o põe em relação com o 

colonizado, e a cada gesto ele se beneficia de reconhecida 

vantagem. [...] Procura emprego? Precisa prestar concurso? 

Vagas e postos lhe serão antecipadamente reservados; os 

exames serão realizados em sua língua, proporcionando 

dificuldades eliminatórias para o colonizado. (MEMMI, 2007a, 

p. 45)  
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          Mesmo quando não é na exploração do outro, os privilégios do colonizador são 

marcados no cotidiano do país colonizado: as festas tradicionais e religiosas são as suas, 

não as do nativo; o dia do descanso semanal é o do país de origem do colono, assim 

como a bandeira da sua nação e a língua materna passam a ser a do país colonizado 

também. Suas roupas e suas maneiras também são impostas ao colonizado. Ou seja, 

todo colono se beneficia, querendo ou não, do sistema colonial.  

         Segundo o pesquisador Francisco Noa, no artigo “Literatura Moçambicana: os 

trilhos e as margens”, João Paulo Borges Coelho protagoniza um dos casos mais 

fecundos da produção literária moçambicana dos últimos anos, nos apresentando o 

universo de ficção em seu país:  

De conciliação ou confrontação de muitas ordens e dimensões: o oral 

e o escrito, o latente e o manifesto, o tradicional e moderno, o passado 

e o presente, o interdito e o permitido, o rural e o urbano, o nacional e 

o estrangeiro, o natural e o sobrenatural, o vivido e o imaginado, a 

vida e a morte, o local e o universal, a ordem e o caos, a cosmogonia e 

a escatologia. (NOA, 2008, p. 44) 

 

          O romance Crónica da Rua 513.2 (2006), narra o cotidiano dos moradores da rua 

513.2 durante o período de transição entre a independência de Moçambique (ocorrida 

em 25 de junho de 1975) e a guerra civil. Para analisar as conjunturas do colono neste 

romance, escolhi os personagens Costa e Pestana, sendo o primeiro já um ex-colono e 

que escolheu permanecer em Moçambique após o período colonial. O segundo faz parte 

da parcela que escolheu ir embora por não aceitar o fim da colônia e as mudanças que 

esse fim acarreta. Além desses, também serão analisados Arminda, a prostituta branca, e 

Monteiro, o inspetor, como espectros do passado, que funcionam como rastros do 

período colonial vivendo nessa fase de transição.   
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          A maior parte da narrativa se passa na Rua 513.2 tendo seus moradores como os 

principais personagens. Uma das versões para a criação da rua diz que os portugueses, 

ao chegarem, impuseram sua presença nela justificando sua ligação com o mar, 

diferente do africano que, segundo aqueles, eram um povo de interiores que viviam 

virados para o mato e gostavam de pegadas de leão. “E o povo aceitava, porque é da sua 

natureza aceitar e porque os outros tinham meios de lha lembrar” (COELHO, 2006, p. 

17). Outra versão diz que os africanos construíram a rua, deram sombra, fizeram as 

casas e os portugueses chegaram depois, cercaram os que lá estavam para ocupar os 

postos de trabalho que foram criando. De qualquer forma, o africano sempre fora 

impedido de ver o mar. Como de costume no sistema colonial, o outro é sempre 

guetizado pelo colonizador. 

          Segundo o narrador, o Inspetor Monteiro era covarde, tinha a consciência pesada 

e sua reação não fora boa quando soube do golpe de Estado em Portugal, pois “a velha 

ordem, a única que ele reconhecia e ajudara a preservar, estava agora posta em causa” 

(COELHO, 2006, p. 25). Monteiro, como se vê, era um colono como aqueles 

observados também na narrativa de Isabela Figueiredo, que não aceitava as mudanças e, 

com essas, a alteração de poder e privilégios.  

         Já Basílio Costa é um ex-colono que escolheu ficar mesmo com a perda de 

privilégios. Para isso, ele não discute com os ex-colonizados e não contesta nada, dessa 

forma ele não é incomodado e pode residir em Moçambique em paz. Ao que parece, é 

somente isso o que ele quer. A distância que Costa e Filimone, ex-colonizado, trazem 

do passado é enorme, então quando este chama o branco de “camarada” o faz para 

mostrar que agora os tempos são outros:  

Quanto a Basílio Costa, o uso que faz da palavra camarada é 

mais defensivo, quer com ele dar a indicação de que reconhece 

a nova autoridade e as suas regras, que não quer problemas nem 
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desafios, que vive um período cinzento que é melhor que seja 

sem história antes de poder também ele enfim partir. 

(COELHO, 2006, p. 33)  

 

          As casas abandonadas pelos ex-colonos que se iam, após algum tempo de 

abandono, eram ocupadas pelos locais. Filimone é um dos que se muda para uma dessas 

casas passando a ser um novo morador da Rua 513.2. Ele se muda com sua família para 

a antiga casa do Inspetor Monteiro, mesmo com os odores do antigo morador ainda no 

ar: “Filimone não só ocupou a casa como se tornou visível em toda a rua, tão visível 

quanto o havia sido Inspetor Monteiro no seu tempo” (COELHO, 2006, p. 33). Frantz 

Fanon observa que não há um colonizado que não sonha, ao menos uma vez na vida, em 

habitar o lugar do colono, pois o olhar que o colonizado lança para a cidade do colono é 

um olhar de desejo e de inveja.  

          Pestana, outro ex-colono, não tem a passividade e nem a necessidade de paz que 

Costa tem. Quando o Secretário Filimone o procura para pedir carona até a cidade, ele 

sabe que há muita coisa em jogo caso diga a verdade, que não vai sair de casa naquele 

momento e por isso não tem carona para dar. Ao mesmo tempo em que sabe que tem 

bastante a perder, não aceita mentir para ter sossego, porque isso o faria se sentir 

humilhado. Ele considerava até mesmo o pedido de carona do secretário como um 

pretexto qualquer para apanhá-lo. Seu medo da nova ordem era tanto que era 

constantemente atormentado por um pesadelo em que Filimone contestava até os seus 

livros e queimava um por um. Costa sugeria, algumas vezes, que Pestana entrasse no 

“jogo” de Filimone, que uma hora ele se acalmaria, mas isso não era tão simples para 

um branco acostumado a ter privilégios.   

          Costa ajudava Pestana com conselhos, mas era cauteloso. Deixava claro que não 

queria se envolver muito para que não achassem que ele estava metido com Pestana. 

Afinal, Costa havia ficado para trás quando todos os outros se foram. Sua esposa fora 
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para Portugal enquanto ele decidira ficar em Moçambique para ir mais tarde, mesmo 

sabendo que talvez nunca fosse.  

          Pestana era professor e a escola do período colonial não era um lugar de 

libertação, pois a ciência contribuiu bastante com a colonização. Com o fim desta, ele 

fica sem lugar no país e não tem o menor interesse em se adaptar aos novos tempos. 

Pestana vai embora do país como quem vai ao centro da cidade fazer qualquer coisa e 

logo voltar. Diz um “até logo” para a rua como quem quer disfarçar a culpa e o medo 

que carrega pelo crime que cometera. Antes de partir, ele estraga a casa para que 

ninguém pudesse morar nela, o que era considerado crime de lesa-patrimônio, visto que 

as casas abandonadas pelos ex-colonos passam a ser patrimônio nacional com a 

independência.  

          Nazir Ahmed Can, em seu livro Discurso e poder nos romances de João Paulo 

Borges Coelho (2014), observa a dificuldade de Pestana permanecer em Moçambique 

no período pós-independência como um intelectual, pois o acadêmico não possui voz, 

principalmente por ser um reacionário. Seu “saber já não cabe na prateleira dos novos 

tempos” (CAN, 2014, p. 61). O livro é o objeto em que o medo de represálias se 

materializa. Nesse trecho podemos ver Pestana atormentado pelo constante pesadelo em 

que Filimone queima seus livros contestando muitos deles:  

Os medos de Pestana alertam, assim, para a sua frágil posição 

num momento histórico em que a ciência passa para o outro 

lado da barricada. A imaginação do professor confirma, uma 

vez mais, a ideia de que a ciência constitui um instrumento de 

poder que legitima e solidifica hierarquias. (CAN, 2014, p. 61) 

 

          No aeroporto uma enorme fila, como um réptil lento, é formada por aqueles que 

escolheram partir. A polícia sonda um por um para saber o que levam, se está tudo 

legal, enquanto os chamam de camaradas ironicamente: “sei que não és camarada 



56 
 

porque te vais, nos desprezas, mas enquanto aqui estiver é camarada, queiras ou não” 

(COELHO, 2006, p. 58).  

          Basílio Costa, na verdade, optou por ficar por não querer ser mais um retornado 

em Portugal. Nesses tempos revolucionários, Costa ia se comportando da mesma 

maneira que se comportava antes, pois acreditava que mantendo os velhos hábitos podia 

amenizar o desconforto que a mudança trazia. Após décadas vivendo em Moçambique, 

já se permitira uma vida doce e rotineira em solo africano. Portanto, não pretendia trocar 

o que tinha pela incerteza de uma vida de retornado. Sua preocupação era um dia o 

expulsarem dali por pensarem que não tinha nenhuma serventia mais. Costa acreditava 

que a situação se apaziguaria assim que os exageros naturais do momento passassem: 

“por outro lado, sentia-se obrigado a reconhecer que houve um passado cheio de 

injustiças que ele na altura não conseguia vislumbrar. ‘Mais um pouco e torno-me 

revolucionário’, concluía, ironizando a si próprio” (COELHO, 1006, p. 65-6). Segundo 

Memmi, todo colonial está na condição de colonizador, mas nem todo colonizador está 

destinado a ser um colonialista e muitos se recusam a isso. Mas, já adianta Memmi, o 

fato colonial não é uma ideia pura, e sim um conjunto de situações vividas, “recusá-lo 

significa ou subtrair-se fisicamente a tais situações ou permanecer ali e lutar para 

transformá-las” (MEMMI, 2007a, p. 55). Costa não transforma nada, talvez a si mesmo. 

Como veremos, ele só queria habitar o país em paz.  

          A esposa de Costa havia retornado para Portugal sozinha. Quando se despediram, 

ambos sabiam o que estava acontecendo sem precisar dizer um ao outro. Costa ficara 

com a desculpa de ganhar um pouco de dinheiro para retornar. Continuara com sua 

rotina e agindo, dentro de casa, como se nada tivesse mudado. Com o tempo, ele passa a 

evitar os cafés que frequentava antes com demais colonos, pois o ambiente estava se 

tornando cada vez mais tenso e pesado. Os outros ex-colonos que ficaram se reuniam 
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nesses cafés e, ao discutirem questões políticas já decididas nos círculos apropriados, 

segundo o narrador, acabavam por perderem a lucidez injuriando a ordem e insultando 

uns aos outros: 

O Costa via mais longe, não queria aquilo. Não se imaginava 

expulso, chegando a Portugal de mãos vazias a mulher 

recebendo-o como se recebesse uma carta súbita, sem saber 

como responder-lhe, sem o tempo de deixar envelhecer uma 

semana essa surpresa. Não. Ficaria enquanto o deixassem ficar, 

mesmo que para tal fosse preciso evitar aquelas mesas de 

irascíveis sobreviventes de outras eras. (COELHO, 2006, p. 68)  

 

          O narrador alerta que Costa não era um covarde, mas um homem mediano, 

prudente como esse tipo de homem costuma ser. Afinal, ele não queria ser expulso do 

país. Por isso mesmo ele se comportava quase subalternamente no trabalho. Tinha 

dificuldades de pedir coisas aos empregados por conta do contexto atual, pois nos 

últimos anos muitos superiores eram denunciados pelos funcionários tomados por um 

igualitarismo em voga, além de um espírito de vingança.  

          Para ter o sossego que precisava para continuar vivendo em Moçambique, Costa 

joga com os demais com astúcia. Ele mantém as relações antigas à independência, mas 

também inicia novas amizades, como a que estabelece com Teles Nhantumbo, vizinho 

da frente: “foram-se acrescentando diálogos com mais substância, embora forçosamente 

ainda curtos devido à desconfiança que existe sempre entre pessoas de origem tão 

diferente antes que se conheçam bem” (COELHO, 2006, p. 73).  

          Filimone, ao observar Costa com frequência, via nele um quase camarada, pois o 

acreditava uma variante positiva do ex-colono Pestana. Desejava, inclusive, que os 

demais ex-colonos que ficaram fossem iguais ao Costa, acreditando que assim não teria 

problemas. No entanto, sua esposa, com a malícia que o marido não tinha, duvidava de 

tanta sinceridade de parte a parte. Ela percebia que o Costa jogava, mas ele não se 
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comportava assim para se beneficiar. Costa joga apenas para ter paz no país que 

escolhera ficar.  

          Arminda de Sousa era uma prostituta branca, antiga moradora da Rua 513.2. 

Após a sua morte ela permanecerá na casa como um espectro. A personagem é bastante 

relevante por dois motivos: a presença de um espectro na casa, algo tão caro na cultura 

moçambicana, é de uma ex-colona branca, além disso, ela era uma prostituta. Uma 

mulher branca ser a prostituta se opõe ao raciocínio das mulheres brancas do romance 

de Isabela Figueiredo, que, como veremos no segundo capítulo, diziam entre elas que os 

homens procuravam as mulheres negras para as relações sexuais fora do casamento, 

pois as brancas eram muito puras e muito sérias, entregando-se apenas aos maridos.  

          Com o fim da colônia, Arminda adquire um comportamento conformista com as 

mudanças. Não estava satisfeita como também não pretendia se rebelar contra a 

realidade. Seu empregado, que fora demitido poucos dias depois da independência, pede 

para continuar trabalhando com ela, pois já estava habituado com o “desconforto 

daquela segurança que misturava insultos e gritaria com salário fixo, que confundia 

humilhações ocasionais com um catre à disposição, ao abrigo da chuva” (COELHO, 

2006, p. 78). O empregado tinha certeza que, quando a patroa gritava com ele, não o 

fazia por mal. O narrador observa que os empregados são sempre mais atentos que os 

patrões, por isso o preto sabia que quando a patroa brigava com ele estava, na verdade, 

brigando consigo mesma. Pois ele era “um espelho, do negativo silencioso da sua 

imagem: velha e novo, branca e negro, mulher e homem, patroa e criado” (COELHO, 

2006, p. 78).   

          O que o empregado queria dizer era que Arminda podia confiar nele, pois nunca 

contaria a terceiros o que acontecia dentro de sua casa e como ela estava agora. Mas ela 

não tinha medo de nada, nem do futuro desconhecido, estava totalmente conformada e 
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se sentia imune à ameaça do empregado. Era como ameaça que a ex-colona interpretava 

o que o ex-colonizado dizia.  

          Arminda não opta por partir porque não se sente bem vinda no avião, por ser 

prostituta. Assim como também diz não se sentir bem perto dos outros, por achar que 

eles sejam o problema. Por isso decide ficar, mas fica em forma de espectro, como uma 

memória do período colonial constante dentro da, então, nova casa de ex-colonizados. 

Conforme a lei, três meses após o abandono da casa, esta reverteria a favor do Estado. 

Foi assim que Josefate Mbeve e sua esposa se mudaram para a casa de Arminda. Ao 

entrar no quarto, ele vê sua esposa e a antiga prostituta conversando animadamente: “As 

duas mulheres gostaram uma da outra à primeira vista” (COELHO, 2006, p. 91).  

          O Inspetor Monteiro, também espectro e rastro do colonialismo por ser um ex-

colono, era diferente de Arminda por não se conformar. Pelo contrário, não admitia a 

perda de privilégios e, mesmo depois de já não estar mais presente em Moçambique, 

ainda queria ser uma autoridade. Ele era incapaz de aceitar o fim da colonização. 

Filimone, que agora morava na casa que pertencera ao ex-colono, antes o via como uma 

má lembrança do passado, mas depois passa a vê-lo como uma ameaça ao presente, “o 

inimigo eterno que era preciso aniquilar” (COELHO, 2006, p. 167). Filimone acreditava 

que um dia seria capaz de matar todos os reacionários que ainda restavam em 

Moçambique, até mesmo aqueles que se infiltraram na memória.  

          O resquício do passado colonial presente na casa do Filimone era, para ele, o 

próprio inimigo em pessoa. Por isso mesmo tentara se mudar para a casa que antes 

pertencera ao Pestana, mas este havia dado um jeito de destruí-la para que ninguém 

pudesse habitar nela. É por conta dos resquícios do passado em suas respectivas casas 

que as esposas de Filimone e Josefate se aproximam. Para a família Mbeve, seu 

resquício era menos pior do que o da família Tembe. Pois mesmo com a má fama que 
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tinha, por ter sido prostituta, ela não era contra a revolução como o Inspetor. Isso, para 

eles, era menos pior. As famílias agora tinham esse segredo em comum e que deveria 

permanecer sigiloso, porque “o Partido não acredita nessas coisas” (COELHO, 2006, p. 

179). 

          O perigo do resquício do passado presente na casa de Filimone se dava por ele 

defender o colonialismo. Memmi considera que toda nação colonial carrega em si os 

germes da tentação fascista, pois o fascismo é um regime de opressão em proveito de 

alguns, sendo essa a finalidade de toda a máquina administrativa e política da colônia. 

As relações humanas são formadas na desigualdade e no desprezo, sendo garantidas 

pelo autoritarismo policial, já dito também por Fanon. Memmi garante que, para quem 

viveu o colonialismo, não há dúvida de que ele seja uma variação do fascismo.  

          Nazir Can chama atenção para a mediação da memória no romance que ocorre 

pelos espectros, os “resquícios do passado” (CAN, 2014, p. 22). Os espectros mancham 

esse ideal de pureza pós-colonial que o período pós-independência queria passar. 

Segundo Can, eles podem significar tanto um vestígio do espaço como uma fissura do 

tempo, mostrando que o passado não se elimina por decreto. Os rastros permanecem. Os 

espectros trazem a lembrança do passado constantemente aos moradores das respectivas 

casas em que se encontram, sendo rebatido ou aceito por eles. 

          Can nos lembra ainda, que João Paulo Borges Coelho, além de romancista, é 

também historiador, especialista em História contemporânea de Moçambique e da 

África Austral. Por isso, ele convoca a história para a ficção com desenvoltura, fazendo 

com que uma complemente a outra, jogando “de maneira mais equilibrada na complexa 

fronteira entre o que poderia ter sido e o que foi, entre o que foi dito e o que ainda é não 

dito, entre a lembrança e o esquecimento, entre discurso e poder” (CAN, 2014, p. 26).  
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          O filósofo Paul Ricoeur escreve sobre a história do contemporâneo, também 

chamada de história do tempo presente, e sua dificuldade entre interpretação e a busca 

da verdade na história. As narrativas aqui estudadas narram acerca de eventos históricos 

não muito distantes do ano da escrita e publicação dos respectivos livros se formos 

comparar com o que é comum nas narrativas de romances histórico. Como já 

mencionado anteriormente, chamamos de romance histórico por narrarem eventos 

históricos, e não por terem o tempo passado apenas como pano de fundo dessas 

narrativas. Segundo Ricoeur:  

Essas dificuldades não se devem principalmente à inevitável 

intervenção da subjetividade da história, mas à posição temporal entre 

o momento do acontecimento e o da narrativa que o relata. Com essa 

espécie de história contemporânea, o trabalho nos arquivos continua 

sendo ainda confrontado com o testemunho dos vivos, que são, muitas 

vezes, sobreviventes do acontecimento considerado. (RICOEUR, 

2007, p. 350)  

 

          O conceito de rastro nos conduz à problemática da memória. O rastro marca a 

lembrança de uma presença que não existe mais, que sempre corre o risco de ser 

apagada em definitivo. Gagnebin indaga por que a memória sempre utiliza o conceito de 

rastro. E já responde que:  

A memória vive essa tensão entre a presença e a ausência, presença do 

presente que se lembra do passado desaparecido, mas também 

presença do passado desaparecido que faz sua irrupção em um 

presente evanescente. Riqueza da memória, certamente, mas também 

fragilidade da memória e do rastro. (GAGNEBIN, 2009, p. 44)  

 

          O conceito de rastro rege todo o campo metafórico e semântico da escrita. O 

rastro, a memória e a escrita são frágeis. A tarefa do historiador é lutar contra o 

esquecimento e a denegação, lutar contra a mentira sem cair em uma definição 

dogmática da verdade. Para Gagnebin, temos a confirmação de que memória, escrita e 
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morte são inseparáveis quando sabemos que as inscrições funerárias estão entre os 

primeiros rastros de signos escritos. 

          Friedrich Nietzsche, em Segunda consideração intempestiva, e Tzvetan Todorov, 

em Memória do mal, tentação do bem: Indagações sobre o século XX (2002), em 

momentos diferentes, nos alertaram para os efeitos da memória. Para Nietzsche, a 

acumulação obsessiva e a erudição vazia do historicismo consistiriam numa paralisia do 

presente, e não em uma conservação do passado. Já o filósofo Todorov nos atenta para 

os abusos da memória. Segundo ele, demora-se muito na celebração do passado em 

detrimento do presente. Sacralizar a memória é outra forma de torná-la estéril. As 

narrativas sobre o período colonial em África e o retorno pra Portugal são importantes, 

também, para a construção da identidade de Portugal hoje, mas sem sacralizar a 

memória do evento passado. 

          Ricoeur escreve que a escrita é o patamar da linguagem que o conhecimento 

histórico transpôs ao se distanciar da memória para esta ser arquivada, explicada e 

representada. A história é escrita do início ao fim. Antes da história se consumar em 

escrita no mundo literário, os arquivos já constituíam a primeira escrita com a qual a 

história era confrontada. O que se discute hoje é que a história também pode ser 

ficcionalizada, não apenas a literatura. A história também é um discurso, podendo estar 

a serviço do bem ou do mal.  

          Ricoeur nos lembra de que tudo tem início nos testemunhos, não nos arquivos: 

“apesar da carência principal de confiabilidade do testemunho, não temos nada melhor 

que o testemunho, em última análise, para assegurar-nos de que algo aconteceu, a que 

alguém atesta ter assistido pessoalmente” (RICOEUR, 2007, p. 156), e o principal, além 

de outros tipos de documentação, é o confronto entre testemunhos.  
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          O testemunho é oral, ele é ouvido por alguém. O arquivo é escrito, é lido e 

consultado. No caso dos arquivos, o historiador profissional é um leitor. O arquivo é o 

ingresso da escrita na operação historiográfica. O depoimento possibilita que 

instituições dedicadas à coleta, à conservação, à classificação possam ser consultadas 

por pessoas habilitadas. O arquivo se apresenta como o lugar físico que abriga esse tipo 

de rastro que Ricoeur distingue do rastro cerebral e do rastro afetivo, o chamado rastro 

documental. No entanto, o arquivo não é apenas um lugar físico, é também um lugar 

social, pois vai para o arquivo aquilo que o historiador deseja. O arquivo rompe com o 

ouvir dizer do testemunho oral. O primeiro plano é assumido pela iniciativa de uma 

pessoa física ou jurídica que pretende preservar os rastros de sua própria atividade. É 

com essa iniciativa que se inaugura o ato de fazer história: 

Em certo sentido, é exatamente assim: como toda escrita, um 

documento de arquivo está aberto a quem quer que saiba ler; ele não 

tem, portanto, um destinatário designado, diferentemente do 

testemunho oral, dirigido a um interlocutor preciso; além disso, o 

documento que dorme nos arquivos é não somente mudo, mas órfão; 

os testemunhos que encerra desligaram-se dos autores que os 

“puseram no mundo”; estão submetidos aos cuidados de quem tem 

competência para interrogá-los e assim defendê-los, prestar-lhes 

socorro e assistência. Na cultura histórica que é nossa, o arquivo 

adquiriu autoridade sobre quem o consulta; pode-se falar, como 

diremos mais adiante, em revolução documental. (RICOEUR, 2007, p. 

179) 

 

          No artigo, “Abrir a fábula: questões da política do passado em Moçambique”, 

também escrito por João Paulo Borges Coelho, o autor conta que os arquivos em seu 

país não foram abertos, apesar do argumento legal baseado no Decreto nº 33 de 26 de 

Outubro de 1992. Por ser histórica a documentação da luta armada, os arquivos já 

deveriam estar acessíveis ao público. Apesar disso, a documentação continua fechada e 

sob custódia da FRELIMO.  
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          Borges Coelho observa, em seu artigo, que, apesar dos arquivos permanecerem 

fechados, muitos livros de memória começaram a ser publicados por antigos 

combatentes e testemunhas, “alguns tentando experiências quase-ficcionais, outros 

anunciando memórias ou ‘a verdade’” (COELHO, 2014, p. 162). Para o autor tal 

fenômeno pode ser entendido de vários ângulos: 

Pode ser a vontade de deixar rasto de uma geração que agora se 

retira da cena política. Pode também ser uma espécie de 

certificado de pertença ou de lealdade a um partido tornado algo 

crispado no ambiente democrático, e vendo no esforço da sua 

coesão a forma de enfrentar os tempos actuais. Pode ser 

portanto falar do passado como forma de garantir o presente. 

Finalmente, pode haver ainda traços de uma ilusão segundo a 

qual, da mesma forma que condenou o terrorismo de Estado na 

América do Sul dos anos 1970-80, ou o apartheid na África do 

Sul, a testemunha, ao perpetuar por escrito esse registo, 

pretende resgatar a fábula dos perigos actuais, sacralizando-a. 

(COELHO, 2014, p. 162)  

 

          Borges Coelho diz que o acesso ao passado é um direito fundamental, sendo 

importante que se reconheça isso. Além do mais, a memória coletiva é formada pelas 

lembranças de cada um. Sendo assim, a luta de libertação não é a totalidade, mas sim 

uma parte de um passado comum. Segundo o autor, “manter a memória da luta de 

libertação inteiramente confinada ao campo da política é um acto contra a democracia e 

contra a cultura” (COELHO, 2014, p. 163). Sobre a memória encarregada da história 

nos textos literários, Ricoeur escreve:  

O desespero do que desaparece, a impotência para acumular a 

lembrança e arquivar a memória, o excesso de presença de um 

passado que não para de assombrar o presente e, paradoxalmente, a 

falta de presença de um passado para sempre irrevogável, a fuga 

desnorteada do passado e o congelamento do presente, a incapacidade 

de esquecer e a incapacidade de se lembrar do acontecimento a uma 

boa distância. Em resumo, a superposição do indelével e do 

irrevogável. Ainda mais sutil é a ruptura da dialogicidade inerente a 

uma memória compartilhada, na experiência pungente da solidão. 
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Diante desses textos literários de uma extrema sutileza, é preciso 

aprender a docilidade da leitura e a astúcia de uma dialética sinuosa. 

(RICOEUR, 2007, p. 401-402)  

 

          O passado que não para de assombrar o presente que Ricoeur aborda nos remete a 

uma necessidade de contar. Borges Coelho observa que abrir os arquivos ou deixá-los 

longe da visão do público não é o que vai preservar a narrativa. A única influência disso 

é a forma como a fábula vai se transfigurar. A imaginação é o que surge sempre que os 

caminhos para se chegar ao passado estiverem fechados: “Na arte [...] a imaginação é 

um instrumento fundamental para preencher o vazio criado pela negação da 

experiência” (COELHO, 2014, p. 164). Questiono-me se João Paulo Borges Coelho não 

teria virado romancista por acreditar, segundo escreve nesse artigo, que a imaginação é 

um mecanismo para compensar a ausência de arquivos ou de testemunho.  

          Paul Ricoeur nos mostra que a história sempre esteve atrelada à memória: “Em 

primeiro lugar, a história é aprendida pela memorização de datas, de fatos, de 

nomenclaturas, de acontecimentos marcantes, de personagens importantes, de festas a 

celebrar” (RICOEUR, 2007, p. 404). É através da memória ancestral que se vai 

constituindo o movimento da história, sendo a nação a referência principal da memória 

histórica.  

          A professora Rita Chaves escreve em seu artigo “Notas sobre a Ficção e História 

em João Paulo Borges Coelho” que o autor moçambicano fermenta sua carreira no 

exercício da história como espaço de reflexão. Segundo ela, não é raro que o percurso 

biográfico do escritor das ex-colônias portuguesas em África se misture ao de seu 

pequeno país. No ano da independência de Moçambique, João Paulo Borges Coelho 

tinha apenas 20 anos, ou seja, ele amadureceu ao mesmo tempo em que vivia o clima 

das grandes mudanças, indo da derrocada do império ao da emergência do novo Estado. 

Sem contar com a instabilidade da guerra que atravessou as décadas seguintes.  
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          Nesse artigo, Chaves chama atenção para o narrador em terceira pessoa no 

romance. Segundo ela, no narrador há uma inquietação de quem se vê incapaz de 

penetrar completamente no universo da narrativa:  

Talvez seja mais acertado pensar que a distância entre a voz que narra 

e o mundo narrado, se por um lado assoma como um problema, por 

outro lado ergue-se como matéria para reflexão. Como se o narrador 

não escamoteasse a consciência de que fala para um leitor que pouco 

conhece daquela paisagem, uma das razões por que faz sentido buscar 

o equilíbrio entre a incursão no desconhecido e a ponta de 

estranhamento que impede a diluição da alteridade que é preciso 

considerar. (CHAVES, 2008, p. 191) 

 

          Considerando que o autor é também historiador, percebemos que o senso de 

historicidade marca o romance. Chaves cita o estudioso do gênero romance, Michel 

Zeraffa, para dizer que o gênero surge porque não há sociedade sem história e nem 

história sem sociedade. Há uma proximidade muito grande entre história e literatura. Na 

própria concepção do romance temos elementos para pensar na articulação entre as 

conexões com a história. Essas conexões diminuem ou aumentam segundo os passos de 

cada época e as peculiaridades de cada espaço. Chaves cita também Linda Hutcheon 

para dizer que reescrever ou reapresentar o passado na ficção é revelá-lo ao presente, 

impedindo-o de ser conclusivo. Segundo Chaves, a opção pela narrativa pode ser 

considerada uma espécie de senha para o trânsito da história para a literatura, dois 

domínios que cultivam a diluição das fronteiras.  

          O surgimento de tantas narrativas de memória nos últimos anos em Moçambique 

faz pensar a necessidade que os protagonistas da história do país sentem de oferecer 

novas leituras, mesmo com todos os riscos que essa atividade implica. É urgente que se 

ofereçam novas contribuições à construção da história de povos que foram, por séculos, 

silenciados pela dominação do colonizador. No entanto, para Chaves, é preciso 



67 
 

considerar a subjetividade desses documentos, pois eles aspiram à totalidade de um 

evento, da história, mas são reveladores do caráter fragmentário de cada gesto humano.  

          Segundo Rita Chaves, Borges Coelho não faz romance histórico, ele se mostra 

preocupado com elementos que fazem parte do reino de sua outra função, entre estes se 

destaca o universo da memória. O foco de seus romances é o presente. Quando o 

passado irrompe sua narrativa, o passado mais próximo, “é para tornar mais nítidas as 

forças que definem o código dessa atualidade que lhe cabe viver” (CHAVES, 2008, p. 

193). O tempo de seus romances é o da emergência em que vive o país e as mudanças 

pelas quais ele passa.  

          No entanto, mesmo que o tempo do romance de João Paulo Borges Coelho seja o 

da emergência em que o país vive, sua necessidade de evocar o passado através da 

memória contribui para a formação do conhecimento histórico do país. O que, de 

alguma forma, torna seu romance histórico também. Ser literatura contemporânea não 

exclui as características de romance histórico presentes na narrativa. 

          Sobre a história e a literatura, o filósofo Paul Ricoeur pergunta o que separa a 

história da ficção se ambas narram. Há diferentes formas de narrar, de representar. 

Figuras de linguagem são usadas para construir uma imagem do evento. Para que o 

leitor acredite na narrativa literária histórica é necessário que haja uma coerência interna 

no texto. Por mais que os personagens sejam fictícios e alguns episódios também o 

sejam, os eventos têm que ser reais.  

          O que caracteriza o romance histórico é o evento do passado. A história também é 

feita por eventos. Com a mudança da perspectiva da história, ela passa a ser voltada 

para aqueles que estão em uma posição hierárquica menor. Esse é o caso da narradora 

de Caderno de memórias coloniais e dos personagens de Crónica da Rua 513.2. Os 

personagens que ajudam a construir momentos diferentes da história de Moçambique 
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são meros moradores, nativos ou não, do país africano. O que a representação faz é 

construir uma imagem da história e essa imagem traz uma noção de poder. Sobre isso, 

Ricoeur escreve:  

Certamente, a micro-história privilegia o nível das interações na escala 

de uma aldeia, de um grupo de indivíduos e de famílias; é nesse nível 

que se desenrolam negociações e conflitos e que se descobre a 

situação de incerteza que tal evidencia. Além disso, ela não deixa de 

ler de baixo para cima as relações de poder que se dão em outra 

escala. O debate sobre a exemplaridade dessas histórias locais vividas 

ao rés-do-chão pressupõe a imbricação da pequena história na grande 

história; nesse sentido, a micro-história não deixa de se situar num 

percurso de mudança de escala que ela narrativiza enquanto caminha. 

O mesmo pode ser dito da macro-história. [...] O alcance de um 

acontecimento diz a persistência dos seus efeitos longe de sua fonte. 

Ele é correlativo do alcance da própria narrativa, cuja unidade de 

sentido perdura. (RICOEUR, 2007, p. 257)  

 

          No romance do autor moçambicano aqui analisado, “a concepção de memória 

está articulada com uma sutil noção de movimento que apanha as personagens no 

exercício mesmo da percepção de que vivem um tempo limite” (CHAVES, 2008, p. 

193). O tempo é o elemento essencial nessa narrativa. Em Crónica da Rua 513.2 Borges 

Coelho aborda uma fase recente na história do país, situa a narrativa no espaço urbano, 

onde as transformações, desde o início do processo de independência, foram mais 

evidentes.  

Não se trata de qualificar as modificações que o processo histórico 

legou à vida das pessoas, de classificar as marcas com que alguns 

destinos foram selados, mas de tentar apreender os novos quadros em 

que tiveram, precisaram ou quiseram se inserir. (CHAVES, 2208, p. 

193)  

 

          O ano de 1975 é o marco inaugural da narrativa de Crónica da Rua 513.2 tendo o 

olhar do narrador centralizado nas consequências do momento histórico que se instalou 

no país naquele ano. A memória nessa narrativa tem o papel de escavar pontos 
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submersos para formar um mosaico a partir dos fragmentos levantados nessa operação. 

Segundo Chaves, aqui também cabe o conceito de “rastro”.  

          Nazir Can, no artigo “Os fantasmas da revolução em Crónica da Rua 513.2, de 

João Paulo Borges Coelho” escreve que esse romance reconstrói o período histórico 

com a distância suficiente para desmarcar da euforia (Isabela Figueiredo também, mas 

até o momento da publicação de seu livro ela não esteve em Moçambique depois da 

independência para ver como ficou) sem cair na contradição que a temporalidade 

transitória abriga. A obra mostra uma rua cotidiana vivendo tempos heróicos da 

caminhada revolucionária. Além de ser uma literatura historiográfica, o romance 

contém o exercício poético no qual a memória pode trabalhar, nos seus diversos 

aspectos. A complexidade do livro, segundo Nazir Can, está na tentativa de descrever, 

em um minúsculo espaço, a Rua 513.2, os anos anteriores e posteriores à revolução 

moçambicana. Isso faz com que o leitor repense os acontecimentos marcantes da 

história recente do país: 

A repressão contra os indianos nos anos 60, após a anexação de Goa à 

União Indiana (nas entrelinhas do caderno de Marques, ferido de amor 

com a partida da goesa Buba), bem como a ambígua situação daqueles 

que se mantiveram após a revolução de 1975 (como o louco monhê 

Valgy, insólito comerciante da rua); a opressão do aparelho ideológico 

sobre o indivíduo (subentendida em todos os capítulos); os campos de 

reeducação, espelhados no buraco que transforma em cova “cheia de 

mosquitos” (COELHO, 2006, p.107) o norte da rua; a guerra civil, que 

se aproxima em forma de tempestade (capítulo 22). (CAN, 2012, p. 

202)  

 

          Ou seja, segundo Can, a rua era a representação em miniatura de todo um país. O 

espaço é misto e sobrecarregado de imagens do cotidiano, podendo ser a caricatura de 

um país complexo em transformação como a deformidade da face de outros mundos. 

Nazir Can escreve que a rua era um lugar de interrogação, que não pretende definir, mas 

quer muito evocar. Sendo assim, ela evoca os reflexos da história do país e das 
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consequências do sistema colonial como forma de representação do todo, mesmo 

tratando-se de uma única rua.  

          Segundo o artigo da pesquisadora Ana Beatriz Matte Braun, “Ruas numeradas, 

fantasmas portugueses, cidadãos moçambicanos – A narrativa na Crónica da Rua 

513.2”, João Paulo Borges Coelho utiliza os discursos da memória para desenvolver as 

relações entre o presente e o passado mapeando as trajetórias das personagens. Segundo 

ela, a memória é um dos recursos narrativos utilizados por Borges Coelho, pois 

transforma o passado no produto de uma elaboração discursiva feita a partir do 

momento presente. Por isso é importante lembrar da fragilidade desse relato em relação 

aos outros registros históricos possíveis, pois o discurso memorialístico é bastante 

impregnado pela subjetividade do indivíduo. A temática histórica aparece bastante nos 

romances do autor e em Crónica da Rua 513.2 o período colonial ainda está muito 

presente, e recente, na vida dos moçambicanos.  

          Os rastros do passado colonial não estão presentes apenas na forma dos espectros, 

mas também, segundo nos mostra Braun, na fala, na cultura, nos hábitos cotidianos e na 

memória dos que viveram esse período. Para ela, ainda, o romance de João Paulo 

Borges Coelho situa o leitor em um período de transição, pois termina o período 

colonial e inicia a construção de um novo país. Isso é contado a partir da narrativa da 

rotina diária dos moradores de uma rua fictícia de Maputo. O narrador do romance não 

qualifica e nem classifica os personagens moradores da rua, apenas mostra ao leitor as 

configurações de uma sociedade a partir de tantas mudanças.  

          No último capítulo do romance, “Epílogo: muros altos”, percebemos que os 

muros altos separam a rua da periferia da cidade, continuando o impedimento dos que 

moram nos lugares mais afastados da cidade possam vem o mar. Exatamente como era 

no período colonial. O epílogo contrasta com o prólogo mostrando que algumas coisas 
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mudaram, mas apenas para uma minoria de moçambicanos. Segundo o narrador, “onde 

está o mundo que antes tínhamos na mão, e que hoje nem de cima da acácia de dona 

Aurora se vê? Muros altos” (COELHO, 2006, p. 332). As transformações ocorridas no 

país não foram para todos. O que se percebe é que não há mudança para melhor como 

desejavam alguns atores sociais. Muda-se um sistema para outro, mas as relações de 

poder e hierarquia permanecem. Apesar de, no período de transição, moradores negros 

terem se mudado para uma rua que, até então, era colonial. Ao fim desse período e 

início da guerra civil isso muda, como mostra o último capítulo.  

          Frantz Fanon, em Os condenados da terra, diz que a descolonização é a 

substituição de uma “espécie” de homens por outra “espécie” de homens. Isso não quer 

dizer que a hierarquia acaba com o fim da colonização. O que se percebe nesse romance 

é que os privilégios saem das mãos de uns e vão para as mãos de outros. O mais forte, 

mais importante, mais esperto continua na frente dos outros. A liberdade com a 

independência não vem para todos. O país agora era livre de Portugal, mas muitos 

moçambicanos continuaram com suas limitações e obrigações, agora tendo de ser 

cumpridas para outros. O menos favorecido continuou guetizado, independente de qual 

era o cenário político e social do país até aquele momento, antes da guerra civil 

começar. Ao longo desses 40 anos, algumas coisas mudaram e podemos dizer que 

melhoraram consideravelmente em relação ao ano da independência como, por 

exemplo, a taxa de analfabetismo que, em 1975, segundo Nhacume
3
, em Moçambique 

cifrava 93%. Ou seja, apenas 7 a cada 100 moçambicanos sabiam escrever. Hoje essa 

taxa ronda 44,9%, sendo 55 a cada 100 sabendo ler e escrever.  

1.3 LITERATURA, HISTÓRIA E AUTOFICÇÃO 

“Nada do que aqui escrevo foi fácil de admitir e revelar. Levei anos. O “Caderno” aborda questões 

pessoais que me assombraram durante toda a vida. A “pequena colona branca” era uma questão 

                                                           
3
 In África 21 digital.  
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demasiado urgente, ocupava-me totalmente. Também considero que esta publicação é uma forma de me 

libertar dela.”  

(FIGUEIREDO, 2010, [Adenda, p. 19]) 

           

          Os romances analisados nesta tese têm algo em comum: ambos retratam, de 

alguma forma, um período histórico subsequente. Caderno de memórias coloniais, 

como já dito antes, narra o período colonial em vias de descolonização e o retorno a 

Portugal de muitos ex-colonos, enquanto Crónica da Rua 513.2 retrata o período de 

transição pós-independência e pré-guerra civil. Cada um dos respectivos autores, tanto 

Isabela Figueiredo quanto João Paulo Borges Coelho, utiliza recursos diferentes em 

suas narrativas para dialogar com a história. Afinal, ambas as narrativas são ficcionais. 

A narradora do romance português recorre à memória da infância enquanto conta seu 

passado, nem sempre respeitando o tempo cronológico de cada fato ocorrido, para 

contar a experiência de vida como “pequena colona branca” em Moçambique. Já o 

narrador de romance moçambicano tece uma narrativa em terceira pessoa sobre o 

cotidiano dos moradores de uma rua da cidade de Maputo e mostra como que, a partir 

de acontecimentos do cotidiano, é feita a historiografia de um país.  

          Albert Memmi afirma que os escritores dispõem do recurso imaginário, podendo, 

até mesmo, atribuir a personagens fictícios sentimentos e pensamentos que são deles. 

Além disso, os romances de um mesmo período, segundo Memmi, quando colocados 

um ao lado do outro, podem ser mais ricos em revelações históricas do que toneladas de 

jornal impresso sobre uma ditadura desse período retratado nos romances. “O escritor é 

um formulador, mas frequentemente também, à sua própria revelia, um denunciador” 

(MEMMI, 2007b, p. 57). É através da literatura, portanto, conforme já dito nessa tese 

em vários momentos, que os autores contribuem (e questionam também) para a 

formação do conhecimento histórico nacional. 



73 
 

          O que existe por trás desse desejo de contar a história é o desejo de contar a 

verdade. No entanto, essa verdade parte do ponto de vista de alguém, de um grupo, 

assim como a verdade daqueles que diziam que as colônias estavam em paz também 

partia de outro grupo. A partir disso, muito se tem discutido atualmente aquilo que se 

nomeou como “pós-verdade”. No artigo “Subjetividade em tempos de pós-verdade”, o 

professor Chistian Dunker escreve:  

A pós-verdade seria então uma espécie de segunda onda do pós-

modernismo. Sua consequência é ao mesmo tempo lógica e reveladora 

da verdade brutal e esquecida na qual ambos se apoiam. Assim como 

a pós-modernidade trouxe o debate relevante sobre, afinal, como 

deveríamos entender a modernidade e principalmente o sujeito 

moderno, penso que a pós-verdade inaugura uma reflexão prática e 

política sobre o que devemos entender por verdade e sobre a 

autoridade que lhe é suposta. O traço maior da subjetividade em 

tempos de pós-verdade será exatamente esta aptidão para a inversão 

sem transformação. Inversão que vai da posição “pós-moderna” para a 

posição “pós-verdadeira”, sem que ambas entrem propriamente em 

conflito. Este ponto de torção do sujeito define as diferentes 

modalidades de subjetivação e de subjetividade, que são o efeito e o 

produto desse trabalho de oposição sem contradição. (DUNKER, 

2017, p. 13)  

 

          A pós-verdade tem o problema de transferir a autoridade da ciência ou do 

jornalismo sério, por exemplo, para produções e opiniões criando efeitos nada bons. Há 

informações diferentes hoje sobre o que foi a guerra colonial em Moçambique, por 

exemplo, e como foi a vida dos ex-colonos nas antigas colônias. Diante de tantas 

narrativas de retornados nostálgicos, muitos podem escolher acreditar na narrativa que 

convém, naquela que não vá ferir a memória da família ex-colona e nem a memória 

colonial portuguesa. Sobre isso, Dunker conclui:  

[...] onde há polêmica e controvérsia de opiniões é porque estamos no 

campo da ideologia e da metafísica. Para a pós-verdade, a ciência 

silencia e a ideologia faz falar. Ali onde o multiculturalismo 

valorizava a polifonia de vozes e a diversidade de acentos, a pós-

verdade se eleva como trovão da ordem. Nada mais equivocado para 

qualquer um que possua alguma noção de teoria do conhecimento ou 



74 
 

epistemologia. Disso não decorre, obviamente, que, lá onde há 

polêmica e incerteza, esteja apenas ciência. (DUNKER, 2017, p. 39) 

  

          Para Dunker, a pós-verdade não pode ser pensada somente como desdobramento 

da cultura pós-moderna, pois ela inverte as narrativas, sejam as da cidade, de viagem ou 

as do corpo, em disciplina personalista da vontade. A pós-verdade parasita a educação 

com os seus valores regressivos ligados à família, como um pai-chefe administrador 

eficiente do lar. Por isso, é preciso ter cuidado com as narrativas de retornados 

nostálgicos. Por um lado, é muito bom que, em 2019, tenhamos acesso a todo tipo de 

informação com facilidade. Por outro, é muito ruim que tenhamos esse acesso todo, pois 

nem todos têm bom senso para averiguar o que o que é fato do que não é. O excesso de 

informação e facilidade com que se acessa a ela tem seus malefícios, pois muitos 

acabam transformando informação em conhecimento.    

          Sobre o acesso à informação através da literatura, no artigo “Entre a ficção e a 

história: o narrador de Rainhas da noite”, Ana Beatriz Matte Braun escreve que a maior 

parte da produção que se tem feito sobre o escritor João Paulo Borges Coelho enfatiza a 

relação que sua obra faz com a história do país, “[...] na medida em que suas narrativas 

parecem empenhadas em examinar, refletir e debater a formação de Moçambique 

enquanto nação” (BRAUN, 2018, p. 70). Não é para menos, pois o escritor 

moçambicano possui uma vasta obra historiográfica e ficcional, tendo sempre seu país 

como cenário. É como historiador e como ficcionista que João Paulo Borges Coelho 

reflete a historiografia de Moçambique. Segundo Braun: 

Na condição de historiador e ficcionista, João Paulo Borges Coelho 

tem a possibilidade de construir uma história de seu país por meio de 

instâncias discursivas distintas, “da verdade” ou “da ficção”, cujas 

diferenças e fronteiras foram e têm sido objeto de frequente discussão 

acadêmica, pelas aproximações e diferenças. (BRAUN, 2017, p. 70) 
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          Ana Beatriz Matte Braun também afirma que a literatura de Borges Coelho possui 

uma predileção pela história do cotidiano, pois é através deste que ele conta a história 

do país. Essas narrativas de pequenas ações, segundo Braun, quando consideradas em 

conjunto, “[...] resultam na acumulação de pontos de vista e perspectivas” (BRAUN, 

2018, p. 71). Na sua ficção, a nação aparece de forma fragmentada em várias 

disposições, tendo o sentimento de identidade nacional fraturado pelo sistema colonial.  

          João Paulo Borges Coelho, em “As fronteiras entre a história e a ficção”, afirma 

que as fronteiras entre história e ficção, que podem ser tênues para alguns, para ele são 

muito claras. O limite último da ficção, para ele, é ser confundida com a verdade. 

Especulações não podem aparecer na literatura, por exemplo, como indícios de algo 

realmente verdadeiro. Para o autor moçambicano, há uma definição de ficção que 

apresenta um contrato entre escritor e leitor, onde o escritor finge dizer a verdade e o 

leitor finge que acredita no que lê. “Trata-se de um contrato que não pode, em 

circunstância alguma, repito, ser quebrado. Sob pena de anular irremediavelmente a 

magia (a verdade) da literatura” (COELHO, 2013, p. 6). Não é que a ficção não aspire 

uma verdade, ela aspira a “sua” verdade. A ficção deve, portanto, cumprir a sua parte 

desse contrato de forma competente e buscando verossimilhança com a realidade, mas 

não é qualquer verdade, e sim a verdade que cada leitor vai tirar dessa leitura 

privadamente. Borges Coelho se questiona se o desfecho de um romance histórico seu, 

com fatos hipotéticos narrados lado a lado com fatos verdadeiros, não tivesse 

apresentado o desfecho da história verdadeira, que já é do conhecimento de todos, 

diferente da forma como se deu realmente. No entanto, seu exercício não aspira a 

verdade literal e ele sequer pretende que assim seja:  

Recorro, até, à introdução de personagens historicamente muito 

conhecidas para criar uma certa inverossimilhança, e, assim, ir 

lembrando ao leitor de que nada do que conto é verdadeiro. Até 
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porque, no nosso caso, em que a cultura da leitura é mais recente e 

frágil, o risco se apresenta redobrado. Enfim, verdadeiro é o sal que 

resta no fim de toda a invenção, verdadeiro é o que o leitor retira da 

leitura. (COELHO, 2013, p. 7) 

 

          Para Pepetela, em “A história na ficção”, um romancista não faz o trabalho de 

historiador em suas obras, pois essa não é a sua função. Todavia, mesmo havendo, e é 

importante que haja, a invenção de personagens e fatos narrados, a história narrada 

precisa estar inserida em um contexto o mais próximo possível daquilo que foi 

desvendado pelos investigadores. Quando o país, como Moçambique, possui parte das 

fontes históricas escritas ainda no tempo colonial e por pessoas de ideologia 

colonialista, ou seja, com os fatos sendo relatado a partir dos interesses de um grupo e 

dos pontos de vista a serem defendidos por esse grupo, é importante, na visão de 

Pepetela, que se saiba interpretar esses documentos e isso permite ao ficcionista uma 

liberdade maior de subversão, pois vai interpretar os fatos narrados segundo outra ótica, 

a de alguém já de outro tempo daquele que narrou inicialmente. No entanto, Pepetela 

adverte: “Pelo fato de estar em gestação uma história [...] abrangente, a ficção é, muitas 

vezes, compreendida como constituída por fatos reais, acontecidos. Daí as cautelas. Daí 

o grande desafio” (PEPETELA, 2013, p. 9).  

          Nazir Can escreve que Borges Coelho evita a exploração dos fatos históricos, 

mesmo com narradores que, algumas vezes, tendem a dar alguns esclarecimentos. Seu 

jogo poético, segundo Can, é a combinação entre o cotidiano e os eventos históricos: “o 

primeiro virtuoso, criando um eco no segundo, multiplicando-o, segredando-o, 

ironizando-o” (CAN, 2014, p. 15). Há uma busca do autor pela verossimilhança entre a 

história do homem comum e a História oficial do país:  

A História oficial encontra-se de fio a pavio nas narrativas de JPBC, é 

certo, mas não num sentido de ensinamento ou de restituição. Pelo 

contrário, trata-se de um saber que se autoconvoca e se autoquestiona, 
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que é apto à ocultação e à revelação, à revisão e, sobretudo, à 

representação – dimensão primeira da literatura. (CAN, 2014, p. 16) 

  

           A literatura de Borges Coelho não quer, necessariamente, se confundir com a 

história. Segundo Nazir Can, por ser um historiador, a diferença talvez esteja no fato de 

que ele tenta se libertar da história, mesmo sem conseguir, enquanto os outros escritores 

moçambicanos contemporâneos seus procurem ir ao encontro dela.  

          Can observa que a disseminação do passado colonial no presente pós-colonial 

torna a aparecer em Crónica da Rua 513.2: “O romance focaliza uma experiência 

coletiva vivida na própria rua do autor durante o período de transição para a 

independência” (CAN, 2014, p. 21). Borges Coelho diz, em entrevista a Carmen Lucia 

Tindó Secco, que sua ficção quase sempre parte de uma base real e a Rua 513.2, de 

alguma forma, foi a sua rua nos tempos que ele chama de “anos de brasa”. Além disso, 

segundo João Paulo Borges Coelho, muitas pessoas, após a publicação do livro, vieram 

dizer que reconheceram suas ruas na Rua 513.2:  

Essa rua é, portanto, a minha rua e, simultaneamente, todas as ruas da 

cidade nessa altura. Esse livro é um balanço de um certo passado, nem 

positivo, nem negativo. Um ajuste de contas no sentido literal. De 

arrumação, com um relativo rigor. (SECCO, 2009, s/p) 

 

          O ajuste de contas que João Paulo Borges Coelho menciona se assemelha ao 

ajuste de contas de Isabela Figueiredo com seu pai. Assim como a sua rua que era 

também todas as ruas da cidade naquela altura vai se assemelhar com a história da 

autora portuguesa como veremos mais adiante. As duas obras constituem juntas um 

balanço de processos históricos significativos.  

          Mar García, no posfácio do livro do professor Nazir Can, escreve que Borges 

Coelho tece um rico tapete onde gestos, palavras e pensamentos de pessoas anônimas 

ganham vida, sendo representantes de uma frágil condição humana tão irracional quanto 
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a própria história, “invadidos tanto por la memoria como por el olvido” (GARCÍA, 

2014, p. 250). Pois a história não é feita pelos gênios ou pelos heróis das grandes 

guerras, mas pelos homens comuns, sem considerar o peso dos seus pequenos e 

repetitivos gestos. Segundo Mar García:  

Não é nem sobre o autor reconstruir uma versão autorizada do 

passado, mas sim minar todas as versões autoritárias e, em última 

análise, minar qualquer tentativa de objetivação definitiva de fatos 

históricos através de relatos autênticos ou precisos. Toda certeza acaba 

devorada pelo acontecimento histórico. (GARCÍA, 2014, tradução 

nossa)
4
  

 

          Segundo Mar García, Borges Coelho ajuda o leitor de forma indireta e sutil a 

entender o presente, além de refletir seu lugar no campo de forças do desenvolvimento 

histórico como um marcador de caminhos, caminhos estes que outros apagariam ou 

corrigiram o que ainda está por vir.  

          Roland Barthes escreve que o discurso histórico é, em sua essência, uma 

elaboração ideológica, ou, até mesmo, imaginária. Segundo Barthes, a partir daí 

podemos compreender que a noção de “fato” histórico possa ter suscitado desconfiança. 

Ele recorre a Nietzsche para provocar que fato em si não existe, mas sim a necessidade 

de introdução de sentidos para que haja fatos. O “real”, para Barthes, não passa de um 

significado não formulado, “abrigado atrás da onipotência aparente do referente” 

(BARTHES, 2012, p. 178), isso é o que ele chama de “efeito do real”. O que Barthes 

analisa é que o discurso histórico significa o real invés de acompanhá-lo, repetindo 

constantemente “aconteceu”, “sem que essa asserção possa ser jamais outra coisa que 

não o reverso significado de toda a narração histórica” (BARTHES, 2012, p. 178). O 

“aconteceu” tem prestígio histórico porque a nossa sociedade valoriza o efeito do real.  

                                                           
4
 Ni siquiera se trata para el autor de reconstruir una versión autorizada del pasado, sino de socavar todas 

las versiones autoritarias y, en última instancia, de minar culquier intento de objetivación definitiva de los 

hechos históricos a través de relatos auténticos o exactos. Toda certeza acaba devorada por el devenir 

histórico. (GARCÍA, 2014, p. 250) 
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          Para Wolfgang Iser, é característico da literatura, em sentido lato, ser entendida 

como ficcional na perspectiva do texto, a partir de um conjunto de signos. No entanto, 

normalmente, os diferentes signos ficcionais não estão dizendo que operam uma 

oposição à realidade, mas sim algo que não é entendido a partir dos hábitos conhecidos 

do cotidiano. Segundo Iser, existe um “contrato” entre autor e leitor para se reconhecer 

o sinal de ficção no texto: “Pois o sinal de ficção no texto assinalado é antes de tudo 

reconhecido através de convenções determinadas, historicamente variadas, de que o 

autor e o público compartilham e que se manifestam nos sinais correspondentes” (ISER, 

1983, p. 397). Esse contrato que Iser menciona me remete ao pacto entre autor e leitor 

que Philippe Lejeune aborda, como veremos adiante.  

          Iser observa que as ficções não existem apensas como textos ficcionais, pois elas 

também desempenham um importante papel para as atividades do conhecimento, ação e 

comportamento, assim como no estabelecimento de instituições, sociedades e visões de 

mundo. Preocupada com a explicação, a ficção se oferece como aparência da realidade 

de que necessita, pois apenas assim pode funcionar como condição metafísica da 

realidade. “A literatura recebe a característica geral de mundo representado e posto 

entre parênteses” (ISER, 1994, p. 401).  

          Caderno de memórias coloniais, além de dialogar com a história do período 

colonial, da guerra colonial e dos retornados, também se aproxima da própria história da 

autora quando consideramos sua entrevista anexada ao romance na edição portuguesa. 

No entanto, isso não torna seu livro uma autobiografia. Segundo Philippe Lejeune, para 

que seja uma autobiografia, é necessário que haja relação de identidade entre autor, 

narrador e personagem, o que não há em Caderno..., pois a narradora, assim como os 

demais personagens que compõem sua família, não são nomeados. Mesmo assim, 

Lejeune chama de autobiografia todos os textos de ficção nos quais o leitor possa ter 
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razões para suspeitar que haja alguma identidade entre autor e personagem por conta de 

alguma semelhança que acredita ver, mas que o autor preferiu negar. Isabela Figueiredo, 

por exemplo, apesar da entrevista que aproxima a personagem narradora de si mesma, 

além das fotografias pessoais espalhadas pelo romance, escolhe negar que seja ela a 

protagonista de sua narrativa. “A ‘semelhança’ suposta pelo leitor pode variar de um 

vago ‘ar de família’ entre o personagem e o autor, até uma quase transparência que leva 

a dizer que aquele é o autor ‘cuspido e escarrado’” (LEJEUNE, 2008a, p. 22). 

          Como a autobiografia não pode ser um jogo de adivinhação, Lejeune sugere o que 

ele chama de pacto autobiográfico. Para haver o pacto em Caderno de memórias 

coloniais seria necessário que Isabela Figueiredo, além de colocar seu nome na capa do 

livro, também desse seu nome à personagem e o nome de sua família a família da 

mesma, mas isso não ocorre. Como já dito antes, nenhum desses personagens são 

nomeados. Para Lejeune, quando o nome do personagem não é fornecido, há três casos 

possíveis: “pacto romanesco”, “pacto autobiográfico” e “pacto 0”. Este último é o que 

temos no romance de Figueiredo, onde não apenas os personagens não são nomeados, 

como também a autora não firma pacto algum. Interessante observar também que, nem 

Figueiredo fornece seu nome original no livro, pois o nome da capa é o pseudônimo de 

Isabel, o nome da autora. Isabela Figueiredo é como ela assina sua bibliografia literária.  

          A indeterminação acerca de quem conta essa história não é total em vão. A 

história que Isabela Figueiredo conta em Caderno de memórias coloniais não é só dela 

e de sua família, mas sim é semelhante à de muitos retornados como ela, que nasceram 

na antiga colônia e foram para Portugal sem antes nunca ter pisado naquele país. Assim 

como seu pai é semelhante a outros tantos ex-colonos que não perderam a forma 

colonizadora de pensar após o fim da colonização. Por isso seu livro não é uma simples 

autobiografia e nem somente autoficção. Não merece ser classificado de forma redutora. 
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Digo isso porque, dessa forma, sua narrativa seria reduzida à história de sua vida com 

toques de ficção, mas vai além disso. É a história de um povo que perpassa dois países. 

          Em “O pacto autobiográfico (bis)”, Philippe Lejeune escreve que o contrato (pois 

ele já não chama mais de pacto) deve ser firmado entre ambas as partes, autor e leitor. 

No entanto, na literatura isso é ilusório, visto que ambos nunca participam ao mesmo 

tempo da mesma experiência. Sobre esse tipo de piscadela, como a que Isabela 

Figueiredo deixa para o leitor na edição portuguesa, Lejeune escreve que:  

Em relação ao autor, pode haver defasagem entre sua intenção inicial 

e a intenção que lhe será atribuída pelo leitor, seja porque o autor 

desconhece os efeitos induzidos pelo modo de apresentação que 

escolheu, seja porque entre ele e o leitor existem outras instâncias: 

muitos elementos que condicionam a leitura (sub-titulo, classificação 

genérica, publicidade, adendo) podem ter sido escolhidos pelo editor e 

já interpretados pela mídia./ [...] Os diferentes editores, as diversas 

coleções se dirigem a públicos que não são sensíveis aos mesmos 

signos, nem julgam segundo os mesmos critérios. (LEJEUNE, 2008b, 

p.54) 

 

          É curioso que para Lejeune, em “O pacto autobiográfico (bis)”, um livro possa ser 

apresentado como romance para os seus leitores em seu subtítulo, mas em seu adendo 

ser apresentado como uma autobiografia. Enquanto só se podia contar com uma edição 

de Caderno de memórias coloniais, poderíamos considerar a entrevista como esse 

pacto/contrato. No entanto, desde que outra edição foi lançada, aqui no Brasil, no caso, 

por outra editora, e já sem a entrevista anexada, esta perdeu o valor representativo que 

tinha como continuidade do romance na edição portuguesa. É como se a entrevista só 

tivesse valor representativo para uma edição. Sendo assim, ela não tem valor para o 

romance como pacto/contrato.    

          Ao ser questionada, durante a entrevista anexada ao livro, por que não escrevera 

sobre uma colonizada negra, Isabela Figueiredo responde que, primeiro, narrativas 

desse ponto de vista já eram objeto de muita literatura produzida nas antigas colônias, 
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além de realmente não ter imaginado o que chamou de “alter-livro”; segundo, precisava 

estar livre das questões que a atormentaram para escrever o Caderno de memórias 

coloniais. Como já mencionado na epígrafe que abre este subcapítulo, tudo que foi 

escrito nesse livro foi difícil de admitir e revelar. Ao afirmar que seu romance aborda 

questões pessoais que a assombraram por toda a vida, Figueiredo assume que Caderno 

não se trata apenas de uma ficção, mas autoficção também. No entanto, não vejo que 

seu romance se encerra nisso ou que seja mais autoficção que ficção. Como já 

mencionei antes, essa história, que tanto a atormentou e da qual ela queria se libertar, 

não era só dela. Era de tantas outras colonas brancas que passaram por algo semelhante 

na mesma época. Uma parcela da população portuguesa carrega esse mesmo passado 

familiar.  

          O pai de Isabela Figueiredo muito se assemelha ao pai da narradora, como 

podemos observar através da entrevista concedida. Ambos eram bastante racistas e 

permaneceram sendo mesmo após o fim da colonização: “Quando meu pai regressou a 

Portugal trouxe consigo o colonialismo e nunca foi capaz de sair dele. O meu pai era o 

colonialismo” (FIGUEIREDO, 2010, [Adenda p. 21]).  

          Quando Figueiredo diz na entrevista que a publicação do livro foi feita para o 

benefício de todos os retornados e de alguns portugueses, por exemplo, ela se coloca 

fora dessa narrativa, que deixa de ser uma história somente dela. Afinal, ela não foi a 

única colona branca e nem a única retornada:  

Já houve quem dissesse que temos que ultrapassar o passado, que não 

vale a pena tocar em assuntos tão sensíveis. Temos realmente de 

ultrapassar o passado, mas só podemos fazê-lo depois de enfrentar. É 

preciso admitir “eu fiz isto”, “eu sou isto” e depois, sim, avançar. 

(FIGUEIREDO, 2010, [Adenda, p. 23])  
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           Além disso, na edição brasileira, a autora acrescenta em seu posfácio que, este 

livro é uma cruz que carrega, pois muito ainda tem o que revelar a ela. Por vezes mostra 

ser uma história de “(...) morte e vida misturadas, sem princípio nem fim” 

(FIGUEIREDO, 2018, p. 178), noutras, uma clássica história de amor e traição entre pai 

e filha. Mais uma vez, a autora não se distancia da narrativa. Nesse posfácio ela 

aproveita para afirmar, novamente, a conexão que há com o que escreveu: “Este livro é 

parte do meu corpo. E minha história, que não pode ser modificada em retrospecto, 

ficará para sempre ligada a ele” (FIGUEIREDO, 2018, p. 180).            

          Para Isabela Figueiredo, é necessário que haja um distanciamento temporal de um 

determinado evento histórico para poder falar dele com cuidado. O tempo que havia 

passado do fim da colonização, para ela, era o suficiente para se evitar falar, agora já era 

preciso começar falar o que de fato aconteceu e não mais varrer o colonialismo para de 

baixo do tapete, como muitos gostavam de dizer, segundo ela nos conta.     
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2 A VIOLÊNCIA NO COTIDIANO MOÇAMBICANO 

          Este capítulo abordará a violência nos dois romances em suas diferentes 

conjunturas. Seja a violência do colono contra o moçambicano nativo em seu cotidiano 

durante o período colonial, seja a violência dos reflexos da guerra de libertação. Além 

disso, também será analisada a violência contra a mulher, desde a velada constituída 

pelo machismo estrutural dentro de uma sociedade patriarcal, até o estupro.  

          A violência imposta ao colonizado por parte do colono se baseia, principalmente, 

no racismo, na crença de que um povo era realmente inferior ao outro e por isso não 

tinha os mesmos direitos e não poderia ascender nunca. Segundo Sergio Costa, no livro 

Dois Atlânticos: teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo (2006): 

O racismo corresponde à suposição de uma hierarquia qualitativa 

entre os seres humanos, os quais são classificados em diferentes 

grupos imaginários, a partir de marcas corporais arbitrariamente 

selecionadas. Essa hierarquização apresenta tanto consequências 

socioeconômicas quanto político-culturais. As primeiras dizem 

respeito ao surgimento de uma estrutura de oportunidades desigual, de 

tal sorte que aqueles a quem se atribui uma posição inferior na 

hierarquia racial imaginada são sistematicamente desfavorecidos na 

competição social, cabendo-lhes os piores postos de trabalhos, salários 

proporcionalmente menores, dificuldade de acesso ao sistema de 

formação escolar e profissional, etc. A dimensão cultural do racismo 

se expressa no cotidiano, através de formas de comportamento 

(escolhas matrimoniais, tratamento pessoal discricionário), rituais 

(insulto racista, humilhações), assim como através da marginalização 

social e espacial. (COSTA, 2006, p. 11)  

 

          Esses exemplos citados por Sergio Costa são abordados pela narradora de 

Caderno de memórias coloniais quando descreve as variantes entre o colono e o 

colonizado em Moçambique antes do 25 de Abril. Outra manifestação da violência 

descrita no romance de Isabela Figueiredo é o machismo, além do racismo do colono 

que “ia às negras”, como conta a narradora, pois os homens casados procuravam as 

mulheres negras para sua satisfação sexual apenas. A perpetuação desse racismo e do 
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machismo era dada por suas respectivas esposas que, ao invés de defenderem essas 

mulheres, criticavam-nas, considerando-as inferiores por gostarem de fazer sexo.  

          A guerra de libertação ocorre no interior do país, mas é possível sentir os seus 

reflexos na cidade de Lourenço Marques, como veremos no romance de Isabela 

Figueiredo. Abordaremos essa luta de reparação do colonizado a partir do dialogo com 

Frantz Fanon em Os condenados da terra, pois ambos os autores, tanto Figueiredo 

quando Fanon, refletem acerca da violência da guerra de forma bastante semelhante. 

Além de Fanon, ainda para discutir a violência nesse capítulo, também dialogaremos 

com Said e Memmi.  

          A violência sofrida pela mulher em Crónica da Rua 513.2 e Caderno de 

memórias coloniais será abordada partindo do diálogo com Simone de Beauvoir acerca 

da condição da mulher em uma sociedade patriarcal e, também, com Marcia Tiburi, para 

ter uma visão mais atual. Além disso, também será abordada a hipersexualização da 

mulher negra e a tentativa dessa de embranquecer a raça como forma de ascensão social 

em uma sociedade colonizada. Sobre feminismo negro foram convocadas para o debate 

as filósofas bell hooks
5
, Angela Davis e Djamila Ribeiro.  

2.1 VIOLÊNCIA CONTRA O NEGRO NO PERÍODO COLONIAL E NO PÓS-

COLONIAL 

          Uma das principais grandes razões do colonialismo é o racismo junto do fator 

econômico. O que motiva a violência também o é. O desejo de posse “permitia” que um 

grupo de homens acreditasse que era mais humano que outro grupo de homens para que, 

dessa forma, muitos países da Europa pudessem colonizar e explorar países africanos e 

asiáticos. José Luís Cabaço, no artigo “Violência atmosférica e violências subjectivas. 

                                                           
5
 bell hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins. Tal nome é inspirado em sua bisavó materna Bell 

Blair Hooks. A letra minúscula é uma escolha ideológica da autora, por desafiar as convenções 

linguísticas e acadêmicas e, assim, dar enfoque ao conteúdo de sua escrita e não à sua pessoa. Por essa 

razão, a grafia em letra minúscula será respeita em toda a tese, mesmo quando aparecer iniciando uma 

frase.  
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Uma experiência pessoal”, escreve que, durante o período colonial, a sociedade 

moçambicana era bastante dualista; a discriminação racial coincidia com a 

hierarquização econômica e com a dominação. Somente após a ocupação territorial em 

1800 e com a migração dos portugueses para Moçambique é que a sociedade se 

polarizou em termos raciais, radicalizando, a partir de então, “os mecanismos de 

inclusão, cooptação, marginalização e exclusão” (CABAÇO, 2011, p. 16). Nas 

primeiras décadas do século XX, o regime colonial se ocupou em eliminar aqueles 

conhecidos como filhos da terra, uma pequena burguesia mestiça que se formou na fase 

do colonialismo mercantil. Em 1917, segundo Cabaço, o governo português já instituía 

na colônia o alvará de assimilado:  

[...] obrigando todos os cidadãos não brancos a requererem o estatuto 

de assimilado, fazendo prova de que tinham abandonado a cultura 

tradicional e que viviam segundo os valores e os princípios da cultura 

portuguesa. Instituía-se, dessa forma, a condição de cidadãos de 

segunda classe, por oposição aos cidadãos plenos (os brancos) e os 

desprovidos de cidadania, a maioria da população denominada como 

“os indígenas”. (CABAÇO, 2011, p. 16)  

 

          Defendendo-se dos perigos de uma possível contaminação, a sociedade 

minoritária dos colonos instalava-se, segundo Frantz Fanon, em clima de violência 

atmosférica, pois a todo o momento na vida dos colonizados, como nos escreve Cabaço, 

estava impregnado um potencial violento que determinava uma constante tensão tanto a 

nível do consciente, quanto do inconsciente.   

          O Caderno de memórias coloniais nos mostra, também, a desumanidade da 

violência cotidiana dos brancos contra os negros e a violência no processo de 

descolonização de Moçambique. Batia-se nos negros por qualquer motivo, porque não 

queriam trabalhar, porque não obedeciam as ordens, porque eram pretos. Tanto os 

adultos quanto as crianças. Cabaço, assim como a narradora, também escreve em seu 
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artigo que, apesar de sentir angústia ao assistir um velho negro sendo castigado 

publicamente em Moçambique no período colonial, ele também não se chocava em 

perceber em cada branco um indivíduo credenciado com o poder de decidir e executar 

uma punição a um indígena. Pois era natural para os nativos serem “corrigidos” e 

“educados” pelos ditos civilizados. “Eu vivia certo de que essa era, afinal, a ordem 

natural das coisas” (CABAÇO, 2011, p. 19).  

          Segundo Frantz Fanon, em seu livro Os condenados da terra, o mundo 

colonizado é divido em dois. A linha divisória está indicada pelos quartéis e pela 

polícia, sendo o porta-voz do colono e desse regime de opressão a polícia e o soldado. 

Esse intermediário do poder utiliza uma linguagem de pura violência. Aconselha o 

colonizado a não fazer qualquer movimento com golpes ou incendiando suas palhotas. 

“O intermediário leva a violência à casa e ao cérebro do colonizado” (FANON, 1961, p. 

34). O que divide o mundo colonial é o fato de se pertencer ou não a tal espécie: se é 

rico porque é branco, se é branco porque é rico.  

          Fanon observa que o colonizador, apesar da apropriação, continua sendo um 

estrangeiro. A espécie dirigente é a que vem de fora, a que não se parece “aos outros”. 

O colono precisa deixar claro essa diferença. No entanto, o colonizado descobre que é 

igual ao colono e que a pele deste não vale mais que a do negro. Essa descoberta produz 

uma agitação essencial no mundo. Pois agora o olhar do colono já não fulmina mais, já 

não imobiliza e sua voz não petrifica. O colonizado deixa de se perturbar na presença do 

colono.  

          Conforme já fora mencionado, ter empregados negros era mais barato. O negro 

não tinha o mesmo valor que o branco e podia apanhar do patrão para que fizesse o 

trabalho bem feito e não reclamasse. Um branco só servia para chefiar e mandar 

trabalhar o empregado negro que era sempre preguiçoso. A mulher do negro era mais 
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respeitada pelo patrão porque muitas vezes trabalhava enquanto o marido descansava. 

“O negro estava abaixo de tudo. Não tinha direitos. Teria os da caridade, e se a 

merecesse. Se fosse humilde./ Esta era a ordem natural e inquestionável das relações: 

preto servia o branco, e branco mandava no preto” (FIGUEIREDO, 2010, p. 24).  

          Vale ressaltar que o racismo presente no romance não pertence ao pensamento da 

narradora. Trata-se, na verdade, da reprodução das conversas tidas entre os personagens 

adultos, então colonos de Lourenço Marques, que eram ouvidas pela menina sempre 

atenta. Podemos observar aqui um exemplo de como a diferença racial era vista por essa 

sociedade: 

Um branco e um preto não eram apenas de raças diferentes. A 

distância entre brancos e pretos era equivalente à que existe entre 

diferentes espécies. Eles eram pretos, animais. Nós éramos brancos, 

éramos pessoas, seres racionais. (FIGIEIREDO, 2010, p. 35)  

 

          Isabela Figueiredo faz uso da ironia para criticar a forma como o branco 

inferiorizava o estilo de vida do nativo moçambicano, como se não trabalhar em prol do 

lucro e/ou do descanso eterno no paraíso não fosse a escolha certa, ou ainda, como se 

essas fossem as únicas escolhas certas a serem feitas. Cada um trabalhava para 

conquistar suas prioridades. A prioridade imediatista do negro era ridicularizada pelo 

branco, pois este pensava no futuro, um futuro que só viria depois da morte.  

          Segundo Fanon, toda a descolonização é um fenômeno violento. Independente do 

nome (libertação, renascimento, restituição) o processo de descolonização será sempre 

violento. Não existe descolonização sem violência: 

Não se desorganiza uma sociedade, por mais primitiva que seja, com 

tal programa, se não se estiver decidido, desde o princípio, desde a 

formulação do próprio programa, a vencer todos os obstáculos que se 

encontrem no caminho. O colonizado que pensa realizar esse 

programa, torna-se no seu motor, está disposto a todo momento para a 

violência. Desde o seu nascimento ele sabe que esse mundo estreito, 
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cheio de interdições, apenas pode ser remido pela violência absoluta. 

(FANON, 1961, p. 33)  

 

          O explorado é quem descobre logo importar apenas a força. Não existe outra 

possibilidade de arranjo, a colonização e a descolonização são uma relação de forças. O 

colonizado compreende que a sua libertação exige todos os meios de ação, sendo a força 

o principal deles: “o colonialismo não é uma máquina de pensar, nem um corpo dotado 

de razão. É a violência em estado primitivo e não pode submeter-se senão perante uma 

violência maior” (FANON, 1961, p. 56).  

          O povo colonizado não está sozinho, apesar do esforço do colonialismo. As 

fronteiras são permeáveis, notícias vão e vem e existem os ecos. A violência é 

atmosférica, ela se instala em toda parte e onde se instala ela varre o regime colonial. 

Essa violência atmosférica não surge do nada por completo, ela aparece aos poucos. O 

colono consegue perceber que alguma coisa mudou e são os primeiros a alarmar-se, 

tomando medidas enérgicas:  

Uma atmosfera dramática instala-se, cada qual quer provar que está 

disposto a tudo. É nestas circunstâncias que a coisa estala, porque os 

nervos se debilitaram, instalou-se o medo e à mais pequena coisa há 

disposição para por o dedo no gatilho. (FANON, 1961, p. 67) 

 

          A narradora escreve sobre a falta de inocência nos olhos dos negros empregados 

de seu pai. Segundo a sua observação, eles já estavam à espreita esperando o momento 

certo para iniciar um processo de libertação. Afinal, ninguém quer ser maltratado 

eternamente. Caso alguém parasse para observar, assim como ela o fez, numa manhã 

qualquer, sem filtro nos olhos, defesa ou ataque, os olhos dos negros enquanto 

trabalhavam furando as paredes cruas dos prédios dos brancos, jamais esqueceria o 

silêncio pesado daquele ambiente, “[...] esse frio fervente de ódio e miséria suja, 
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dependência e submissão, sobrevivência e conspurcação./ Não havia olhos inocentes” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 28).  

          Omar Ribeiro Thomaz explica que, quando se trata das narrativas moçambicanas, 

a violência está diretamente ligada ao trabalho, como um eco da escravidão. Em 

Caderno de memórias colônias a vida tranquila dos brancos estava associada a 

ocupação dos negros: “Trabalho que não se qualifica, do qual não se fala, de outros que 

não têm nome porque não são efetivamente conhecidos” (THOMAZ, 2012, p. 423). 

Angela Davis também observa que, quando se trata da exploração da mão-de-obra, tanto 

a força quanto a produtividade sob ameaças eram idênticas para ambos os gêneros, 

homens e mulheres negros eram explorados da mesma forma.  

          Certamente os brancos colonizadores também acreditavam que ninguém quer ser 

maltratado por toda a vida e, por isso mesmo, temiam constantemente uma possível 

revolta dos negros. Sendo assim, para os colonos, o olhar dos negros nunca foi isento de 

culpa. Olhar um branco diretamente era tido como provocação e baixar os olhos, 

admissão de culpa. Nenhum movimento do negro era considerado como um 

comportamento inofensivo: “Se um negro corria, tinha acabado de roubar; se caminhava 

devagar, procurava o que roubar (FIGUEIREDO, 2010, p. 46)”. 

          Os colonos de Moçambique, ao serem surpreendidos pela organização dos 

moçambicanos, reclamam da violência dos nativos, pois, segundo os colonos, estão 

querendo mudar tudo rápido demais. Esquecem que sempre reclamaram dos 

colonizados dizendo que eram preguiçosos e lentos e que só “funcionavam” à base da 

porrada. Sobre essa reação violenta do colonizado, Fanon escreve:  

A existência da luta armada indica que o povo confia somente nos 

meios violentos. O povo, a quem se disse sempre que não entendia 

outra linguagem que não fosse a da força, resolve expressar-se através 

da força. Na verdade, o colono ensinou-lhe sempre o caminho que 

havia de ser o seu, se desejava libertar-se. O argumento escolhido pelo 

colonizado é o que lhe ensinou o colono e, por irônica inversão de 
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posições, é o colonizado que afirma ao colonialista que este não 

conhece senão a linguagem da força. (FANON, 1961, p. 79)  

 

          O homem colonizado se liberta em e pela violência. A violência atmosférica 

citada anteriormente se instaura através do medo que um grupo pode gerar em outro 

grupo. O medo pode paralisar esse grupo até certo ponto e os deixar sem reação alguma. 

No entanto, essa paralisia não dura para sempre. Quando ela termina, começa a reação. 

O que se mostra a partir de então é um outro grupo disposto a tudo para se libertar desse 

medo gerando mais violência. Exemplo disso é o cenário de Lourenço Marques durante 

a guerra, na forma como é narrado em Caderno de memórias coloniais. 

          Além de descrever essa violência, a narradora também observa a reação imediata 

dos colonos em Moçambique logo após a Revolução dos Cravos, que, como não tinham 

muita informação sobre o que de fato acontecera em Portugal, nutriam muitas 

expectativas para o futuro na colônia em que viviam:  

Tinha acontecido uma revolução na Metrópole. No dia anterior 

registrara-se grande confusão: Marcelo Caetano fugira para o Brasil, o 

país estava sem governo, havia tropa na rua; era a república das 

bananas; e como seria nas colónias? Sim, tinha havido confusão, e 

depois? O Governo tinha mudado de mãos, e bem, que os que lá 

estavam roubavam-nos todos os dias. Tinham sido os militares. Era 

bom para nós?! Iam dar a independência às colónias? Ah, finalmente, 

África ia ser nossa! Finalmente, íamos deixar de pagar imposto aos 

cabrões da Metrópole! (FIGUEIREDO, 2010, p. 76-77) 

 

          Segundo a narradora de Caderno de memórias coloniais, o que se vê a partir 

dessa data em Lourenço Marques é a violência da descolonização como uma tentativa 

de reparação aos danos causados pelos portugueses. Os colonizados fizeram o possível 

para acabar com qualquer marca da colonização. Destruíram e mataram o que podiam, 

além de expulsar os colonos da terra que estes acreditavam ter a posse. Até mesmo os 

animais brancos foram mortos, restando apenas os gatos pretos, que, para a narradora, 
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eram os únicos que não precisavam viver essa violência. Eram os únicos realmente 

inocentes. Fanon escreve que a descolonização não passa nunca despercebida, pois 

modifica o ser, “transforma os espectadores esmagados pela falta do essencial em atores 

privilegiados” (FANON, 1961, p. 32). Segundo o psiquiatra martinicano, a melhor frase 

que define a descolonização é a máxima “os últimos serão os primeiros”. Por isso que, 

para ele, toda a descolonização, no plano da descrição, é um êxito. Na prática, no 

entanto, não será bem assim.   

          Quando estava prestes a viajar para Portugal, a narradora ouve pedidos dos 

amigos e vizinhos para que conte, assim que chegar, o que se vivia em África naquele 

momento. Queriam que os portugueses soubessem o quanto estavam sofrendo com a 

guerra e que as mortes e humilhações eram excessivas: 

“Não te esqueças de contar.”/ “... agora, lá, são muito amiguinhos dos 

pretos, mas tu vais explicar-lhes que isto não é como eles pensam. 

Defendem-nos, mas ninguém fala do que nos fazem os pretinhos... 

Contas tim-tim por tim-tim os massacres de Setembro. Contas tudo o 

que nos aconteceu. (FIGUEIREDO, 2010, p. 79)  

 

          A narradora é portadora de uma mensagem que nunca deu: contar aos portugueses 

o que estava acontecendo com os colonos em Moçambique. A violência da guerra de 

descolonização precisava ser do conhecimento de todos. A catana, uma espécie de 

facão, era a arma usada pelos negros. Ao ir embora de Moçambique, como já fora dito 

nesta pesquisa, fora pedido à narradora que contasse aos portugueses da antiga 

metrópole o que estava acontecendo aos colonos que ficaram, sem poupar detalhes da 

violência que lhe acometia:  

“Os negros mataram, à catanada, o marido e os filhos da Conceição, 

no Infulene; lembra-te disto, desmembram-no todo, estava espalhado 

no milheiral... foi o teu pai que lhe encontrou os bocados...!/ Já és uma 

mulher, tens de lhes contar o que fizeram à Candinha do Joaquim, 

com o pau... que a usaram todos, e depois lho espetaram por baixo até 
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lhe sair à garganta, até morrer como Cristo” (FIGUEIREDO, 2010, p. 

89)  

 

          No entanto, para dar esse testemunho, a narradora acredita ser necessário explicar 

a quem não conhecia aquele contexto o que era a catana, pois seria importante descrever 

as características e as diversas qualidades da arma, para, só enfim, poder contar: 

As catanas eram dóceis às mãos dos negros. E frias. Lavavam-nas 

cuidadosamente com saliva, lambendo-as, e limpavam-nas à camisola 

suja. Uma catana valia ouro e tinha vida própria. O seu espírito. Havia 

um espírito em cada lâmina./ uma catana podia transformar qualquer 

corpo vivo numa massa aleatória e informe de órgãos. Em segundos. 

Era um instrumento de morte e poder como nenhum outro. Não tive 

medo de armas de fogo, porque a morte estava escondida dentro delas. 

Mas uma catana trazia as entranhas descobertas, brilhava, tinha 

manchas que nunca saíam. Uma catana era a carantonha gozona da 

morte, com os lábios pintados de vermelho. (FIGUEIREDO, 2010, p. 

89-90)  

 

          Esse pedido, que não fora atendido, pois a narradora diz nunca ter dado o recado, 

era o discurso usado pelos ex-colonos como uma das formas de justificar a colonização. 

Muitos anos após a independência, os portugueses retornados diziam, no romance, que a 

independência fora mal feita, pois entregaram tudo aos pretos quando deveriam ter 

entregado aos brancos, que construíram a África. Para o colonizador, o país que fora 

“construído” por eles não duraria muito tempo nas mãos dos colonizados. Segundo 

Fanon, o colono acredita ser o salvador da terra do colonizado. Não acredita apenas ter a 

posse dela, mas que sem ele, aquela terra estará perdida. Destruir o mundo colonial é 

abolir uma zona: o colono não apenas limita fisicamente o espaço do colonizado, mas 

também faz dele uma espécie de quinta-essência do mal. O ressurgimento de uma nação 

nova, a demolição das estruturas coloniais, são resultado de uma luta violenta do povo 

independente. Segundo Frantz Fanon, para que os últimos fossem os primeiros era 
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necessária uma afronta decisiva e mortífera entre os dois protagonistas. Não se trata de 

uma competição com o colono, o colonizado quer o seu lugar. A “violência alivia o 

colonizado do seu complexo de inferioridade, das suas atitudes contemplativas ou 

desesperadas” (FANON, 1961, p. 90).  

          A professora Jurema José de Oliveira, em seu livro Violência e Violação: uma 

leitura triangular do autoritarismo em três narrativas contemporâneas luso-afro-

brasileiras (2006), escreve que, com certa frequência, dor e violência aparecem juntos, 

no entanto, são fenômenos diferentes:  

Em estado puro, tanto poder quanto a violência se apresentam com 

características distintas, como na invasão e ocupação estrangeira e na 

visão governamental que estabelece entre violência e poder a 

dinâmica para manter o controle do homem pelo homem. 

(OLIVEIRA, 2006, p. 33) 

 

          É durante a guerra de libertação que o colonizado resgata a sua dignidade, pois na 

luta nacional o colonizado encontra meios para afirmar a sua existência e lutar pelos 

seus direitos. A violência sofrida pelo colonizado agora se volta para o colono como 

única saída para restaurar o país que fora violentado e subjugado. “Essa violência se 

justifica e por meio dela o homem se liberta e reencontra a humanidade perdida nos 

interstícios do poder colonialista” (OLIVEIRA, 2006, p. 47). 

          A vida de quem ficou nas ex-colônias é mencionada no romance observando que 

a violência não acabou com o fim da guerra. Ela permaneceu por muitos anos ainda na 

vida dos moradores de Moçambique:  

Para os brancos que decidiram ficar nas ex-colónias, após a 

independência, por solidariedade com os movimentos de libertação, 

ou por não terem outra escolha, ou não quererem tê-la, a vida não foi 

fácil. Os retornados, tendo a maior parte regressado à metrópole 

amaldiçoados e de mãos vazias, safaram-se bem melhor. Os brancos 

que ficaram em África tornaram-se alvo fácil de numerosas vinganças. 

Eram suspeitos. Os seus passos e palavras eram vigiados pelas 

instituições, pelos comités de bairro, pelos vizinhos. Era preciso ter 
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cuidado com o que se dizia e fazia. Qualquer deslize seria considerado 

colonialista, e não havia piedade, o preço era alto. A denúncia 

constante. (FIGUEIREDO, 2010, p. 126) 

 

          Dessa forma, podemos observar que nenhuma colonização é branda. Não é 

possível querer dizer que uma colonização foi mais ou menos violenta que a outra. 

Todas são violentas. Fanon observa que é importante lembrar que o bem-estar e o 

progresso da Europa foi construído com o suor e os cadáveres dos povos colonizados. O 

colonizado, sempre oprimido pela violência, só pode se ver livre através da violência. 

Iluminado por esta, a consciência do povo revolta-se contra qualquer pacificação. Após 

a libertação nacional, o povo é convidado a lutar contra a miséria, o analfabetismo e o 

subdesenvolvimento. A vida é um combate interminável. 

           A linguagem é um importante instrumento para a assimilação. Ao adotar a língua 

portuguesa o nativo moçambicano assimila o mundo do branco: “Um homem que 

possui a linguagem possui, em contrapartida, o mundo que essa linguagem expressa e 

que lhe é implícito” (FANON, 2008, p. 34). Quanto mais o colonizado assimila os 

valores culturais da metrópole, mais ele se afasta da sua selva, rejeita sua negridão, seu 

mato e mais branco será. Um negro poderia ser assimilado, mas nunca seria como um 

branco. Por mais que um negro pudesse e tentasse mudar de vida, nunca lhe seria 

permitido ocupar o lugar do branco. Ser assimilado significa não ser português.  

          Frantz Fanon diz que devemos entender, de uma vez por todas, que uma 

sociedade ou é racista ou não é. Dizer que uma sociedade é menos racista que outra ou 

que o racismo é obra do subalterno, não comprometendo a elite, é próprio de homens 

incapazes de pensar corretamente. “É utópico procurar saber em que um comportamento 

desumano se diferencia de outro comportamento desumano” (FANON, 2008, p. 85). 

Todas as formas de exploração se parecem, o racismo colonial não difere de outro 

racismo.  
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          Em Pele negra, máscaras brancas (2008), o autor cita Sartre em seu livro Orphée 

noir, ao contestar o colono que esperava algum tipo de agradecimento por parte do 

colonizado diante do fim da colonização. Afinal, aqueles que antes foram violados, 

violentados, tiveram suas cabeças curvadas à força até o chão pelos pais desses colonos, 

não iriam agora ser gratos por uma liberdade sem reparação. Nos olhos dessas cabeças, 

quando erguidas, não havia adoração.  

          Faz parte do senso comum que um negro pode estar mais próximo do branco 

socialmente se adquirir status financeiro. No Caderno, o negro poderia estudar para 

prosperar, mas apenas prosperar como um negro, para que continuasse a servir ao 

branco, nunca mais do que isso. O colonizado só é interessante para o colono enquanto 

assume uma conduta dependente. No entanto, caso se esqueça do seu lugar de 

subalterno e queira igualar-se ao europeu, esse colono se irrita e o rejeita. Segundo 

Fanon, esse colonizado pagará com um complexo de inferioridade a sua rejeição da 

dependência.    

           Como já fora mencionado inicialmente, o racismo foi uma das grandes razões do 

colonialismo. Não à toa, Frantz Fanon, ainda nos anos 1960, já havia escrito que o 

negro é demonizado na Europa: 

O carrasco é o homem negro, Satã é negro, fala-se de trevas, quando 

se é sujo, se é negro – tanto faz que isso se refira à sujeira física ou à 

sujeira moral. Na Europa, o preto, seja concreta, seja simbolicamente, 

representa o lado ruim da personalidade. Na Europa, isto é, em todos 

os países civilizados e civilizadores, o negro simboliza o pecado. O 

arquétipo dos valores inferiores é representado pelo negro. (FANON, 

2008, p. 160)  

 

          O filósofo e escritor anglo-ganês Kwame Anthony Appiah, em Na casa de meu 

pai: A África na filosofia da cultura (1997), escreve que há muitas doutrinas distintas 

em que cabem o termo “racismo”. Ele aborda três dessas doutrinas que nos ajudam a 
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entender os diferentes tipos de racismos: racialismo, racismo extrínseco e racismo 

intrínseco. No racialismo existem características hereditárias, possuídas por membros da 

mesma espécie, permitindo dividi-los em um pequeno conjunto de raças; dessa forma, 

os membros desse grupo compartilham entre si certos traços e tendências que não têm 

em comum com nenhuma outra raça. “O racialismo está no cerne das tentativas do 

século XIX de desenvolver uma ciência da diferença racial, mas parece ter despertado 

também a crença dos outros [...] que não tinham nenhum interesse em elaborar teorias 

científicas” (APPIAH, 1997, p. 33). Sobre o racismo extrínseco, o filósofo escreve que 

a base da discriminação entre os povos é a crença em que pessoas de diferentes raças 

diferem em aspectos (honestidade, coragem ou inteligência) que justificam o tratamento 

diferenciado.  

          Segundo Appiah, os racistas intrínsecos estabelecem diferenças morais entre 

povos de diferentes raças, pois acreditam que cada raça tenha um status moral diferente. 

Esse tipo de racista acredita que por pertencer a uma mesma raça é suficiente para 

preferir uma pessoa a outra: 

Para um racista intrínseco, nenhuma quantidade de provas de que um 

membro de outra raça é capaz de realizações morais, intelectuais ou 

culturais, ou de que tem características que, em membros de sua 

própria raça, haveriam de torná-lo admirável ou atraente, serve de 

base para tratar essa pessoa como ele trataria os membros 

similarmente dotados de sua própria raça. (APPIAH, 1997, p. 35) 

 

          O filósofo anglo-ganês acredita que ambos os racismos deveriam ser esquecidos. 

O racismo intrínseco é um erro moral, pois defende a ideia de que por pertencer a uma 

mesma “raça” deve-se tratar um “semelhante” melhor que uma pessoa de outra “raça”. 

O racismo extrínseco implica falsas crenças, pois acredita-se que a essência racial 

implica em qualidades moralmente relevantes e essas diferenças justificariam o 

tratamento diferencial entre as mesmas.  
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          Para ele, a raça é uma ilusão. Baseado em Du Bois, argumenta que raça não é um 

conceito científico/biológico, mas sócio histórico. Partindo do pensamento de que todas 

as tradições são inventadas, Appiah observa que, é possível que a história tenha nos 

tornado o que somos, mas essa escolha foi feita no passado, em um período anterior ao 

nosso nascimento, como sendo a nossa história, o que a torna sempre uma escolha. É o 

racista quem cria o inferiorizado. Ele não permite que o subalterno tente se igualar ao 

europeu. Sempre vão lembrar o colonizado qual é o seu lugar, para dessa forma 

continuar a dominá-lo.  

          Manjacaze era o negro que cuidava do lixo do prédio onde morava a narradora de 

Caderno. Ao dizer que, mesmo sem saber onde ele morava, imaginava que era longe de 

Lourenço Marques, em uma palhota a duas ou três horas de lá, “E fizesse todo o 

caminho respirando a primeira neblina leitosa, rasteira ao chão, depois o nascer do sol 

bravo e fresco àquela hora” (FIGUEIREDO, 2010, p. 37), a narradora demonstra saber 

que os negros moram a uma distância dos brancos, que sua geografia não é a mesma. O 

que ela sabia é que ele era o criado do prédio, que tirava o lixo e carregava do último até 

o primeiro andar todo o lixo de todos os sete andares: “Deslocava-os até não sei onde. 

Não queríamos saber disso. Éramos brancos, queríamos lá saber o que faziam os pretos 

ao nosso lixo, desde que desaparecesse” (FIGUEIREDO, 2010, p. 37). 

          Majacaze era bom, pois nunca revidava. A narradora frisa que ele nunca falava 

alto e estava sempre sorrindo, como um bom preto deveria ser para o colono naqueles 

tempos em Moçambique. Além disso, ele tinha um ar de avô, o que dava a ele um 

distanciamento que o diferia dos outros homens negros que a narradora conhecia. 

Segundo ela nos conta, sentia vontade de se sentar ao seu colo e ouvir as histórias dos 

pretos, mas sabia que isso não era possível. “Porque um negro não tocava numa branca 

nem como avô. Era tabu” (FIGUEIREDO, 2010, p. 38).     
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          Em Caderno de memórias coloniais a narradora observa, a partir da comparação 

do seu anel apertado, que os negros não usavam nada que os apertasse, pois, para isso, 

já bastava o trabalho do branco, que era apertado o suficiente. “Por isso, os negros, ao 

domingo, bebiam o vinho de caju que tinham deixado a fermentar toda a semana” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 45). O vinho de caju dos negros se assemelha ao ópio que o 

poeta chileno Pablo Neruda descreve em sua autobiografia, Confesso de vivi (2008). 

Segundo o poeta, após tê-lo fumado nas casas de ópio da Índia pôde, enfim, 

compreender as razões dos trabalhadores das plantações, dentre outros trabalhadores 

semelhantes, para o hábito do fumo ao fim do dia. O ópio não era o paraíso dos seres 

exóticos como o haviam lhe dito, mas sim uma espécie de evasão dos exploradores, pois 

todos os clientes das casas de fumo eram apenas pobres diabos. Segundo a narradora, o 

caju deixava os negros felizes e somente aos domingos eles eram felizes: 

Ao domingo à tarde, os negros não eram negros, eram nada; eram 

como os patrões brancos, felizes, e podiam rir e foder, cantar, cair e 

dormir. Aos domingos à tarde os negros eram quase brancos entre si. 

E tudo acabava à segunda, antes do raiar do sol. (FIGUEIREDO, 

2010, p. 45) 

 

          A partir da leitura de Os condenados da terra, de Frantz Fanon, é possível fazer 

um diálogo com Caderno, pois a narradora conta que os negros, no cinema, sabiam que 

tinham um lugar reservado para eles: “havia um entendimento tácito, não um acordo” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 46). Segundo ela, acreditava-se que os negros, que se 

sentavam antes dos brancos chegarem, cobiçavam as brancas quando elas passavam. O 

colono tem sempre a ilusão de ser cobiçado, a todo momento, pelo olhar do colonizado:  

Para os brancos, um preto, lá da primeira platéia, nunca olhava para 

trás por bons motivos. Ou lançava o amarelo do olho contra-natura às 

brancas, ou procurava o que roubar, ou destilava ódio. De forma geral, 

no cinema ou fora dele, o olhar dos negros nunca foi, para os colonos, 

isento de culpa: olhar um branco, de frente, era provocação directa; 

baixar os olhos, admissão de culpa. (FIGUEIREDO, 2010, p. 46)  
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          Havia um entendimento tácito de que os negros estavam sempre a observar os 

brancos desejando o que eles tinham, sejam seus objetos, sejam suas vidas. O colono 

acreditava cegamente que o colonizado sentia inveja dele e por isso o odiava. No 

entanto, o verdadeiro invejoso é o colono, pois é ele quem reconhece o sentimento de 

inveja caso estivesse no lugar do outro.  

          João Paulo Borges Coelho, em Crónica da Rua 513.2, também comenta esse 

olhar do colonizado que, na verdade, está mais na mente do colono que na realidade do 

colonizado. O branco realmente acredita ser invejado pelo negro e pensa que este está 

sempre à espreita, pronto para atacá-lo: 

Pedindo desculpas, gaguejando enredos limpos e inocentes para 

esconder uma realidade as mais das vezes inocentes ela também, 

esforços inúteis porque aos olhos dos algozes, desconfiados e 

farejando, realidade enredo se dissolviam numa só versão, perversa e 

má, a versão do crime por cometer que era já um crime cometido. 

(COELHO, 2006, p. 18-9) 

 

          O olhar da narradora sobre os negros desvela a tradução do pensamento colonial 

sobre o colonizado, conforme já mencionado antes. O que é dito por ela em suas 

memórias coloniais nos dá conhecimento de como era o pensamento do colono acerca 

do negro naquele tempo: um homem preguiçoso, que vivia às custas da mulher, quem 

na verdade trabalhava para a organização e manutenção da casa:  

Ernesto não ia trabalhar há três dias. Era preto e os pretos eram 

preguiçosos, queriam era passar o dia estendidos na esteira a beber 

cerveja e vinho de caju, enquanto as pretas trabalhavam na terra, 

plantavam amendoim ao sol, suando com os filhos às costas, ao peito, 

e a enxada a subir e descer para o chão. Preto era má rês. Vivia da 

preta. Não pensava na vida, no futuro, nos filhos. Só queria descansar, 

dormitar, dançar, cantar, beber, comer, viver vida boa. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 51)   



101 
 

 

          O negro, segundo a narradora, devia ser ensinado a trabalhar, como se não 

soubesse por conta própria. Somente trabalhando os negros poderiam evoluir e 

prosperar, mas como negros, é claro. Nunca enriquecer a ponto de ocupar o mesmo 

espaço social que um branco, um colono. Isso jamais! Ao negro e colonizado era 

reservado o espaço de subalterno, de empregado. Seus filhos, por exemplo, poderiam ir 

para a escola para aprender um ofício que fosse útil ao branco, para servir aos brancos. 

Tal comportamento entre os negros também é visto no romance As visitas do dr. Vadez 

(2004), também do escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho, pois nessa 

narrativa podemos ler que não existia uma perspectiva de uma vida melhor quando se 

era negro e pobre, caso do personagem Vicente. Ele era filho, neto e bisneto de criados. 

Seu pai, Cosme Paulino, além da predisposição natural, precisou aprender a “arte de 

servir”, encaixando-a na arte dos patrões:  

Enquanto o criado já servia Ana Bessa, o seu filho Cosme Paulino 

servia uma Amélia ainda Meméia, sempre atento, na sua preocupação 

infantil, a que a menina não se afastasse de casa, não caísse, não 

chorasse. Não era trabalho que requeresse grande competência, mas 

de qualquer forma era um bom começo, até pela responsabilidade que 

envolvia. (COELHO, 2004, p. 41)  

 

          Isso era considerado pelo colono como um bom serviço prestado ao negro, uma 

ajuda para anular sua natureza selvagem para o seu próprio bem. Ironicamente a 

narradora de Caderno lança uma piscadela ao leitor, pois, na verdade, esse serviço 

prestado pelos negros aos brancos só faria bem aos próprios brancos e era bom que os 

negros nunca refletissem sobre isso. 

          Já foi mencionado nessa tese que pouco se sabia em Maputo sobre a realidade da 

guerra de libertação. As crianças sabiam menos ainda que os adultos. O conhecimento 

que a narradora possuía naquele momento era o de que a guerra era no norte do país e 
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que este era distante, como se a realidade do que lá acontecia não chegasse até ela, não 

pudesse afetá-la. Na cabeça de criança da narradora, que ouvia o pensamento colonial 

dos adultos e os reproduzia, os turras queriam roubar as terras dos portugueses, por isso 

haviam chegado soldados de Portugal em Moçambique, e os soldados pretos que 

haviam eram para fazer comando indo à frente dos brancos para morrerem primeiro, 

poupando assim, os brancos: “Que os pretos morressem na guerra era mal menor. Era lá 

entre eles” (FIGUEIREDO, 2010, p. 64).  

          Sua maior proximidade com a guerra era o primo, que esteve no Niassa para 

combater. O início das mudanças de poder em Moçambique, antes do 25 de Abril, 

começa a ser sentido, como podemos observar a partir do que é narrado sobre a estadia 

do primo no norte do país durante a guerra de libertação: 

Depois enterramos-lhe a faca de mato, o revólver e a farda. Tinha 

estado no Niassa com autorização para matar pretos, e tudo aquilo 

cheirava a sangue, e cheirou durante muitos anos, mesmo enterrado no 

chão fértil, incerto da Matola, até se oferecer um tiro nos miolos, já 

em Xabregas, após ter queimado todas as veias, assaltado ourivesarias 

na Almirante Reis e assassinado negros a tiro, pelas costas, na 

Damaia. (FIGUEIREDO, 2010, p. 67) 

 

          O testemunho dado pela narradora mostra que havia um clima de tensão no ar no 

período pós-independência: “No Maputo, após a independência, e mesmo antes, certos 

militares desmobilizados do exército português que não regressaram à pátria, por serem 

moçambicanos, negros ou brancos, foram perseguidos e assassinados” (FIGUEIREDO, 

2010, p. 69). Entre os colonos, dizia-se que era a FRELIMO em vingança de guerra. 

Havia comitês nos bairros para fiscalizar os brancos, ia-se em suas casas e revistavam 

tudo: “Tudo era possível naquela terra sem lei” (FIGUEIREDO, 2010, p. 69). Segundo 

ela, seu primo, que havia sido educado no maior desprezo pelo negro, partiu feliz para o 
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Niassa quando iniciara a guerra, pois queria lutar pelo que ele acreditava ser a 

Califórnia portuguesa.   

          Após o 25 de Abril, em Moçambique, o tempo dos brancos vai se transformando. 

Nas palavras da narradora: ele acaba. Os reflexos da violência da guerra que eram 

sentidos em Maputo são descritos a partir das experiências cotidianas, pois dali não se 

via a guerra em si:  

As cabeças dos brancos roladas no campo da bola iam perdendo o 

rosto, a pele, os olhos e os miolos, e o que restava da carne amolgada 

e dos maxilares partidos./ A negralhada remendava as bolas com 

trapos já engomados de sangue seco, rasgados aos cadáveres, e assim 

sustinham a estrutura que se desfazia a cada pontapé, até já não restar 

senão uma mão cheia de ossos moídos, moles, que depois se chutavam 

para o mato, atrás do caniço. E vinha outra cabeça putrefacta, até 

amolecer. Era fim-da-tarde. Anoitecia rapidamente. (FIGUEIREDO, 

2010, p. 79)  

 

          Até então o pai da narradora não entendia que o Acordo de Lusaka significava o 

fim do poder branco em Moçambique. Para ele, o Estado Português reconhecer 

formalmente a independência de Moçambique era dar o país ao colono, mas, na 

verdade, o acordo assinado em 07 de setembro de 1974 também transferia a soberania 

do território moçambicano para a FRELIMO. No entanto, como será analisado no 

capítulo seguinte, o poder apenas sai das mãos de uns e passa para as mãos de outros.  

          “Depois veio a guerra, ou seja, a FRELIMO” (FIGREIREDO, 2010, p. 85). Para 

os brancos, segundo a narradora de Caderno de memórias coloniais, a desgraça não é a 

guerra, mas a FRELIMO. É esta quem os tira da sua zona de conforto, da terra que o 

colono acredita ser a dele, quem os expulsa direta ou indiretamente. Já no romance 

Crónica da Rua 513.2 percebemos que a FRELIMO foi apenas uma mudança de poder, 

as injustiças e desigualdades permaneceram. Só não eram mais as mesmas do tempo 

colonial. Nesse período, inicia o assassinato em massa do povo branco, segundo conta a 
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narradora de Caderno, de forma irônica mimetizando a voz do colono. A verdade é que 

a vida de um branco na capital moçambicana tinha se tornado um jogo de sorte ou azar: 

O recado era importante: a pretalhada, nesses dias, matava a esmo; 

prendia, humilhava aleatoriamente. Sentíamos-nos moribundos de 

vida; já nem se falava de poder. Tínhamos medo. E isto era a verdade. 

A verdade do fim. (FIGUEIREDO, 2010, p. 87)  

 

          Nos dias seguintes após o 07 de setembro, segundo a narradora, “a negralhada 

perdeu o freio [...] chacinou, cega, tudo o que era branco” (FIGUEIREDO, 2010, p. 90): 

pessoas, animais domésticos e os de criação para consumo, estes foram deixados 

agonizando sobre a terra na poça do próprio sangue. Salvaram-se apenas as galinhas 

cafreais de pescoço pelado e os gatos pretos. Uma coisa era realmente certa: o tempo 

dos brancos tinha acabado! Em uma violência revanchista como descrita por Fanon, os 

negros de Moçambique passam a humilhar constantemente os antigos colonos do país, 

além de roubar, saquear, queimar e ocupar os espaços que antes eram dos colonizadores. 

As provocações passam a ser diárias e não era permitido revidar. Do contrário, o caso 

era levado ao comitê. Sequer os antigos colonos podiam ir à Igreja. Além disso, padre e 

o pastor adventista que se recusaram a parar o culto foram presos.  

          A revolta dos antigos colonos com a situação era enorme, pois perderam o 

controle de um país que acreditavam serem os donos e eram humilhados todos os dias 

por quem antes humilhavam sempre: “Julgam-se reis disto, que é deles, que mandam. 

Como se eles tivessem feito esta cidade, tudo o que aqui está. Tudo isto que é nosso” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 90). Considerando que o colonizado era o empregado do 

colono, então sim, a cidade, o país, havia sido feito por eles. Sob ordens do colono, mas 

feito pelo colonizado. Além disso, os negros prendiam, torturavam e matavam sem 

olhar a quem, segundo nos relata a narradora de Caderno. Quase como os brancos 

faziam antes com os negros. Faltava comida para todos nesse período de transição e 
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quase toda a ajuda que chegava era para os grandes da FRELIMO, não para o comércio 

local, devido ao embargo internacional vivido durante a Guerra Fria. Como veremos no 

capítulo adiante, o romance de João Paulo Borges Coelho problematiza bem essa fase 

em Moçambique, mas já sem tantos portugueses, com os moradores tendo dificuldades 

em abastecer seus armários com os alimentos e mantimentos para as necessidades 

diárias, não só as alimentares.  

          Como vemos em Caderno, no dia 07 de setembro Domingos conseguiu salvar sua 

mulher e seus filhos. No entanto, seus negros, cansados de carregar sacas de farinha e 

milhos que não eram deles e nem para eles, revoltaram-se e não pouparam Cândido, o 

da machamba ao fundo da picada, que também criava porcos e galinhas, e o 

assassinaram a catanada, além de seus filhos e tudo o que era branco e se mexia:  

Os corpos foram retalhados e espalhados pela machamba; nenhuma 

cabeça ficou perto de nenhuma perna. A mulher do Cândido, que 

nessa noite ficara na cidade, foi depois ver o que sobrava. Como 

sobrou nada, a não ser os cepos brancos em putrefacção, pediu aos 

homens da FRELIMO que lhe abrissem uma cova no chão, onde 

enterrar o colectivo de homem e filhos e animais, todos 

irreconhecíveis. Não interessava quem era quem. A vida tinha de 

continuar, e continuou. (FIGUEIREDO, 2010, p. 94-5)  

 

          Como mostra a narradora de Caderno, as casas saqueadas e desabitadas, meses 

depois sem ter seus antigos proprietários para elas regressados, seriam ocupadas pela 

população das palhotas. Os antigos colonos não queriam regressar para essas casas, pois 

já não fazia mais sentido para eles. Mesmo não querendo perder a propriedade, temiam 

o regresso. O mesmo ocorre em Crónica, pois é dessa forma que as casas da Rua 513.2 

passam a ser ocupadas pelos novos moradores, antes antigos colonizados.  

          Edward Said escreve, em Cultura e imperialismo, que a chegada do homem 

branco nos países colonizados pelos europeus gerou algum tipo de resistência. Essa 

resistência pode ser traduzida por violência. A reação ao domínio ocidental, em alguns 
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momentos, resultou no movimento de descolonização. Said confirma o que Fanon já 

havia escrito em Os condenados da terra, pois, segundo o intelectual palestino, o 

contato imperial não é feito por um ocidental intruso ativo contra um não ocidental 

nativo e passivo. Na verdade, “sempre houve algum tipo de resistência ativa e, na 

maioria esmagadora dos casos, essa resistência acabou preponderando” (SAID, 2011, p. 

10).  

          Para o palestino, a visão inaugural do nacionalismo antiimperialista ocorre 

quando o povo que é submetido toma consciência de si mesmo. No entanto, ele cita 

Fanon quando este observa que substituir uma autoridade branca por outra negra não 

garante que os novos funcionários nacionalistas não repetirão os já antigos arranjos. “Os 

perigos do chauvinismo e da xenofobia (‘A África para os africanos’) são bem reais” 

(SAID, 2011, p. 335). A visão antecipada por Fanon foi muito bem destacada na ficção 

de Borges Coelho, como veremos na análise do terceiro capítulo. É por isso que vejo 

uma aproximação entre a leitura de Frantz Fanon e João Paulo Borges Coelho também. 

Já Albert Memmi e Isabela Figueiredo observam a divisão entre colonizado e 

colonizador de forma mais simples, segundo a visão de Edward Said acerca dos teóricos 

pós-coloniais. No entanto, o psiquiatra martinicano dialoga melhor com a escritora 

portuguesa por ambos serem mais dicotômicos, o que não é o caso do escritor 

moçambicano.  

          Roberto Vecchi, no artigo “(Re)citando o extremo: o olhar da Medusa, o finito e o 

infinito do horror”, questiona se é possível pensar em uma escrita do massacre, e de que 

modo ele seria escrito se não admite escrita ou representação. No caso de Caderno de 

memórias coloniais a violência não é narrada pelo autor e nem pela vítima, mas por 

quem a observa de longe sendo praticada. A personagem sofreu o abuso sexual em um 

determinado momento depois do 25 de Abril e deu a bofetada na menina preta antes 
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disso, no mais, ela se mantém o tempo todo distante de qualquer manifestação de 

violência que ocorre no contexto colonial e de libertação, até mesmo pela pouca idade 

que tinha. A narrativa dessa violência é de quem observa.  

          O que ocorre em Moçambique é mesmo um massacre? Segundo Vecchi, há uma 

ligação semântica comum entre horror e massacre, pois além do “desmembramento dos 

corpos como causa e efeito do horror e do massacre que os conjuga” (VECCHI, 2012, 

p. 242), ambos são marcados em profundidade pelo bloqueio e paralisia de um tempo 

parado e vazio de ação e reação. Apesar de ser complicado qualificar o tipo de 

violência, segundo o professor italiano, amparado por Sofsky, o massacre é a violência 

em seu estado puro: “Na avaliação que se pode fazer da relação violência/força, o que se 

pode observar é que o massacre se produz no momento em que a força que lhe se 

contrapõe é extinta. Por isso a violência exibe-se integralmente, sem nenhuma 

atenuação” (VECCHI, 2012, p. 242).  

          O pai da narradora fica em Moçambique mais tempo que ela e que a família, pois 

esteve em uma prisão da FRELIMO após ter afirmado publicamente que “Samora 

Machel não passava de um reles auxiliar de enfermeiro” (FIGUEIREDO, 2010, p. 125). 

A narradora sabe que, por ser seu pai, provavelmente ele acrescentou algo mais, como 

“preto de merda”, ou algo pior. Conseguira sair graças à intervenção de sua mãe. O 

assunto da prisão passara a ser tabu na família e silêncio para o pai que escolheu nunca 

tocar no assunto. Afinal, o pai era bastante exibido, e como não se exibiu de nenhum 

feito na prisão, certamente é porque não os teve:  

Conhecendo meu pai, tenho certeza que lhes deve ter chamado pretos 

de merda, a todos, e todos os dias, e que terá apanhado forte e feio, 

sem dó, sem hora. Conhecendo o meu pai, e amando-o, apesar de 

tudo, dói-me imaginá-lo espancado, humilhado, vergado por aqueles 

que antes vergou. Dormindo no chão de cimento, ao molho com os 

condenados de delito comum. (FIGUEIREDO, 2010, p. 126)  
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          Foram muitas as violências que o colonizado sofreu nas mãos do colono no 

período colonial. Essa necessidade de vingança não surge do nada. Ela é alimentada ano 

após ano com o acúmulo de maus tratos constantes e diários. João Paulo Borges Coelho 

fala das marcas no corpo do negro que são como livros que contam a história de uma 

vida, até mesmo de um povo. O negro traz a sua história e seu testemunho marcados no 

corpo:  

Também nós podemos testemunhar da importância do momento, diz 

ela ao passar. Fazemo-lo apresentando aqui os dois livros que 

trazemos marcados no corpo, nós que não sabemos ler. Nas costas, um 

texto minucioso escrito em letra miudinha com a ponta da chibata. E 

são várias e diversas as histórias que o livro conta. Esta aqui, mesmo 

junto à omoplata, fala-nos da semente de algodão que o colono quis 

que plantássemos, de como a tomamos de suas mãos e, de noite, em 

vésperas do plantio aprazado, e cozemos em água quente para que 

perdesse o vigor, incapazes que estávamos – e já sem fôlego – de 

fazermos os trabalhos necessários ao seu crescimento. De modo que, 

quando o capataz ufano pensava estar assistindo ao nascer do futuro 

da indústria portuguesa, assistia de facto ao funeral da semente já 

cozida que nós enterrávamos com mil cuidados para que de lá não 

voltasse a sair. E ele, colérico, escreveu-nos a história nas costas para 

que todos ficassem a saber do quanto os camponeses são preguiçosos 

e dissimulados. A história que trazemos na frente nas barrigas e no 

peito, é mais mansa e não sabemos a quem culpar da sua escrita. É a 

música lenta da fome, um adágio monótono e triste em que fusas e 

colcheias foram perdendo a vitalidade, transformadas nas lentas 

breves que trazemos penduradas nas linhas paralelas das costelas. A 

primeira nota conta como morreram as plantas, a segunda os animais. 

É uma história só nossa, particular, pois que enquanto os da cidade 

descobrem a seca no pingar avaro das torneiras nós vemo-la cair do 

céu como uma oca imagem negativa daquilo que devia estar 

acontecendo. A terceira nota fala da partida dos velhos e das crianças 

para nunca mais voltarem. A quarta, e a última, é a nota do silêncio, 

eterna e repetida. Por isso se diz que os camponeses são bibliotecas 

vivas, e para o comprovar eis-nos aqui circulando também nós neste 

mar da Independência. Com licença, caros camaradas, será que 

podemos ver a cidade e as luzes, será que podemos participar? 

(COELHO, 2006, p. 20-1) 
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          João Paulo Borges Coelho, no artigo “Abrir a fábula: Questões da política do 

passado em Moçambique”, observa que o processo de independência moçambicano, 

assim como das outras ex-colônias portuguesas em países africanos, foi diferente das 

demais que ocorreram no território do mesmo continente, pois foi tardio e envolveu 

uma luta armada. Segundo ele, “para alguns, a natureza do colonialismo português (ou o 

tipo de luta levado a cabo para o derrubar) pode ter estado por trás da radicalização do 

processo de emancipação de Moçambique” (COELHO, 2015, p. 154), radicalização 

essa que transformou o sentido da independência fazendo dela mais do que uma 

substituição de elites políticas, que ele chama de revolução política e social. No capítulo 

seguinte nos aprofundaremos melhor nesse assunto, conforme já mencionado, para 

abordar como que, após a independência, o que ocorre em Moçambique é uma mudança 

de poderes das mãos de uns para as mãos de outros. Segundo Frantz Fanon: 

A violência com que se afirmou a supremacia dos valores brancos, a 

agressividade que impregnou o confronto vitorioso desses valores com 

os modos de vida ou de pensamento dos colonizados, fazem com que, 

por uma justa inversão das coisas, o colonizado os escarneça quando 

se evocam na sua presença esses valores. No contexto colonial, o 

colono não se detém no seu trabalho de desancar com violência o 

colonizado, mesmo quando este último reconheceu em voz alta e 

inteligível a supremacia dos valores brancos. No período de 

colonização, a massa colonizada escarnece desses mesmos valores, 

insulta-os, vomita-os com todas as suas forças. (FANON, 1961, p. 39-

40)   

 

          Em Crónica da Rua 513.2 não se vêem casos de violência contra o negro como 

no romance de Isabela Figueiredo, até porque se trata de outro momento histórico. Ou 

seja, não há mais a violência sendo cometida pelos brancos contra os negros, e sim entre 

os negros. Por isso, nesse capítulo não abordarei a violência racial exatamente da 

mesma forma nos dois romances, pois enquanto no primeiro a violência ocorre do 
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branco contra o negro, no segundo ela se dá do negro contra o negro. Por conta disso, na 

narrativa de João Paulo Borges Coelho ela aparece para um personagem específico: o 

mais pobre. Um dia Nharreluga não voltou para casa. Já fazia um tempo que ele não 

tinha mais o emprego de ajudante na loja do monhé Valgy e estava procurando emprego 

pela cidade. Saía todos os dias pela manhã em busca de ocupação ou para fazer 

pequenos trabalhos de ajudante que dava algum dinheiro para ajudar em casa. Quando 

Judite foi se queixar dessa ausência com o secretário Filimone, já havia passado uns 

dois ou três dias. O que a fez estranhar era que se passaram esse tempo todo que ele não 

regressara sequer para jantar: “Ninguém fica dois ou três dias sem comer a menos que 

seja forte a razão” (COELHO, 2006, p. 275).  

          Sempre que voltava para casa, Tito Nharreluga trazia de tudo um pouco, falava de 

alguns projetos que tinha e de promessas que alguém lhe havia feito, o fazia com tanta 

intensidade, por vezes, que a esposa considerava um mau prenúncio. Mesmo assim ela 

não falava nada, ouvia tudo atenta e calada, preocupando-se sozinha com o marido, mas 

mostrando entusiasmo com ele. “Era assim dentro de casa. Lá fora, ninguém se 

intrigava porque o que Nharreluga trazia era comida, e pouco de cada vez, e a comida 

mastiga-se e desaparece sem deixar traço” (COELHO, 2006, p. 277). O leitor sabe pelo 

narrador que Nharreluga perambulava pelas ruas da cidade cometendo pequenos furtos: 

[...] entregava-se a pequenas manobras que pressagiam péssimos 

desfechos para quem está por fora e pode ver. Não ele, que estava por 

dentro e não via. Tal como não via, também não escolhia: apanhava 

duas pequenas laranjas de uma banca do bazar se notava o dono 

distraído; saía das lojas da baixa com os bolsos mais volumosos e uma 

candura no rosto. Por duas ou três vezes levantara suspeitas, mas era 

jovem e bem constituído, capaz de resolver esses percalços correndo a 

bom correr. (COELHO, 2006, p. 277) 

 

          Nharreluga corria serpenteando ágio pelo labirinto urbano como se estivesse no 

mato. Esquecia do ensinamento de Judite de que Maputo era uma cidade. Um certo dia 
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foi pego pela patrulha sem sequer ter roubado nada e preso de forma arbitrária, sem 

qualquer acusação formal. Antes, os guardas pediram que ele mostrasse algum 

documento, mas ele não os tinha: “Remexeu nos bolsos que sabia de antemão vazios, só 

por ter visto ser esse o gesto dos restantes cidadãos e de repente ter querido muito ser 

igual a eles” (COELHO, 2006, p. 279). Chegou tentar fugir na primeira distração dos 

soldados, mas não consegue, além de se complicar ainda mais depois dessa tentativa de 

fuga: 

Ninguém lhe perguntou se roubara (e ele se apressaria a mostrar os 

bolsos desta vez vazios). Mandaram antes, com gestos bruscos, que 

subisse para um camião cheio de Nharrelugas como ele, rurais 

invasores silenciosos da cidade, de olhos brilhantes e fixos como 

pequeninos espelhos que, se não refletiam inocência tão-pouco 

pareciam perceber alguma culpa. Não lhe disseram se podia ao menos 

ir a casa despedir-se de Judite e das crianças. Nharreluga também 

sequer perguntou. Assim, quando o sol se pôs, o cheiro doce do 

cacimbo foi apagado pelo fumo acre dos escapes de uma formidável 

coluna de camiões carregados como cachos, partindo rumo ao Norte. 

(COLEHO, 2006, p. 280)  

 

          Sem produção não tinha o que vender, sem ter o que vender não tem quem 

compre, sem ter quem compre não tem como empregar. O desemprego que assolava 

Moçambique no período de transição entre a independência e a guerra civil também 

gerava instabilidade nas famílias, uma sobrecarga nas mulheres, já tão subestimadas e 

inferiorizadas pelos homens do romance. Tito Nharreluga, depois de preso, é levado 

para o norte do país para um campo de prisioneiros coordenados por militares. Há duas 

versões no romance para o fim de Nharreluga: na primeira, ele morre na estrada que os 

transportava com os demais presos ao ser atacado; na segunda, ele sobrevive como um 

selvagem em algum acampamento guerrilheiro no norte do país. Ele atravessa a zona da 

FRELIMO (sul) e passa para a zona da RENAMO (norte) atravessando o rio Save, que 

divide Moçambique em duas regiões políticas, administrativas, étnicas e ecológicas 
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distintas. Depois de morto, no caso da primeira versão, Nharreluga ressurge como 

nguluvi, por quem a guerra civil é anunciada.  

          Frantz Fanon escreve que o indígena é um ser encurralado e que o apartheid é 

uma modalidade da divisão em compartimento desse mundo colonial. A primeira coisa 

que o indígena aprende é não passar dos limites, colocar-se no seu lugar sempre. É por 

isso que seus sonhos são agressivos, musculares e de ação:  

Sonho que salto, que nado, que corro, que brinco. Sonho que estalo de 

riso, atravesso o rio de um salto, me perseguem muitas viaturas e 

nunca me alcançam. Durante a colonização, o colonizado não deixa de 

libertar-se entre às nove da noite e às seis da manhã. (FANON, 1961, 

p. 47-8)  

 

          Nharreluga é o camponês que vai para a cidade após o fim da colonização para 

tentar arrumar um emprego. Com a demissão da loja de Valgy, vive de trabalhos 

temporários e pequenos furtos para o sustento imediato, mas esse não é suficiente 

quando se tem esposa e filhos. Os camponeses que migram para a cidade em busca de 

trabalho no pós-independência serão aqueles que mais sofrerão no período de transição 

com o desemprego e a repressão policial. No contexto da libertação, Fanon descreve o 

camponês como aquele que rapidamente irá entender que só lhe resta a força. “A 

colonização ou a descolonização são simplesmente uma relação de forças. O explorado 

compreende que a sua libertação exige todos os meios de acção e, em primeiro lugar, a 

força” (FANON, 1961, p. 56). No entanto, mesmo depois da libertação, essas pessoas, 

que o narrador chama em um determinado momento da narrativa de nharrelugas, 

continuam necessitando dessa mesma intensidade e da astúcia para sobreviver na 

cidade.  

          Nazir Can, no seu livro Discurso de poder, escreve que esses pequenos detalhes 

presentes nos romances de João Paulo Borges Coelho, que estão presentes também em 
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Crónica da Rua 513.2, tais como “gestos de respeito, sinais de medo, linguagem de 

acatamento e reverência” (CAN, 2014, p. 91), acabam por adquirir grande importância 

nas mensagens passadas pelo autor moçambicano, pois mostra de que forma incide a 

autoridade nos espaços cotidianos. Outro dado importante que Can esclarece é: “este 

tipo de linguagem dificilmente aparece nos discursos oficiais ou nos relatos da História, 

fazendo com que a literatura se converta no espaço privilegiado para a sua reflexão” 

(CAN, 2014, p. 91).  

          O empregado da prostituta Arminda, após a independência, percebe que vai 

perder a sua função de empregado daquela casa ao se dar conta de que as estruturas de 

poder estão mudando e entra em desespero ao ver que a prostituta se prepara para partir. 

Ele chega a implorar que ela fique no país, dizendo que não contaria a ninguém, que ele 

chama de “terceiros”, o que ocorria naquela casa, pois estava acostumado que 

decidissem sempre por ele. A cena é violenta porque mostra um empregado negro 

implorando para a patroa branca, ex-colona, permanecer na mesma relação de poder 

porque ele não conhece outra e teme as mudanças.  

          No entanto, Arminda não se compadece do empregado, pois sua visão em relação 

a ele compreende a imposição racista do branco durante o colonialismo. Segundo Albert 

Memmi, em Retrato do colonizado precedido de Retrato do colonizador, para manter a 

colonização, o colonialista precisa se esforçar em mostrar ao colonizado qual é o seu 

lugar. Isso é feito através de um esforço constante, sendo explicado, justificado e 

mantido, tanto pelo verbo quanto pelo comportamento. O racismo é a força motriz da 

colonização. Sendo assim, a atitude racista apresenta três elementos importantes para a 

manutenção do colonialismo, escreve o ensaísta tunisiano:  

1. Descobrir e pôr em evidência as diferenças entre colonizador e 

colonizado. 
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2. Valorizar essas diferenças em benefício do colonizador e em 

detrimento do colonizado. 

3. Levar essas diferenças ao absoluto afirmando que são definitivas e 

agindo para que passe, a sê-lo. (MEMMI, 2007a, p. 108) 

 

          Vivendo em uma sociedade que já foi colonizada e que, ainda hoje, continua 

fortalecendo as diferenças raciais e oprimindo aquele que não é branco, sabemos que é o 

racista quem cria o racismo. A acusação racista ocorre pelo colonizador de forma 

coletiva. O ensaísta observa que a opressão operária comporta uma saída, mesmo que 

teoricamente, pois “um operário pode deixar sua classe e mudar de estatuto” (MEMMI, 

2007a, p. 110). A colonização, como já fora dito no primeiro capítulo, se justifica pelo 

racismo, pois o colonizador branco e europeu se vê na qualidade de salvador dos 

selvagens, tal qual o poema “Fardo do homem branco”, do poeta Rudyard Kipling
6
. 

Para Memmi: 

O racismo aparece, assim, não como um detalhe mais ou menos 

acidental, mas como um elemento consubstancial ao colonialismo. Ele 

é a melhor expressão do fato colonial, e um dos traços mais 

significativos do colonialista. Não apenas estabelece a discriminação 

fundamental entre colonizador e colonizado, condição sine qua non da 

vida colonial, como fundamenta sua imutabilidade. Só o racismo 

autoriza a afirmar para a eternidade, substantivando-a, uma relação 

histórica que teve um começo datado. Daí o seu extraordinário 

desenvolvimento na colônia; e a coloração racista do menor 

                                                           
6
 “Tomai o fardo do Homem Branco –/ Envia teus melhores filhos/ Vão, condenem seus filhos ao exílio/ 

Para servirem aos seus cativos;/ Para esperar, com arreios/ Com agitadores e selváticos/ Seus cativos, 

servos obstinados,/ Metade demônio, metade criança.// Tomai o fardo do Homem Branco –/ Continua 

pacientemente/ Encubra-se o terror ameaçador/ E veja o espetáculo do orgulho;/ Pela fala suave e 

simples/ Explicando centenas de vezes/ Procura outro lucro/ E outro ganho do trabalho.// Tomai o fardo 

do Homem Branco –/ As guerras selvagens pela paz –/ Encha a boca dos Famintos,/ E proclama, das 

doenças, o cessar;/ E quando seu objetivo estiver perto/ (O fiz que todos procuram)/ Olha a indolência e 

loucura pagã/ Levando sua esperança ao chão.// Tomai o fardo do Homem Branco –/ Sem a mão de ferro 

dos reis,/ Mas, sim, servir e limpar –/ A história dos comuns./ As portas que não deves entrar/ As estradas 

que não deves passar/ Vá, construa-as com a sua vida/ E marque-as com a sua morte.// Tomai o fardo do 

Homem Branco –/ E colha sua antiga recompensa –/ A culpa de que farias melhor/ O ódio daqueles que 

você guarda/ O grito dos reféns que você ouve/ (Ah, devagar!) em direção à luz:/’Por que nos trouxeste 

da servidão/ Nossa amada noite no Egito?’// Tomai o fardo do Homem Branco –/ Vós, não tenteis 

impedir –/ Não clamem alto pela liberdade/ Para esconderem sua fadiga/ Porque tudo que desejem ou 

sussurrem,/ Porque serão levados ou farão,/ Os povos silenciosos e calados/ Seu Deus e tu medirão.// 

Tomai o fardo do Homem Branco!/ Acabaram-se seus dias de criança/ O louro suave e ofertado/ O louvor 

fácil e glorioso/ Venha agora, procura sua virilidade/ Através de todos os anos ingratos,/ Frios, afiados 

com a sabedoria amada/ O julgamento de sua nobreza.” 
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procedimento, intelectual ou ativo, do colonialista e até mesmo de 

todo colonizador. (MEMMI, 2007a, p. 110-1) 

 

          Sobre o português de Portugal que não se sente colonizador e sequer responsável 

pela colonização, Fanon observa, amparado por Francis Jeanson, que a pessoa que 

pertence a uma nação é responsável pelos atos praticados em nome da mesma. Ou seja, 

fechar os olhos para a colonização, como se ela fosse algo inerente ao país (afinal 

Portugal era um império do Minho ao Timor) era ser responsável pelo que se passava 

nas colônias também.  

2.2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: DA VELADA AO ESTUPRO 

          Veremos agora como a mulher negra sempre fora violada e hipersexualizada pelo 

homem branco. Entre si, as mulheres brancas gostavam de criticar as mulheres negras, 

como podemos observar no segundo capítulo de Caderno de memórias coloniais, que 

inicia dizendo: “Os brancos iam às pretas” (FIGUEIREDO, 2010, p.13). O assunto da 

mulher branca era o corpo da mulher negra, e este era reduzido ao sexo: 

As pretas tinham a cona larga, mas elas diziam as partes baixas ou as 

vergonhas ou a badalhoca. As pretas tinham a cona larga e essa era a 

explicação para parirem como pariram, de borco, todas viradas para o 

chão, onde quer que fosse, como os animais. A cona era larga. A das 

brancas não, era estreita, porque as brancas não eram umas cadelas 

fáceis, porque à cona sagrada das brancas só lá tinham chegado o do 

marido, e pouco, e com dificuldade, que elas eram muito estreitas, 

portanto muito sérias, e convinha que uma soubesse disso das outras. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 13) 

 

          Segundo a narradora, comumente as negras que se relacionavam com os brancos 

engravidavam. No entanto, não cobravam deles a paternidade do filho, pois não tinham 

esse direito. Além disso, ninguém acreditaria nelas: “Como é que uma negra descalça, 

de teta pendurada, vinda do caniço a saber dizer, sim patrão, certo patrão, dinheiro 
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patrão, sem bilhete de identidade, sem carteira de assimilada, poderia provar que o 

patrão era o pai da criança” (FIGUEIREDO, 2010, p. 14). Elas nada faziam por saber 

que poderiam apanhar. Muitos desses filhos jamais conheciam o pai. As pretas se 

deitavam com o branco “a bem ou a mal”, que em seguida iam para suas honestas casas 

de família. O que ocorria a essas mulheres negras era a violação do corpo e não uma 

relação consensual.  

          O estupro da mulher negra é usado como castigo desde o tempo da escravidão, 

segundo Angela Davis. Enquanto os negros eram açoitados e mutilados, a negras eram 

também estupradas: “O estupro, na verdade, era uma expressão ostensiva do domínio 

econômico do proprietário e do controle do feitor sobre as mulheres negras na condição 

de trabalhadoras” (DAVIS, 2016, p. 20). Não só castigo para a mulher, mas também 

para seu companheiro, pois o estupro era usado como forma de dominação e repressão, 

sendo seu objetivo oculto o de aniquilar o desejo de resistência das negras e, ao mesmo 

tempo, desmoralizar seus companheiros. Como a mulher negra trabalhava tanto quanto 

o homem negro e tinha a sua feminilidade apagada por conta disso, ela podia perceber a 

própria força e ter noção do seu poder de resistência. Para que isso não acontecesse, elas 

eram violadas sexualmente e, dessa forma, elas se lembrariam da sua condição de 

fêmea. “Na visão baseada na ideia de supremacia masculina [...], isso significa 

passividade, aquiescência e fraqueza”. (DAVIS, 2016, p. 37).  

          bell hooks atenta para a programação da televisão nos Estados Unidos, na qual 

uma única semana é suficiente para notar como as mulheres negras são estereotipadas 

na sociedade norte-americana com a imagem predominantemente da mulher “perdida”, 

“da rameira, da vadia, da prostituta” (HOOKS, 2018, p92). Segundo ela, é do sistema da 

escravatura que radica a designação de todas as mulheres negras como sexualmente 

imorais. Tanto as mulheres brancas como os homens brancos justificavam a violação do 
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corpo das negras cativas com o argumento de serem elas quem tomavam a iniciativa. 

Exatamente por isso, não é espantoso que além do corpo, a sexualidade da mulher negra 

também fosse tema da conversa entre as mulheres brancas de Caderno de memórias 

coloniais, que, quando reunidas, gostavam de comentar acerca delas e da facilidade com 

que tinham filhos, em uma gravidez seguida da outra, atribuindo essa característica da 

mulher negra ao fato delas gostarem de fazer sexo e de serem muito “abertas”, como 

supunham:  

Uma branca não admitia que gostasse de foder, mesmo que gostasse. 

E não admitir era uma garantia de seriedade para o marido, para a 

imaculada sociedade toda. As negras fodiam, essas sim, com todos e 

mais alguns, com os negros e os maridos das brancas, por gorjeta, 

certamente, por comida, ou por medo. E algumas talvez gostassem, e 

guinchassem, porque as negras eram animais e podiam guinchar. Mas, 

sobretudo, porque as negras autorizavam-se a si próprias a guinchar, a 

abrir as pernas, a ser largas. (FIGUEIREDO, 2010, p. 22-21) 

 

          Mesmo sabendo da possibilidade de um estupro do branco contra a negra, a 

branca não se penalizava, como se a mulher negra fosse culpada pelo que lhe acontecia, 

pois eram vistas como animais que viviam com as pernas abertas. Segundo Angela 

Davis, em países capitalistas, as leis contra estupro foram fundadas para proteger os 

homens das classes altas das agressões que poderiam sofrer as suas mulheres: filhas e 

esposas. Não importava aos tribunais o que poderia acontecer com as mulheres das 

classes trabalhadoras. Exatamente por isso, os homens que estupram essas mulheres, 

não sofrem as consequências dessa violência. No caso das mulheres negras e 

trabalhadoras de Moçambique, não só pouco importaria a um possível tribunal, como 

essa violência não era reconhecida como tal. O gesto de “ir às pretas” era algo 

naturalizado entre eles, inclusive entre suas mulheres. Essa violência contra o corpo da 

mulher negra se dá dessa forma porque ela sempre esteve atrás de todos na sociedade, 

segundo hooks: 
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Desde os tempos da escravatura que as gentes brancas estabeleceram 

uma hierarquia social assente na raça e no sexo que punha os brancos 

em primeiro lugar, as brancas em segundo, ainda que por vezes no 

mesmo patamar dos negros, que se encontram em terceiro, e as negras 

em último lugar. O que isto quer dizer, no contexto da política sexual 

da violação, é que se considera mais importante e significativo uma 

branca ser violada por um negro que milhares de negras serem 

violadas por um só branco. (HOOKS, 2018, p. 93-4) 

 

          Um branco poderia casar com uma negra e esta ascender socialmente, por 

respeito ao branco, e sempre com ressalvas. No entanto, como a narradora de Caderno 

ressalta, uma mulher branca jamais poderia assumir um relacionamento com um homem 

negro, seria uma proscrição social, pois este nunca seria suficientemente civilizado. 

Além disso, hooks observa que estava bastante disseminada a tendência dos homens 

olharem para as negras como sexualmente indignas de respeito e, por isso, desprezavam 

suas conquistas. Uma negra poderia ter qualquer tipo de trabalho digno que seria sempre 

vista pelo branco como vadia ou prostituta. A mulher negra era sempre vista como um 

objeto sexual a disposição do homem branco.  

          Segundo Boaventura de Sousa Santos, a demonização do colonizado atinge o 

ápice quando se refere à mulher, pois esta é considerada responsável pela miscigenação 

que, nesse caso, é estigmatizada ao ser considerada um fator de degeneração da raça.  

Sergio Costa escreve que, para Gobineau, o negro estaria no degrau mais insignificante 

da hierarquia racial e, dessa forma, seriam inábeis para a vida civilizada:  

Gobineau [...] mostra-se cético quanto ao progresso da humanidade, 

fundamentando seu pessimismo no “paradoxo racial civilizatório: 

quanto maior a ‘pulsão civilizatória’ da raça, tanto mais ela tende a 

assimilar as outras. E, quanto mais absorve sangue estranho, mais 

enfraquece e decai”. (COSTA, 2006, p. 157) 

 

          A posição subalterna do negro em sociedades colonizadas nunca ocorreu por 

questões de inferioridade biológicas, mas devido à escravidão e das questões sociais 
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antagônicas. Portanto, a tentativa de branquear ou não a raça não apagaria esse período 

da história. bell hooks nos relata que durante a escravidão e depois é grande a 

desvalorização da feminilidade negra. Essa foi uma tentativa consciente e deliberada das 

pessoas brancas para sabotarem a autoconfiança e o amor-próprio da mulher negra. Essa 

desvalorização constante não era apenas consequência do ódio racial, mas sim um 

método calculado de controle social. Dessa forma, uma mulher negra não “se atreveria” 

a pensar que poderia disputar o mesmo espaço social que uma mulher branca. Além 

disso, a desvalorização institucionalizada da feminilidade negra permitia que os homens 

brancos as vissem como vadias ou prostitutas:  

Os homens de classe baixa, que durante a escravatura pouco contacto 

sexual tinham tido com negras, eram incentivados a acreditar que 

tinham direito de acesso ao corpo das negras. Em grandes cidades, a 

sua luxúria por objectos sexuais negros levou ao nascimento de 

inúmeros bordéis, que forneciam corpos negros para suprir as 

necessidades crescentes dos brancos. O mito perpetuado pelos brancos 

de que as negras eram donas de uma sexualidade apurada encorajava 

os violadores e abusadores sexuais brancos. (HOOKS, 2018, p. 108) 

 

          Não à toa Frantz Fanon já observava a necessidade que mulheres negras tinham 

de embranquecer a raça, ao procurar se relacionar com homens brancos com esse 

intuito. Embranquecer é salvar a raça, não para preservar “a originalidade da porção do 

mundo onde elas cresceram”, mas para assegurar sua brancura. Para o psiquiatra 

martinicano, qualquer mulher negra sabe disso e terá uma preocupação em escolher seus 

pares, para que sejam brancos podendo gerar filhos mestiços, até que seus descendentes 

sejam brancos. “As pessoas costumam pedir desculpas quando ousam propor um amor 

negro a uma branca” (FANON, 2008, p. 63). Segundo ele, as mulheres negras vivem 

assombradas pelo grande sonho de se casar com um branco e europeu, pois precisam de 

um homem branco, e nada mais que isso. Porque a negra se sente inferior, então aspira 
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ser admitida no mundo branco, para passar da casta dos escravos para a casta dos 

senhores. 

          A filósofa Djamila Ribeiro reforça o discurso de bell hooks ao observar que o 

mesmo apagamento da feminilidade da mulher negra ocorre aqui no Brasil desde o 

período colonial (mais antigo que o moçambicano). Aqui as negras também são 

estereotipadas como sendo “quentes”, naturalmente mais sensuais que a mulher branca e 

sedutoras de homens. No entanto, essa classificação que parte do olhar do colonizador, 

nada mais é que romantizar o fato de que a mulher negra, na verdade, foi estuprada por 

ele quando estava na condição de escrava. Ou seja, romantizam a violência sofrida por 

mulheres que não tinham direitos perante seus “senhores”.  

          A mulher negra, diferente da branca, não é tratada como frágil e casta. Por conta 

da escravidão, elas tiveram que realizar trabalhos que necessitassem do uso da força. A 

natureza feminina da negra escravizada, por exemplo, sempre fora ofuscada já que elas 

faziam o mesmo trabalho que os homens negros também na condição de escravos. O 

que diferencia a mulher negra do homem negro nessa mesma situação é o estupro. A 

mulher tem o seu corpo violentado sexualmente, o homem não. “A mulher negra ter 

sido submetida a esse tipo de violência sistematicamente evidencia uma relação direta 

entre a colonização e a cultura do estupro” (RIBEIRO, 2018, p. 117). É claro que a 

mulher branca também está suscetível a violência sexual. No entanto, a negra encontra-

se em um grupo mais propício a essa violência, visto que seus corpos já vêm sendo 

violentamente desumanizados historicamente, “ultrassexualizados, vistos como objeto 

sexual” (RIBEIRO, 2018, p. 117). São com esses estereótipos racistas, comuns na 

conversa entre as mulheres brancas de Caderno de memórias coloniais, que contribuem 

bastante para a cultura do estupro contra essas mulheres. Afinal, são as negras que “são 
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vistas como lascivas, ‘fáceis’, as que não merecem ser tratadas com respeito” 

(RIBEIRO, 2018, p. 117).  

          No século XIX
7
, segundo hooks, a mulher branca se tornou um mito de pureza e 

virtuosidade, símbolo da Virgem Maria, isentando os homens brancos de vê-la com os 

estereótipos sexistas negativos da mulher comumente usados antes disso. Para isso a 

mulher branca teve que pagar o preço de abdicar dos seus impulsos sexuais. Segundo a 

autora, devido aos sofrimentos dos partos e ao grande número de gravidez e como isso 

se reduziu depois dessa mudança, provavelmente, essas mulheres não se importaram em 

abrir mão do prazer sexual. É no sistema escravagista que inicia a raiz de que a mulher 

negra é sexualmente depravada, imoral e perdida. A mulher branca e o homem branco 

justificaram a exploração sexual da mulher negra escravizada alegando que ela era 

promotora da relação sexual com o homem naturalmente. Afinal, a mulher branca era 

pura. É desse pensamento que nasce o estereótipo da mulher negra como selvagem 

sexual, semi-humana, animal tão sustentado pelas mulheres de Caderno de memórias 

coloniais.    

          Sobre a necessidade que a mulher negra tinha de embranquecer a raça dita por 

Fanon, este faz uma observação acerca das relações consensuais. Segundo o psiquiatra: 

“O fato de que alguns colonos brancos argelinos dormem com suas empregadinhas de 

quatorze anos não prova de modo algum a ausência de conflitos raciais na Argélia.” 

(FANON, 2008, p. 57). Como já fora mencionado antes, o contrário não existe. Um 

homem negro propor amor a uma mulher branca, no contexto colonial, é algo 

inadmissível. Não é que o amor seja aceitável em sociedade entre homem branco e 

mulher negra, mas a relação sexual, mesmo que essa mulher tenha seu corpo violado, é 

algo que todos sabem que acontece. Para Angela Davis, uma vez que as mulheres 

                                                           
7
 Segundo hooks, no entanto, esse ideal de pureza da mulher branca é ainda mais antigo.  
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negras eram vistas como “fáceis” e prostitutas, as suas queixas de abuso sexual não 

careciam de legitimidade. A verdade é que “o racismo sempre serviu como um estímulo 

ao estupro” (DAVIS, 2016, p. 181).  

          É curioso como os estupros não são narrados na literatura e nem na teoria. O que 

se descreve sobre é que eles ocorrem e porque ocorrem. Virginie Despentes, em Teoria 

King Kong (2016), aponta a dificuldade em encontrar uma narrativa sobre esse tema, até 

mesmo para a sobrevivência de quem sofre o mesmo trauma:  

Nenhuma mulher, após passar por um estupro, havia conseguido usar 

a linguagem para fazer dessa experiência o tema de um livro. Nada, 

nem guia, nem companhia. Isso não passa ao domínio do simbólico. É 

assombroso que nós mulheres não digamos nada às meninas, que não 

exista nenhuma transmissão de saber, de conselhos de sobrevivência, 

de conselhos práticos simples. Nada. (DESPENTES, 2016, p. 34)   

 

          Bruno Machado observa que, através do decreto nº 146, 10/05/1952, o então 

governo salazarista procurou contrariar o déficit de mulheres brancas nas colônias 

portuguesas em África estimulando o embarque de professoras e datilógrafas. A 

chegada dessas mulheres devia ser vista como parte de uma resposta mais ampla a 

problemas de controle colonial como a mestiçagem. Ao contrário do que se costuma 

pensar, o papel civilizador durante o período colonial não ficou apenas a cargo do 

colono homem. As mulheres brancas tinham sua função civilizadora de educar a mulher 

negra aos hábitos europeus, além de ensinar as crianças negras e aportuguesar tudo ao 

seu redor.      

          bell hooks escreve que não é difícil entender o significado de uma mulher negra 

oprimida sendo brutalmente torturada na frente das mulheres brancas da família (esposa 

e filhas), como na cena que ela descreve de um senhor de escravos ao castigar uma 

escrava enquanto as filhas o observam escondidas atrás da cortina do quarto. Esses 

incidentes mostram para essas mulheres que a violência do marido servia de aviso caso 
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elas não se mantivessem passivas. Certamente essas mulheres brancas, em algum 

momento, perceberam, de forma bastante cruel, é claro, que onde não houvesse 

mulheres negras, as vítimas seriam elas.  

          Ainda sobre a política de representação, Sérgio Costa observa que ora o negro é 

representado com o desenvolvimento moral e intelectual limitado, sendo infantilizado, 

ora cultiva-se a fantasia do negro hipersexualizado (oversexed). A “cona larga” citada 

em Caderno de memórias coloniais é, ainda hoje, uma forma da concepção das 

mulheres negras ao redor do mundo. O negro nesse livro é representado como os negros 

costumam ser em outras narrativas, reforçando sempre a imagem de indivíduos 

inferiores, irracionais, animalescos, infantilizados e hipersexualizados. Segundo Costa, 

essa política de concepção utiliza o corpo, na “sua estilização, sua performatividade e 

sua (re-)construção simbólica” (COSTA, 2006, p. 115) como meio vantajoso de sua 

viabilização.  

          Após o 25 de Abril, quando inicia o período que, segundo a narradora, não é mais 

o tempo dos brancos, como já fora dito anteriormente, instaura-se um clima bastante 

inóspito em Moçambique. A narradora nos conta de um episódio específico de abuso 

sexual que sofreu de um negro desconhecido na rua. Segundo nos conta, o jovem se 

deslocava rápido em sua direção e, ao se aproximar, apalpa seu “monte de Vénus” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 88) como quem espreme uma laranja, enquanto esmaga seu 

corpo. “Olhou-me nos olhos, muito perto, sem temor, sem culpa. Largou-me sem 

palavra, e continuou rápido, sem se voltar” (FIGUEIREDO, 2010, p. 88). Ela fica 

paralisada e assim permanece. Não procura por ninguém e nem repara se alguém a viu, 

sequer repara se havia gente na rua. Ela escolhe nunca contar nada aos pais para poupá-

los, para não ter chatices e conclui: “O tempo dos brancos havia acabado” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 88). Pois tal acontecimento no tempo dos brancos, em plena 
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luz do dia no meio da cidade, jamais aconteceria. Caso ocorresse, esse jovem morreria 

em poucas horas, ou outro jovem parecido. O que é certo é que algum jovem negro 

pagaria pelo ocorrido com a vida:  

Ele sabia-o. Agora, nada o poderia atingir. Porque o sabia, ousara 

fazê-lo, olhando-me simultaneamente nos olhos, com vitória. Tudo era 

possível nesses dias. Mas, sobretudo, tinha chagado o seu tempo, 

coincidindo com o fim do meu. Eu era ali a figura da terra vencida que 

pode saquear-se. (FIGUEIREDO, 2010, p. 89)  

 

          Já em Portugal como uma retornada, a narradora conta que sofria insultos ao 

andar na rua quando passava em frente a uma oficina. Sempre que fazia tal trajeto três 

homens gritavam comentários de cunho sexual que ela se esforçava para não ouvir. Não 

prestava muita atenção ao que lhe era dito, mas conseguia ouvir algumas palavras que 

se referiam ao seu corpo, tais como: cona, rabo, mama. Essas palavras vinham juntas de 

verbos e advérbios de péssima expressão. Eram sempre insultos: “Tinha 12 anos, quase 

13, e insultavam-me por evidenciar mamas, cona e rabo, não percebendo eu o 

desmerecimento. Insultavam-me por já ser uma mulher. Isso bastava” (FIGUEIREDO, 

2010, p. 121). Ao reclamar em casa com sua avó o que lhe acontecera, ouve apenas que 

mulheres descentes não respondem e que é melhor que sejam surdas, pois homens são 

assim mesmo. A avó rebate com a velha naturalização do comportamento machista 

masculino, naturalização esta que deve ser combatida todos os dias para que deixe de 

existir.  

           Em Crónica da Rua 513.2, a prostituta branca Arminda ilustra o clássico caso da 

amante do homem nobre e casado que se ilude com a hipótese de fugir com ele para 

outro país, para onde ele vai com sua família. Nesse caso específico, Capristano sairia 

de Moçambique devido ao fim da colonização e levaria sua esposa e filhos. Ele não 

chega a falar nada com Arminda, mas ela fantasia a possibilidade de ir com ele, mesmo 
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que da pior forma possível: “Talvez ele a quisesse levar consigo para a Metrópole, 

talvez como criada de servir, e então voltariam a ser todos uma mesma e só família” 

(COELHO, 2006, p. 83).  

          Nazir Can, em seu artigo “A história na alcova: figurações da prostituição no 

campo literário moçambicano e nos romances de João Paulo Borges Coelho”, escreve 

que a prostituta é vendedora e mercadoria ao mesmo tempo, pois vende o próprio corpo. 

Segundo ele, as prostitutas nas narrativas de João Paulo Borges Coelho têm uma 

vocação histórica, pois são convocadas não como um fim, mas como um meio, a 

personagem está subordinada a uma pesquisa estética sobre os processos de transição e 

transação dos poderes políticos. A prostituta Arminda, especificamente, lembra ao leitor 

que o passado não se pode eliminar de uma hora para outra por decreto, por isso que ela 

permanece na casa, como um resquício desse passado colonial. Para Can: 

O testemunho do corpo da prostituta solicita, portanto, uma 

interpretação não só sobre a história de uma domesticação, mas 

também, e sobretudo, sobre a reação contra a crise da experiência 

derivada de processos políticos que assolam a singularidade do 

indivíduo. (CAN, 2013, p. 110-1)  

 

          Crónica da Rua 513.2 é repleto dessas violências veladas contra a mulher que 

demonstram o quanto o machismo é estrutural dentro de uma sociedade patriarcal. 

Mesmo tendo as mulheres da narrativa um posicionamento de liderança no ambiente 

privado, dentro de seus lares. Nharreluga, por exemplo, não se sente bem com a ideia de 

ser a mulher quem lhe abre os horizontes e ser sempre ele, o homem, a estar atrás dela 

seguindo-lhe os passos. Para ele devia ser o contrário. No entanto, ele não sabe que 

Judite já está abdicando de seus sonhos para não se indispor com o marido, para colocá-

lo acima dela, como prioridade. Esse comportamento de Judite ocorre exatamente por 

viver em uma sociedade patriarcal, onde é ensinada a mulher que esta sempre tem que 
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estar atrás do homem, à sombra dele, para que as vontades dele prevaleçam. Apesar de 

haver controvérsias e isso poder ser questionado, bell hooks aponta que a ideia de que 

as mulheres negras eram matriarcas foi, na verdade, criada pelos brancos como mais um 

estereótipo e mito negativo caracterizando sua feminilidade. Tal rótulo teve bastante 

impacto na consciência das pessoas negras, pois o papel de independência que as 

mulheres negras se viam obrigadas a desempenhar tanto como mão-de-obra como na 

família era visto como algo nada feminino.  

          Nharreluga, que depois de morto, permanece pela Rua 513.2 como o nguluvi, fica 

sobre a esposa como uma espécie de sombra enciumada. Judite, já bastante insatisfeita 

com a situação, pois além de viúva com duas crianças, ainda tinha que conviver com a 

sombra de um falecido marido sempre por perto, resolve ir embora da cidade. Diferente 

das outras personagens femininas, Judite é a mulher mais empoderada, mesmo não 

sendo muito. Afinal, ela também tentou se anular para enaltecer o marido, embora ele 

não tenha percebido isso por não se sentir superior. Não como ele gostaria.  

          Diferente de Elisa e dona Guilhermina, Judite trabalha para o sustento da casa. 

Além disso, ela é a única em sua casa que recebe para isso, visto que o marido passa 

uma parte do romance desempregado e outra desaparecido/morto. Mulheres como ela, 

segundo Davis, pagaram um alto preço pelas forças adquiridas e pela independência, 

mesmo que relativa, que gozava. Judite não era “apenas” dona de casa porque 

trabalhava fora, mas ainda tinha que fazer o trabalho doméstico por ser mulher.  

          Na casa de Filimone e Elisa, por exemplo, o marido se incomoda com o fato da 

esposa trabalhar fora, mesmo que de forma voluntária, descuidando-se dos afazeres 

domésticos. Tais tarefas domésticas, assim como as obrigações maternas para uma 

mulher, são aceitas, segundo Davis, como algo natural. Elas são totalmente invisíveis 

dentro de uma casa, sendo notadas apenas quando não são feitas. Apesar de ser criticada 
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pelo marido, nem sempre Elisa abaixa a voz ou fica em silêncio para as afrontas dele. 

Ela também o responde o chamando de reacionário intriguista por querer sempre 

provocar divisões entre os que estão unidos. Para ele, a resposta dela na mesma altura é 

uma falta de respeito, pois ao marido não se responde. “Custa-lhe o rumo que as coisas 

tomam, acha que o mundo devia ser mais simples: dentro de casa, uma sala sem 

resquícios do antigamente, Elisa tomando conta” (COELHO, 2006, p. 245). Sentia 

ciúmes de ver a esposa saindo de casa e voltando a seu bel-prazer. Como se essa 

liberdade não lhe fosse permitida. Implicava, então, com a comida que não estava bem 

feita ou com o quintal que não estava limpo. Assuntos, claro, que deveriam ser 

ocupações apenas da esposa, jamais dele. Mas Elisa dava de ombros: “Sabes bem que 

nunca fui boa cozinheira!/ Sabes isso desde o início” (COELHO, 2006, p. 245). Para 

Filimone, machista que era, gostar de Elisa era uma fraqueza que lhe tirava a 

autoridade. Porque o homem, mesmo casado, não deve estar apaixonado pela esposa, 

pois quando se apaixonada fica vulnerável a ela.  

          Elisa, por sua vez, sentia-se culpada por ainda não ter engravidado, acreditava que 

sua barriga era de má qualidade. Achava que o marido sofria com essa espera e por isso 

era tão político o tempo todo e tão engajado. Quando pensava nisso, calava-se. Para quê 

um homem quer um filho, afinal? Para perpetuar a espécie? Ou para propagandear a 

masculinidade?   

Mas a justiça faz dizer também que não é por causa da barriga de Elisa 

que Filimone se desespera. Político nato que é, tem arraigada dentro 

de si uma quinquenal paciência: já que não foi neste, talvez no 

próximo quinquênio a barriga magra da mulher se decida a dar-lhe um 

filho. Um rapaz a quem ele ensinará como se escavam abrigos, como 

se faz a vigilância popular. Um pequeno Filimone que se tornará tão 

competente quanto ele o é. “Um pequeno Filimone que ponha os 

pequenos Mbeves na linha”, pensa o Secretário, com um sorriso 

amargo iluminando-lhe as feições. (COELHO, 2006, p. 246) 
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          Em Feminismo em comum: para todas, todes e todos ((2018), a filósofa Marcia 

Tiburi observa que, desde que nasce, a mulher, quando criança, está condenada a um 

trabalho semelhante à escravidão, pois difere em tudo do trabalho remunerado ou 

daquele que se pode escolher quando se pertence a uma determinada classe social. 

Tiburi, enquanto mulher periférica de família de prole grande, pressupõe, baseada na 

vivência que teve, que em outros vários contextos, países e culturas, “meninas e jovens, 

adultas e idosas trabalharão para seu pai, os irmãos, para o marido, para os filhos” 

(TIBURI, 2018, p. 14). Por serem mulheres, elas são condenadas ao trabalho dentro de 

casa por aqueles que não querem fazer tal serviço como elas. Angela Davis observa que 

foi nas sociedades capitalistas modernas que o trabalho doméstico, norteado pela ideia 

de servir e realizado pelas donas de casa, diminuiu o prestígio das mulheres socialmente 

em geral. De acordo com a ideologia burguesa, a mulher dona de casa passou a ser vista 

como a serva do marido.  

          Elisa e Judite fazem parte da parcela de mulheres citadas por Tiburi que 

acumulam o trabalho feito fora com o trabalho feito em casa. E por isso, como a maioria 

das mulheres, trabalham mais do que os homens. Essas mulheres são transformadas em 

escravas do lar com muito pouco tempo, ou nenhum mesmo, para poder desenvolver 

outras atividades da própria vida. Para Tiburi, o pior é a normalidade que se cria ao 

redor da crença de que a mulher nasce para essas atividades como se tivesse uma força 

maior que o homem: 

Todas deverão acreditar que isso é natural e que uma menina ao 

nascer já vem com uma potência codificada em seu próprio DNA, 

uma predisposição para a servidão. Falo disso sem mencionar a 

escravidão emocional e psicológica vivida pelas mulheres, o que, a 

meu ver, resulta também dessa escravidão naturalizada em relação ao 

trabalho. (TIBURI, 2018, p. 15) 
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          O trabalho é dividido tendo em vista uma diferença sexual, inclusive o ofício 

sexual, caso da prostituta Arminda. A prostituição é também uma forma de escravidão. 

“O próprio sexo entra nesse sistema de trabalho, como obrigação para muitas mulheres” 

(TIBURI, 2018, p. 15). Ao lutar para que a prostituição seja legalizada, essas mulheres 

estão, na verdade, tentando libertar a atividade sexual servil desse contexto escravizado.  

          O patriarcado submete todas essas mulheres de alguma forma, sejam elas 

prostitutas ou esposas. Enquanto a primeira vende seu corpo reduzindo-o ao trabalho 

sexual, a outra se entrega ao trabalho doméstico e também sexual, mas este será visto 

como reprodutivo, em troca de um lar e uma família. Tiburi compara a esposa a 

escravos voluntários. De alguma forma, todas essas mulheres estão a serviço dos 

homens. Portanto, não existe liberdade para a prostituta, por mais que lhe seja permitido 

gozar. Já as casadas estão a serviço “da ideia conservadora de família que serve aos 

homens e aos espíritos aprisionados em ideologias tais, como não deixam de ser a 

maternidade e a sensualidade às quais as mulheres são condenadas” (TIBURI, 2018, p. 

36), e, simultaneamente, de alguma forma, seduzidas.  

          Elisa é uma mulher que tem dupla jornada, pois além do trabalho doméstico, 

também tem o trabalho voluntário ao lado de dona Guilhermina. Exatamente por ter 

essa outra ocupação e, por consequência dela, não dar conta dos afazeres domésticos 

(segundo a visão do marido), ela sofre repreendas do mesmo por isso. A principal 

bandeira dos movimentos feministas atuais é contra a violência doméstica, que não é a 

única sofrida pela mulher, mas certamente é a principal. Uma das coisas que a torna 

mais difícil de combater é que ela não ocorre de forma única. Não é apenas a violência 

física, por exemplo. São várias formas de manifestação dessa violência. A desigualdade 

na divisão do trabalho doméstico, ou a não divisão dele, é um exemplo disso, além do 

papel da mulher na maternidade e da lógica do casamento como submissão da mulher 
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ao homem. Tiburi questiona se a ordem privada não seria então, enquanto tal, aquela 

que instaura as condições de possibilidade da própria violência doméstica. Não só esse 

tipo de opressão, mas a violência contra a mulher, de alguma forma, tem sua raiz na 

ordem doméstica:  

Vamos deixar claro que a violência sofrida por mulheres é exercida 

certamente por homens, mas também por toda uma sociedade que 

produz esses mesmos homens como seres de privilégios contra outros 

seres que, não sendo homens, não teriam privilégios. Muitas mulheres 

que se sentem naturalmente parte do patriarcado ajudam a confirmar a 

ordem vigente e a tendência dominante machista, porque aproveitam 

alguma coisa do sistema de privilégios. (TIBURI, 2018, p. 108)  

 

          Tais privilégios são as vantagens adquiridas por posições sociais, políticas, 

econômicas, de gênero, raciais e etárias. Quanto menos poder a vítima tiver, mais 

violência ela vai sofrer. Esse é o caso das mulheres negras de Caderno de memórias 

coloniais, que mesmo violentadas, não podiam reclamar sequer a paternidade de seus 

filhos. Essas mulheres não estavam em condições de reclamar pela violência que 

sofriam, exatamente por isso eram sujeitadas a essa violência constantemente. A mulher 

branca só passou a ser abusada pelo homem negro quando o poder mudou de mãos. Ou 

seja, os brancos já não tinham mais poder de reclamar. Então a teoria de Marcia Tiburi 

sobre a violência e poder se confirma.  

          Sobre essa idealização que se faz da servidão da mulher, a filósofa francesa 

Simone de Beauvoir, em O segundo sexo: fatos e mitos (2016), escreve que a mulher é, 

segundo os mitos de uma serva do Senhor, feita para se entregar e não para possuir, 

encontrando-se assim mais perto do devotamento. Ela é menos empenhada nos projetos 

humanos, tem menos vontade pessoal. Quanto mais submissa for essa mulher, mais para 

o caminho da salvação seguramente será dirigida: 

Devotar-se aos filhos, ao marido, ao lar, à propriedade, à Pátria, à 

Igreja, é sua função que a burguesia sempre lhe indicou; o homem dá 
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sua atividade, a mulher sua pessoa; santificar essa hierarquia em nome 

da vontade divina não é modificá-la em nada; ao contrário, é pretender 

fixá-la no eterno. (BEAUVOIR, 2016, p. 306) 

 

          Já em O segundo sexo: a experiência vivida (2016), Beauvoir escreve que o 

casamento sempre fora apresentado de maneira radicalmente diferente para homens e 

mulheres, pois nunca houve pé de igualdade dentro do contrato do casamento entre o 

homem e a mulher. Dentro da sociedade, o homem é visto como um indivíduo 

autônomo e completo, como ele é encarado como o produtor, sua existência é 

justificada pelo trabalho que ele fornece à coletividade. Por isso que Elisa não entra em 

conflito com Filimone quando ele reclama por ela atrasar as tarefas domésticas, como se 

estas fossem uma obrigação apenas dela, e não dos dois, visto que a casa é um ambiente 

dividido por ambos. Em um lar patriarcal, país e sociedade idem, o homem é visto 

unicamente como provedor da casa. Como ele sustenta, ele não precisa contribuir com 

mais nada. Cabe a essa esposa colaborar com a organização e bem estar desse lar e 

prezar pelo bem estar do mesmo.   

          À mulher cabe dar filhos à comunidade e satisfazer os desejos sexuais do marido, 

além de tomar conta do lar. “O encargo que a sociedade impõe à mulher é considerando 

como um serviço prestado ao esposo” (BEAUVOIR, 2016, p. 187). Consequentemente, 

esse marido deve a essa esposa uma herança e se compromete em sustentá-la. Dessa 

forma a sociedade está desobrigada dessa mulher, agora quem se obriga dela é o marido.  

          Mulheres como Elisa vivem uma violência velada ao ser dona de casa, pois são, 

de alguma forma, prisioneiras desse lar. Simone de Beauvoir compara o trabalho da 

dona de casa ao suplício de Sísifo. O trabalho é repetido diariamente para ser 

novamente repetido. “A dona de casa desgasta-se sem sair do lugar; não faz nada, 

apenas perpetua o presente” (BEAUVOIR, 2016, p. 224). Sua luta é renovada todos os 

dias. Eis a prisão da dona de casa: “Lavar, passar, varrer, descobrir os flocos de poeira 
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escondidos sob a noite dos armários é recusar a vida, embora detendo a morte: pois num 

só movimento o tempo cria e destrói; a dona de casa só lhe apreende o aspecto 

negativo” (BEAUVOIR, 2016, p. 225). O trabalho no interior do lar não confere 

autonomia à mulher, não a liberta, mas sim a coloca sob dependência do marido e dos 

filhos, quando os têm. 

          Elisa tenta conquistar essa liberdade ao ter um trabalho, mesmo que voluntário, 

fora de casa. Tal trabalho é algo que a faz se sentir útil em outro lugar, em outra função. 

No entanto, não lhe sustenta e nem lhe permite contribuir com as finanças da casa. 

Sendo assim, não traz autonomia. Segundo a tradição, nos lembra Simone de Beauvoir, 

um filho é o que asseguraria essa autonomia à Elisa. É o que a dispensaria de se dedicar 

a qualquer outro fim. E realmente ela se sente incompleta e culpada por ainda não ter 

dado um filho ao marido, como se fosse essa a falta que justificasse o constante mau 

humor dele:  

Se como esposa não é um indivíduo completo, ela se torna esse 

indivíduo como mãe: o filho é sua alegria e sua justificação. É por ele 

que ela acaba de se realizar sexual e socialmente; é, pois, por ele que a 

instituição do casamento assume um sentido e atinge seu objetivo. 

(BEAUVOIR, 2016, p. 277)  

 

          A mulher casada é tratada como pura e casta pelo marido, mas ele não se satisfaz 

com o regime imposto. No romance de Isabela Figueiredo, os maridos vão às negras, já 

no romance de João Paulo Borges Coelho, há a presença da prostituta branca Arminda 

para constatar a teoria de Simone de Beauvoir. “A prostituta é o bode expiatório; o 

homem liberta-se nela de sua turpitude e a renega. Quer um estatuto legal a coloque sob 

a fiscalização policial, quer trabalhe na clandestinidade, é ela sempre tratada como 

pária” (BEAUVOIR, 2016, p. 363-4). Segundo Davis, a estrutura de classe do 

capitalismo incentiva homens que possuem poder econômico e político a se tornarem 
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agentes cotidianos da exploração sexual. Não à toa, é durante o momento em que a 

classe capitalista está reafirmando sua autoridade em face de desafios globais e 

nacionais que se tem uma presente epidemia de estupros. Para isso, racismo e sexismo 

são bastante encorajados: 

A proliferação da violência sexual é a face brutal de uma 

intensificação generalizada do sexismo, que necessariamente 

acompanha essa agressão econômica. [...] Como lado violento do 

sexismo, a ameaça de estupro persistirá enquanto a opressão 

generalizada contra as mulheres continuar a ser uma muleta essencial 

para o capitalismo. (DAVIS, 2016, p. 202-3).  

 

          Simone de Beauvoir e Marcia Tiburi comparam a prostituta à mulher casada do 

ponto de vista econômico. Segundo elas, ambas estão em situação simétrica, pois se 

vendem de alguma forma, ou pela prostituição, ou pelo casamento, o que diferencia é o 

preço e a duração do contrato. Claro que essa não é uma regra para toda mulher casada. 

Observo essa comparação para casos específicos de mulheres sem voz dentro de um 

matrimônio convencional, feito apenas porque assim manda a tradição: 

A grande diferença entre elas está em que a mulher legítima, oprimida 

enquanto mulher casada, é respeitada como pessoa humana; esse 

respeito começa a pôr seriamente em xeque a opressão. Ao passo 

que a prostituta não tem os direitos de uma pessoa; nela se 

resumem, ao mesmo tempo, todas as figuras da escravidão 

feminina. (BEAUVOIR, 2016, p. 364)  

 

          Enquanto em Caderno de memórias coloniais há mulheres brancas conversando 

sobre sexo de forma pudica, sexualizando o corpo da mulher negra e santificando o da 

mulher branca, no romance moçambicano há uma prostituta branca. Marcia Tiburi 

relembra sua mãe contando sobre uma prima que havia virado puta (nas palavras dela) 

transparecendo um grande respeito por uma mulher que escolhera a vida livre, pois na 
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visão da mãe da filósofa era inviável pensar algo de bom sobre o sexo, assim como já 

citado nessa tese acerca das personagens femininas do romance de Isabela Figueiredo. 

Para as mulheres brancas deste romance, o sexo e, consequentemente, o prazer que se 

sente nele, era algo relegado apenas à mulher negra. A mulher branca é marcada pela 

presença religiosa e seu preconceito, sendo assim, a ausência do sexo confere a ela 

alguma dignidade. No entanto, essa era apenas mais uma forma de opressão. Ninguém 

era livre sexualmente, nem a mulher branca, ao negar gostar de sexo ou silenciando 

sobre o assunto, nem a mulher negra, ao ser estuprada pelo homem branco. Tão pouco a 

prostituta, que vende o sexo. Além disso, mesmo sendo ambas, negras e brancas, 

vítimas do sexismo, as primeiras eram vítimas também do racismo, sendo sujeitas a 

opressões que nenhuma branca precisava suportar. O imperialismo racial branco já 

mencionado por Memmi, deixa claro que a mulher branca, por mais vítima do 

machismo que possa ser, também era capaz de adotar o papel de opressora em relação 

às negras e negros.   

2.3 NARRATIVAS DE VIOLÊNCIA 

          Ao longo do processo de criação dos dois primeiros capítulos refleti sobre a 

escrita de memória e de violência e qual contribuição essas narrativas podem dar para 

um povo. Até que ponto a memória impede ou contribui para a repetição da violência? 

Em Memória do mal, tentação do bem: Indagações sobre o século XX (2002), Tzvetan 

Todorov reflete que esse excesso de preocupação com o passado não se explica por si 

mesmo, além de exigir ser interpretado. “Nem sempre o culto à memória serve às boas 

causas, e isso não deveria espantar ninguém” (TODOROV, 2002, p. 189). Pois muitas 

vezes, o que a maioria deseja é exatamente aquela barbárie que fora posta diante de sua 

visão. O conhecimento da violência não funciona como antídoto contra ela em alguns 

casos, infelizmente.  
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          A memória da violência não é necessariamente boa e nem má, dependendo de 

como for propagada. As guerras de Moçambique e a violência gerada pelo racismo no 

passado colonial não foram nem banalizadas e nem sacralizadas, como ocorreram com 

outros acontecimentos na história mundial. Tendo em vista o que ocorre hoje com a 

sacralização da memória da Shoah versus os excessos cometidos pelo exército 

israelense contra o povo palestino, não creio que o ideal para o contexto moçambicano 

seja o mesmo excesso de memória. No entanto, já percebemos o quanto esta se faz 

necessária para a construção do arquivo histórico nacional.  

          Para Todorov, o fato de acontecimentos passados serem únicos e com sentidos 

específicos, não significa que não se possa relacioná-los com outros: “A especificidade 

não separa um acontecimento dos outros, e sim o liga a eles. Quanto mais numerosas 

são essas relações, mais particular (ou singular) se torna o fato” (TODOROV, 2002, p. 

192). Segundo o filósofo, sacralizar demais um acontecimento passado nos impede de 

relacioná-lo com a nossa existência atual e, dessa forma, sermos ajudados com o 

ensinamento que podemos tirar dele. Até que ponto uma narrativa de memória da 

violência pode impedir a repetição da mesma? No documentário Humano (2015), 

dirigido por Yann Arthus-Berthand, Jose Alberto Mujica Cordano, mais conhecido 

como Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai (1 de março de 2010 a 1 de março de 

2015), diz que o homem é o único animal capaz de tropeçar vinte vezes em uma mesma 

pedra: “Cada geração aprende com aquilo que vive, não com o que as outras viveram. A 

história dos outros nos ensina o quê? Só aprendemos com aquilo que passamos” 

(MUJICA, 2015, s/p). A partir daqui me questiono até que ponto é importante que a 

violência não se repita. Pois passados anos após acontecimentos bárbaros em diversos 

países, não só Moçambique com o fim da guerra de libertação (ou colonial, dependendo 

da gramática) e da guerra civil, mas em outros países que também estiveram em guerra 
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de menor ou maior proporção, ou países com outros conflitos civis, o que se pode notar 

é que o período de paz além de não ensinar à maioria, em muitos lugares, não passa de 

um período de transição entre um conflito e outro, porque a paz não existe. O que 

podemos perceber é que nem todos aprendem com os erros dos outros e, muitas vezes, 

nem com os próprios. Sendo assim, quando a maioria da população de um país opta 

pelo erro visível, não adianta falar mais alto que ela porque ela está surda para isso. O 

problema é que muitos pagam o preço pela incompetência alheia, além daqueles que 

realmente deveriam pagar tal preço: os verdadeiros incompetentes.  

          Com o fim da colonização, os moçambicanos, como já dissemos aqui, tentaram 

apagar o máximo dos rastros coloniais que puderam. No entanto, como afirma Todorov, 

“a evocação do passado é necessária para afirmar a própria identidade, tanto a do 

indivíduo quanto a do grupo” (TODOROV, 2002, p. 195). Apagar os rastros não apaga 

a história e é dessa história, que compreende também o período colonial com toda a sua 

violência, que Moçambique é feita.  

          Para Todorov, não há como termos certeza de que as pessoas seguirão os 

exemplos dos personagens “positivos” da história, pois os “maus” também podem 

inspirar quando neles são encontrados o proveito que procuramos. “Em todo crime, há 

malfeitor e vítima; nada garante que aqueles que tomam conhecimento do passado 

abracem todos a causa das vítimas, de preferência à dos criminosos” (TODOROV, 

2002, p. 196). O perigo da retomada da memória do passado para Moçambique, no 

caso, é os moçambicanos acharem que, por não terem um bom governo para todos, 

talvez seja melhor voltar a ser dominado por outro país, exatamente como no modelo 

colonial, invés de exigir reforma política. Por medo do novo, a população, muitas vezes, 

escolhe o passado já vivenciado, mesmo que não seja a melhor opção, mas apenas por 

ser diferente do presente e ter aspecto de futuro apenas porque, cronologicamente, vem 
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depois. O fato de uma pessoa ter sido vítima no passado não a impede de se tornar o 

carrasco no futuro, pois já será outro momento, outro contexto de violência.  

          Mesmo após a violência do período colonial que fez do colonizado vítima e após 

a violência da guerra de libertação que colocou o mesmo em pé de igualdade com o 

português, sendo ambos carrascos, após o período de transição Moçambique vive outra 

fase violenta com a guerra civil: 

É possível reconhecer-se na vítima das atrocidades passadas e daí 

chegar a conclusão de que esse passado autoriza, ou mesmo impõe 

uma atitude agressiva no presente. É esse, afinal, o caso de toda a 

vingança: o mal sofrido legitima o mal afligido. A diferença, aqui, está 

em que, se a antiga vítima se tornou agressor, a nova vítima, em 

contraposição, nada tem a ver com o antigo agressor. É o caso trágico 

dos pais torturadores que, como se sabe, frequentemente foram eles 

mesmos crianças espancadas ou estupradas. Vinte, trinta, quarenta 

anos depois de ter sofrido a ofensa, e até sem perceber seu gesto como 

uma compensação ligada a ela, a criança agora adulta aflige os 

mesmos tormentos aos seus próprios filhos. (TODOROV, 2002, p. 

197) 

 

          Isso só nos mostra que a experiência da violência de um período não impede que 

uma nova experiência ocorra futuramente. Mujica não está errado, pelo contrário. 

Segundo Todorov, o mal, uma vez que foi introduzido na História, não vai desaparecer 

com a eliminação do seu agente original. Grandes feitos violentos do passado, como os 

crimes de Hitler, por exemplo, contribuem para a propagação desse mal: “[...] os crimes 

de hoje são tanto mais facilitados quanto os de ontem não foram esquecidos. A memória 

da violência passada alimenta a violência presente: tal é o mecanismo da vingança” 

(TODOROV, 2002, p. 201).  

          Para Todorov, dentre os abusos da memória, talvez o esquecimento seja uma 

possibilidade para lidar com o passado doloroso. Como vivemos em uma democracia, é 

nosso direito recuperar o passado, no entanto, essa recuperação não pode ser vista como 

um dever de todos. Para o filósofo, existe certa crueldade na insistência em lembrar 
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alguém seus acontecimentos mais dolorosos do passado, sendo o esquecimento um 

direito. Segundo ele, no plano individual, cada pessoa tem o direito de decidir sobre a 

memória, mas e no plano coletivo? O direito ao esquecimento não pode decidir por 

todos assim como o dever da memória também não.  

          É importante que a memória da barbárie sirva para uma justa causa, como não 

propagar mais a violência, eliminando-a em todas as suas esferas, desde a demonstração 

mais velada, para que não se perpetue. É importante que as narrativas de memória da 

violência tenham cuidado com a mensagem que querem deixar sobre o passado para que 

não gere o desejo de vingança, além de não sacralizar e nem banalizar um 

acontecimento histórico.  
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3 O COLONO APÓS A DESCOLONIZAÇÃO 

Para qualquer pessoa, afirmar a sua identidade é legítimo. 

(TODOROV, 2002, p. 205) 

 

          Neste capítulo vamos abordar o colono após a independência de Moçambique. 

Tanto aquele que foi embora para a antiga metrópole, por escolha própria ou forçado a 

sair, quanto aquele que ficou em solo africano, também por escolha própria ou porque 

não tinha outra opção.  

          Sobre o ex-colono que volta para Portugal, recebendo a alcunha de retornado, 

analisaremos a identidade cultural de fronteira do português, partindo do conceito de 

Boaventura de Sousa Santos:  

Usei o conceito de fronteira mais no sentido de extremidade (frontier) 

do que no sentido de zona de contacto (borderland), mas, em todo 

caso, procurei com o conceito de fronteira significar a deslocação do 

discurso e das práticas do centro para as margens. (SANTOS, 2010, p. 

241) 

 

          Já sobre o ex-colono que ficou em Moçambique analisaremos a ideia de lar e 

pertencimento a uma terra dentro do conceito de emigração de Sousa Santos, pois o 

colonizador português também foi estrangeiro dentro das suas próprias colônias, e 

também do hibridismo cultural, de Stuart Hall, passando ainda por Néstor García 

Canclini.  

          A condição política e jurídica para “retornado”, segundo Decreto-Lei nº 308-

A/75, de 24 de Junho de 1975, diz respeito àquele que nasceu na ex-metrópole ou 

possui ascendente até terceiro grau daí naturais, e mesmo morando em uma das ex-

colônias ou tendo em uma delas nascido, manteve a naturalidade portuguesa. Ainda é 

desconhecido o número oficial de portugueses que regressaram de Moçambique para 
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Portugal, há apenas uma estimativa. De acordo com o recenseamento de 1981, foram 

cerca de 505.078, dos quais 164.065 vieram de Moçambique. 

          Além da análise do ex-colono após a independência, também analisaremos 

Moçambique como ex-colônia não tendo suas utopias libertárias concretizadas como o 

povo acreditava que teria com o fim da colonização. Essa análise será feita a partir de 

Cultura e Imperialismo de Edward Said e O retrato do descolonizado árabe-

muçulmano e de alguns outros de Albert Memmi, além do conceito de espaço habitado 

a partir de Gaston Bachelard, em A poética do espaço (1957), tendo a rua 513.2 como 

metonímia (ou uma miniatura, segundo Bachelard) do país Moçambique. O espaço da 

Rua 513.2 no romance de Borges Coelho funciona como metonímia de todo o país 

Moçambique, assim como, para a narradora de Caderno, o espaço será analisado a partir 

dos corpos: o corpo do pai como sendo todo o colonialismo e seu próprio corpo como 

seu território após o retorno.  

3.1 O EX-COLONO RETORNADO 

          Já foi mencionado no primeiro capítulo que o termo retornado engloba realidades 

variadas, pois o retorno não é efetivo à terra natal para todos. Para outros o retorno é 

apenas simbólico, pois muitos desses ex-colonos foram para um país totalmente 

estranho e não se reconheceram nele. Para esses o retorno foi pior, tendo em vista que 

esse estranhamento gerou uma crise identitária naquele que sempre acreditara ser 

português sem, na verdade, nunca ter sido de nascimento, já que nascera em 

Moçambique, e nem culturalmente, pois ao chegar a Portugal percebe que toda a cultura 

portuguesa que acreditara ter aprendido e apreendido em solo africano ao longo dos 

anos era, na verdade, uma cultura já bastante hibridizada. Um dos temas abordados no 

romance Caderno de memórias coloniais é a identidade à margem do retornado, o 
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sentimento de não pertença a Portugal e o não direito a pertença ao lugar onde nasceram 

ou viveram.  

           A narradora de Caderno é bastante irônica ao querer dizer que os retornados 

chegam a Portugal sentindo-se desapossados de tudo. Como já mencionado no primeiro 

capítulo, em outras narrativas de retornados, lemos que esses portugueses, ou filhos de 

portugueses, que saíram anos antes de Portugal sem nada e fizeram fortuna ou 

minimamente construíram uma vida confortável, em Moçambique, foram obrigados a 

retornar para Portugal como saíram: sem nada. Além de serem desterrados da terra em 

que viveram e prosperaram, foram obrigados a deixar tudo para trás: 

Manuel deixou o seu coração em África. Também conheço quem lá 

tenha deixado dois automóveis ligeiros, um veículo todo-o-terreno, 

uma carrinha de carga, mais uma camioneta, duas vivendas, três 

machambas, bem como a conta no Banco Nacional Ultramarino, já 

convertida em meticais./ Quem é que não foi deixando os seus 

múltiplos corações algures? Eu há muitos anos que o substituí pela 

aorta. (FIGUEIREDO, 2010, p. 11)  

 

          Diferente do que a narradora do romance nos conta (mesmo que de forma 

irônica), segundo Bruno Machado em sua dissertação, os retornados não chegaram 

todos sem nada, isso ocorreu apenas com uma parte deles. Além disso, a preocupação 

dos portugueses com os retornados era o efeito deles no mercado de trabalho, pois 

muitos adquiriram aptidões profissionais nas ex-colônias e tiveram ajuda governamental 

(e não governamental também) para a reintegração no mercado. A reação de 

marginalização dos portugueses na metrópole ocorre, muitas vezes, devido à falta de 

emprego que já havia para eles antes dos retornados voltarem. Com o regresso destes, a 

população aumenta de forma exorbitante, subindo ainda mais o número de 

desempregados. A ajuda que os recém chegados das ex-colônias receberam em Portugal 

não foi bem vista por muitos portugueses, causando revolta entre eles.    
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          Bruno Machado observa que foram vários os tipos de colonizadores que 

emigraram para as colônias portuguesas em África, pois as motivações que os levaram 

para lá não eram homogêneas: havia o gosto pela aventura, a liberdade que o imaginário 

africano despertava, as oportunidades de ascensão social, até mesmo uma espécie de 

“fuga” da realidade da antiga metrópole ou qualquer tipo de melhora de vida. A 

“ideologia da colonização” produziu esse imaginário baseado nos ideais de aventura, 

fama, dinheiro e poder, vide o mito do Eldorado.   

          Albert Memmi escreve sobre o colono que, na colônia, sonha em juntar dinheiro 

para um dia voltar para a metrópole rico e que, no entanto, aos poucos percebe que isso 

não seria viável, pois o padrão de vida que mantém na colônia só é possível devido ao 

baixo custo de vida que precisa ter para se manter por lá. Já na metrópole teria que 

reduzir seu padrão de vida pela metade e isso o colono não queria. Portanto, esse sonho 

de retorno ao país de origem que se imagina de um colono comum não é descrito por 

Memmi e nem visto em nenhum dos dois romances analisados na tese (além de não ser 

comum na Literatura Portuguesa). Existia uma saudade de Portugal e um sentimento de 

superioridade por ser português, mas não era comum observar um colono alimentando 

intenções de um dia voltar para Portugal assim que tivesse condições melhores para 

isso. Memmi atenta que, uma vez instalado na colônia, o colono não quer mais largar a 

sua posição, a não ser que lhe ofereçam uma coisa melhor, e isso só pode lhe acontecer 

na colônia mesmo.  

          Além da condição de vida que muda na colônia, Memmi considera que o 

comportamento da pessoa que sai da metrópole para a colônia também muda, pois o 

mesmo homem que é um amigo sensível e pai afetuoso em seu país de origem, podendo 

ser “[...] um homem democrata, vai certamente se transformar em um conservador, em 

reacionário ou até mesmo em fascista colonial” (MEMMI, 2007a, p. 93). Tudo levará 
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para que o colonizador aprove as discriminações e as condições de injustiça, sejam as 

relações profissionais, os novos interesses, os laços familiares ou os laços de afeto 

construídos na colônia.  

          De qualquer forma, o colonizador alimenta uma ideia coletiva em que a 

metrópole é um lugar melhor que a colônia, tanto pela cultura quanto pelo clima e pela 

geografia. Até mesmo para os filhos desses colonos, aqueles como a narradora de 

Caderno de memórias coloniais, que nasceram na colônia, a paisagem de referência 

também é verde e úmida, tão européia quanto a dos pais. Memmi chama essa ideia de 

“superego coletivo dos colonizadores” (MEMMI, 2007a, p. 97). Segundo ele, essas 

características são como qualidades quase éticas. Há a ideia de superioridade, no caso 

da bruma ao sol pleno e do verde ao ocre.  

          A metrópole, no entanto, só é interessante enquanto não se está nela, basta chegar 

ao país de origem dos pais para a narradora estranhar tudo o que acreditava que 

conhecia através dos livros de História, das fotografias e dos relatos dos pais. “A 

metrópole só é tão grande porque está além do horizonte e permite valorizar a existência 

e o comportamento do colonialista” (MEMMI, 2007a, p. 98). Ao ver a metrópole de 

perto, com sua própria forma de ver, tendo a colônia como referência, a narradora perde 

a ideia de sublime que Portugal tem para seus pais e os demais colonos: 

A metrópole era suja, feia pálida, gelada. Os portugueses da metrópole 

eram pequeninos de ideias, tão pequeninos e estúpidos e atrasados e 

alcoviteiros. Feios, cheios de cieiro, e pele de galinha, as extremidades 

do corpo rebentadas de frio e excesso de toucinho com couves. Que 

triste gente! (FIGUEIREDO, 2010, p. 123) 

 

          A narradora pontua que, além da sua decepção com a realidade da paisagem 

portuguesa, ela também foi bastante hostilizada pelos portugueses, pois estes deixavam 

claro que a situação em Portugal já estava bastante difícil para eles, portanto mais gente 
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(como os retornados) piorava ainda mais a situação do país. Principalmente os ex-

colonos que, segundo pensavam os portugueses, eram bastante preguiçosos já que 

viviam explorando os negros em Moçambique. “Sabiam lá eles o que eram os pretos, e 

o que éramos nós e o que tínhamos acabado de viver, cobardes filhos de uma puta 

brava” (FIGUEIREDO, 2010, p. 123), pensava a narradora.  

          Memmi nota que há um real antagonismo entre o colonialista e o metropolitano, 

tanto político quanto econômico. Segundo ele, o colonialista tem mesmo razão em 

sentir esse desconforto, pois não tem mais os mesmos interesses que aqueles que 

ficaram na metrópole. De alguma forma, não é mais um deles. Os retornados que de fato 

retornaram de algum lugar para o lugar de origem voltaram carregados com uma 

bagagem cultural que não são capazes de deixar para traz ou de ignorar sua existência.  

          Essa ideia de superioridade criada pelo colono de que a cultura da metrópole será 

sempre melhor que a da colônia gera um desprezo e desapego pela cultura do país em 

que vive. O colono não pensa, sequer, que seu filho possa um dia ter direitos e deveres 

como cidadão desse país, pois se recusa a se considerar cidadão da colônia. Ao mesmo 

tempo, não vive na metrópole, não participa da consciência coletiva dos seus 

compatriotas e não é influenciado por ela no seu cotidiano. Segundo Memmi:  

O resultado dessa dupla mas negativa determinação sociológica é que 

o colonialista é civicamente aéreo. Navega entre uma sociedade 

distante, que ele quer sua, mas que se torna em certo grau mítica, e 

uma sociedade presente, que ele recusa e mantém na abstração. 

(MEMMI, 2007a, p. 105) 

 

          Boaventura de Sousa Santos, em Pela mão de Alice: O Social e Político na Pós-

Modernidade (2013), afirma que sua hipótese de trabalho é a de que a cultura 

portuguesa não tem conteúdo, mas apenas forma, sendo uma forma fronteiriça. 

Diferente dos demais colonizadores, o colonizador português, segundo Sousa Santos, 
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foi também emigrante dentro de suas próprias colônias. Ao contrário dos outros 

europeus, Portugal se viu no espelho do Próspero e do Caliban. Sousa Santos escreve 

que:   

Em termos simbólicos, Portugal estava demasiado próximo das suas 

colônias para ser plenamente europeu e, perante estas, estava 

demasiado longe da Europa para poder ser um colonizador 

consequente. Enquanto cultura européia, a cultura portuguesa foi uma 

periferia que, como tal, assumiu mal o papel de centro nas periferias 

não europeias da Europa. (SANTOS, 2013, p. 190)  

 

           Para o sociólogo português o que existe, na verdade, não é uma cultura 

portuguesa, mas sim uma forma cultural portuguesa: a fronteira. Essa cultura é de 

fronteira não por conceber um vazio para além dos portugueses, mas sim, segundo 

Sousa Santos, por haver um vazio do lado português. Não é por acaso que o português 

foi tanto o europeu quanto selvagem, o retornado foi tanto o colonizador quanto o 

emigrante. Sousa Santos chama a zona fronteiriça de híbrida e babélica. Isso permitiria, 

de forma antropofágica, que aquele que viveu em Moçambique por muitos anos pudesse 

criar uma forma de ser português a sua maneira, um português moçambicano, como 

Isabela Figueiredo diz que se considera na entrevista anexada ao livro.  

          Segundo Silvio Renato Jorge, em seu livro Sobre mulheres e estrangeiros: alguns 

romances de Olga Gonçalves (2009), mesmo de forma inconsciente, em toda cultura 

ocorre a adoção de elementos estrangeiros diversos de tal forma sendo difícil, até 

mesmo impossível, distinguir o elemento original do importado. Sendo assim, Jorge 

escreve que “a identidade cultural é na verdade o resultado transitório de um processo 

de identificação” (JORGE, 2009, p. 18), em diálogo com Boaventura de Sousa Santos, 

para quem as identidades culturais não são rígidas e nem imutáveis, mas identificações 

em cursos, assim como pensa Stuart Hall, como veremos adiante, que afirma que a 

identidade é um processo. Jorge acrescenta que “a identidade cultural é um compósito, 
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em que se encaixam diversos elementos, contemporâneos ou não” (JORGE, 2009, p. 

19).  

          Ele observa que o discurso do poder cultural quando aponta uma ideia de nação 

anula as diferenças étnicas, de classe e de gênero. Ou seja, evidencia a imagem do 

homem português representando apenas o masculino e europeu, deixando a mulher e 

aqueles que não são brancos em segundo plano. Por isso, ressalta a importância de 

evidenciar que, por ter uma representação cultural marcada pela colonização, os valores 

destacados como virtudes da lusitanidade serão construídos a partir de comparações que 

vão se opor a traços que consideram negativos em outras culturas, aquelas que são 

consideradas pelos portugueses como inferiores.  

          O retornado desorganiza essa ideia de cultura portuguesa ao chegar a Portugal. 

Mesmo aquele que nasceu em Moçambique, como a narradora, sente-se português 

porque foi educado para se sentir assim. E aquele que passou longos anos na antiga 

colônia passa a ser considerado menos português pelos seus compatriotas por isso. Jorge 

observa que:  

Qualquer tentativa de delimitar um novo processo de identificação 

diante da cultura portuguesa precisa partir desta consciência: de um 

lado, deve entender a identidade cultural como um discurso de poder; 

de outro, deve buscar reformulá-lo, tentando problematizar o seu 

caráter centralizador e a sua preocupação com as referências 

hegemônicas. (JORGE, 2009, p. 36)  

 

          Sousa Santos afirma que a cultura portuguesa não se esgota na cultura dos 

portugueses e vice-versa, os retornados são um bom exemplo disso com todo o seu 

hibridismo. A partir do momento que Portugal não tem mais as colônias para 

reconhecer como centro, passa a procurar no outro, normalmente o emigrante, como 

modelo de compensação. Esse emigrante será, logo após o 25 de Abril, o retornado das 



147 
 

antigas colônias. Boaventura de Sousa Santos usa o termo híbrido para complementar a 

ideia de fronteira:  

E é por isso que no nosso trajecto histórico cultural da modernidade 

fomos tanto o Europeu como o selvagem, tanto o colonizador como o 

imigrante. A zona fronteiriça é uma zona híbrida, babélica, onde os 

contactos se pulverizam e se ordenam segundo micro-hierarquias 

pouco susceptíveis de globalização. (SANTOS, 2013, p. 153)  

 

          O retornado é um tipo de estrangeiro dentro de Portugal, tanto o que nasceu em 

Moçambique, quanto aquele que de fato retorna. Este sujeito, colono branco que com a 

independência das colônias se vê obrigado a ir embora do país que considera ser o seu, 

emigra para a antiga metrópole atrás de um território a que se sinta pertencente, pois o 

da sua terra natal lhe foi negado.  

          Tomo a liberdade de atribuir as características do emigrante ao retornado devido 

as semelhanças, sendo ambos um tipo de estrangeiro. No entanto, é importante frisar 

que tenho consciência que o retornado não é um emigrante em Portugal, pois ele não 

sofre preconceito dentro do seu país como um emigrante comum possa sofrer. Ele se 

sente como um emigrante, o que é diferente de ser, devido à sensação de deslocamento 

e desterro. Tal sensação também pode ser encarada como uma forma de vitimização 

desse retornado. Tendo isso em vista, Silvio Renato Jorge atenta para o fato de que o 

emigrante não possui o apego ao local de origem que o senso comum costuma atribuir. 

Claro que existe afeto, mas não o peso. Afinal, antes do retornado ser um emigrante em 

Portugal, ele já era um emigrante em Moçambique. Da mesma forma que o vazio da 

terra natal fora ocupado na antiga colônia, ele passa a ser ocupado na antiga metrópole:  

O emigrante é aquele que, mesmo convivendo com uma mistura 

ambígua de sentimentos em relação à sua origem – estorvo, dor, 

exaltação –, deposita alhures as suas esperanças, apontando, portanto, 

para o quanto de fragmentário pode existir em todo processo de 

identificação. (JORGE, 2009, p. 51)  
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         O emigrante habita um espaço fronteiriço, ou seja, ele não se sente pertencente a 

lugar algum por completo ao mesmo tempo em que consegue se sentir filiado a 

qualquer tradição. No entanto, como o retornado não é, necessariamente, um emigrante, 

isso ainda não se apresenta bem resolvido para ele, que mais parece em crise entre a 

posse e a pertença a uma terra que a um pertencimento a todas elas. A identidade é um 

processo em um eterno fazer-se, que se desenrola conforme a memória individual é 

relacionada à do grupo e da sociedade.  

          Já está claro que o retornado é semelhante ao emigrante, no entanto, a definição 

da alcunha, segundo Silvio Renato Jorge, é:  

Esta palavra [retornado], usada para indicar aqueles que, tendo vivido 

como colonizadores ou mesmo nascido nas colônias, ainda que filhos de 

portugueses, voltaram para a ex-metrópole após a independência dos 

países africanos, acaba por retratar o estatuto diferente de sua cidadania. 

Recuperando os traços distintivos cultuados à época do salazarismo, 

quando os descendentes dos que se transferiam para os países africanos 

eram tratados como portugueses de “segunda”, a alcunha de retornado 

evidencia o processo de exclusão vivido por esses indivíduos, 

destacando ainda a situação intervalar de sua identidade. (JORGE, 

2009, p. 105-6) 

 

          A identidade do retornado é fronteiriça, pois transita entre dois mundos. Ele 

recebe influência tanto do país que habitara antes quanto de Portugal, isso forma a 

dualidade de sua imagem. A busca do retornado se assemelha à do emigrante, que 

muitas vezes não consegue se reconhecer como alguém que pertence a uma origem. Sua 

vida é marcada por rupturas, escolhas e adaptações, além de nunca se sentir pertencer a 

um lugar ou a um tempo de fato.  

          A experiência de desterritorialização acarreta sofrimento para muitos retornados. 

Esse colonizador ocupa duplamente a margem identitária, pois já era emigrante quando 

fora para Moçambique colonizar. Agora volta para Portugal mais uma vez como 
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emigrante. Sua identidade é um eterno processo. Não que a dos outros também não seja. 

A diferença é que o estrangeiro se reconhece como estrangeiro. Ele sabe que sua 

identidade é diferente daquele que sempre esteve em Portugal sem nunca de lá sair. 

Então terá que aprender a elaborar o seu outro para encontrar uma identidade possível.  

          Para Stuart Hall, o sujeito que acredita ter uma identidade unificada e estável, está 

se tornando fragmentado.Tal sujeito é composto não de uma única, mas de várias 

identidades, podendo ser até mesmo contraditórias e não resolvidas entre si. Hall o 

chama de pós-moderno e essa identidade de celebração móvel: “formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados 

nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2011, p. 13), sendo essa definição 

histórica e não biológica. Para o sociólogo jamaicano, a ideia de uma identidade 

plenamente unificada é uma fantasia.  

          As sociedades modernas, segundo Hall, são sociedades em constante mudança. 

Elas não têm centros, não vão se desenvolvendo de acordo com o desdobramento de 

uma única causa ou lei. Hall cita o conceito de deslocamento de Ernest Laclau, para 

quem “uma estrutura deslocada é aquela cujo centro é deslocado” (HALL, 2011, p. 17). 

Da mesma forma é a sociedade colonizadora, que não é um todo unificado e bem 

delimitado, ela é constantemente descentrada ou deslocada. Hall observa que o 

deslocamento tem características positivas, pois mesmo desarticulando as identidades 

constantes do passado, ele abre possibilidades de novas articulações: a criação da 

identidade hibridizada do retornado.  

          Segundo Hall, a Europa Ocidental sequer tem uma nação que não seja híbrida 

cultural, não existe uma única cultura ou etnia composta por um único povo. Portanto, o 

colono, ao chegar a Moçambique, já chega hibridizado. Ao voltar de lá anos mais tarde, 

retorna ainda mais hibridizado culturalmente. O preconceito sofrido pelo retornado 
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devido a essa questão cultural, além de mostrar a hostilidade do povo português com o 

outro, mostra também a falta de conhecimento da própria história, do próprio passado 

cultural.  

          As fronteiras já foram dissolvidas, nos afirma Hall. As velhas certezas e 

hierarquias da identidade são postas em questão. O que é ser português pós-retornado 

em um país que é um armazém de múltiplas culturas? O filho do colonizador, aquele 

que nasceu em Moçambique, como a narradora, que “retorna” para um país em que 

nunca esteve antes, só tem como opção a Tradução. Segundo Hall, “este conceito 

descreve aquelas formações de identidade que atravessam e intersectam as fronteiras 

naturais, compostas por pessoas que foram dispersadas para sempre de sua terra natal.” 

(HALL, 2011, p. 88-9). Sem perder a sua identidade, as pessoas traduzidas se vêem 

obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, mas sem serem assimiladas 

por elas:  

A diferença é que elas [a cultura] não são e nunca serão unificadas no 

velho sentido. [...] Elas são irrevogavelmente traduzidas. [...] Eles [os 

emigrantes] são produtos das novas diásporas cridas pelas migrações 

pós-coloniais. Eles devem aprender a habitar, no mínimo, duas 

identidades, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e a negociar 

entre elas. As culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de 

identidade distintivamente novos produzidos na era da modernidade 

tardia. Há muitos outros exemplos a serem descobertos. (HALL, 2011, 

p 89-90) 

 

          Em Pela mão de Alice (2013), Boaventura de Sousa Santos continua a ideia de 

tradução de Hall ao concluir que identidades são identificações em curso, pois as 

identidades culturais não são rígidas e nem imutáveis, “são resultados sempre 

transitórios e fugazes de processos de identificação” (SANTOS, 2013, p. 167). Como já 

dito anteriormente, a cultura portuguesa não se esgota na cultura dos portugueses, ou 
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seja, os retornados não estão impedidos de serem portugueses na sua identidade cultural 

por não terem nascido ou crescido em Portugal como os demais portugueses.  

          Sousa Santos, em A gramática do tempo: para uma nova cultua política (2010), 

fala sobre essa condição entre Próspero e Caliban de Portugal enquanto país 

colonizador. Segundo ele: 

O colonialismo português, sendo protagonizado por um país 

semiperiférico, foi, ele próprio, semiperiférico, um colonialismo com 

características subalternas, o que fez com que as colônias fossem 

colônias incertas de um colonialismo certo. (SANTOS, 2010, p. 228)  

 

          Isso gerou um déficit de colonização por parte dos portugueses, segundo os 

critérios dos países centrais, além de um excesso de colonização, pois as colônias 

portuguesas eram, indiretamente, conforme escreve Sousa Santos, colonizadas por parte 

dos países da Europa Central, principalmente a Inglaterra. Houve, no colonialismo 

português, assim como um excesso de colonialismo, um déficit de capitalismo, devido à 

enorme dependência financeira que Portugal tinha desses outros países. 

          Sendo o colonizador português o Próspero e o Caliban, sua identidade, segundo o 

sociólogo, é duplamente dupla: “É constituída pela conjunção de dois outros: o outro 

que é o colonizado e o outro que é o próprio colonizador enquanto colonizado” 

(SANTOS, 2010, p. 245). A miscigenação era vista pelo Próspero europeu como um 

ônus, sendo que a mesma era proclamada como triunfo humanista pelos portugueses, 

segundo Sousa Santos. No entanto, veremos que pelos moradores da antiga metrópole 

qualquer tipo de mistura não era aceita, pois os retornados serão considerados 

portugueses de segunda categoria exatamente por terem passado anos no continente 

africano e terem a pureza de sua identidade lusitana “contaminada”. Sempre em trânsito 

entre Próspero e Caliban, o colonizador português tanto foi racista quanto sofreu 

racismo. 
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          A personagem de Caderno de memórias coloniais narra sua partida para Portugal 

de forma desconfortável como quem quer esquecer todo o passado: “Não voltaria a esse 

lugar, que sendo a minha terra, não me pertencia” (FIGUEIREDO, 2010, p. 87). A ideia 

de posse e pertença é algo muito caro ao ex-colono retornado. Ele acreditava ser o dono 

de Moçambique, mas não moçambicano, pois era português. Ao se ver obrigado a ir 

embora, essa identidade é posta em xeque. Esse colono deixa de ter a posse daquela 

terra ao mesmo tempo em que percebe que se sentia pertencente a ela. O retornado, de 

forma aproximada ao emigrante, precisa se reconstruir em Portugal, reconstruir uma 

nova identidade:  

A minha terra nunca veio, depois disso, a ser um metro de chão 

preciso – um talhão do qual se pudesse dizer “pertenço aqui”. Ou, 

“vêem aquela janela no 4º andar, foi ali”; “onde está agora aquele 

prédio, a minha mãe...”/ A minha havia de ser uma história, uma 

língua, uma ideia miscigenada de qualquer coisa de cultura e 

memória, um não pertencer a nada nem a ninguém por muito tempo, e 

ao mesmo tempo ser tudo, e de todos, se me quisessem, para que 

merecesse ser amada; quanto custava o amor?/ O meu corpo tornou-se 

devagar a minha terra. Materializei-me nela, e todos os dias voltava ao 

anoitecer à minha terra, e dela saía de manhã. (FIGUEIREDO, 2010, 

p. 87)  

 

          Muitos ex-colonos haviam deixado para ir embora de Moçambique um pouco 

depois do tumulto da partida pós-25 de Abril, a família da narradora fazia parte desse 

contingente, pois seu pai acreditava em uma reviravolta de uma “África branca na qual 

os negros haviam de se assimilar” (FIGUEIREDO, 2010, p. 97). Seu pai acreditava em 

um movimento de brancos que pudesse mudar aquela realidade, que expulsasse os 

negros da cidade e os concentrasse no mato. “Porque aquela terra, senhores, era do meu 

pai. O meu pai era todo o povo moçambicano” (FIGUEIREDO, 2010, p. 97). 

          Os dias que se passaram em Moçambique após a independência para o seu pai 

foram os mais humilhantes, pois sentiu raiva até o último dia em que estive em solo 
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moçambicano. Baixar a voz para um negro, ter de mostrar documentos, ser tratado por 

você e ter de dar a mão em sinal de aceitação da autoridade eram os piores sinais de 

humilhação que seu pai tinha de passar no país que considerava ser o seu. “Com ou sem 

independência, um preto era um preto e o meu pai foi colono até morrer” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 98).  

          Considerando que para a narradora o pai é a personificação do colonialismo 

português, o que muda com o fim da colonização, não é o pensamento colonial na 

cabeça de um ex-colono como o pai dela, mas a identidade cultural e a ideia de 

pertencimento a um território, principalmente para os filhos desses colonos.  

          Quando soube que fora decidido que partiria de Moçambique, a narradora conta 

que ficou muito feliz. Seu desespero em partir logo é de quem tem pressa de sair do 

lugar em que está e não quer ter nenhuma lembrança dele:  

Queria, como uma criminosa de guerra, voltar costas a toda aquela 

esquizofrenia que não me permitia ser legitimamente quem eu era nem 

viver com que o que eles eram. Precisava de uma identidade. De uma 

gramática. Melhor, de poder mostrá-las sem medo. Sou isto, pronto, 

sou isto, assim, agora, olhem, arranjem-se. (FIGUEIREDO, 2010, p. 

102-3) 

 

          A narradora se vê precisando de uma nova identidade e está determinada a 

consegui-la. Obter essa nova identidade não é um problema, desde que não seja mais 

moçambicana, desde que não esteja mais naquele país. Quando ela diz que a vida na 

colônia não era fácil, pois ou se era colono ou colonizador e quem tentava ser alguma 

coisa de transição, pagava o preço por isso, ela se refere a não ser permitido um 

comportamento diferente do que se espera do dicotômico.  

          Assim como Boaventura de Sousa Santos, a narradora também usa o termo 

“fronteira” para ilustrar o que o sociólogo português afirma sobre essa identidade, 

afinal, o retornado realmente habita dois lugares. O que ele entende por território é 
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diferente do entendimento de uma pessoa que não teve a mesma experiência migratória 

que ele:  

Já estou aqui, contudo ainda lá estou. Na verdade, todo o passado, 

presente e futuro ali se fundiram, naquela viagem, e eu só posso falar 

usando as palavras de fronteira, de transição, manchadas, duais que aí 

se formaram. (FIGUEIREDO, 2010, p. 107)  

 

          A narradora conta que a viagem de ida (chamado retorno) para Portugal foi feita 

de noite, não para dormir, como de costume, mas por pudor, pois se sentia fugindo de 

Moçambique e tinha vergonha disso. Nessa fuga recebia muitos recados para dar 

quando chegasse, um deles era o de que os pais chegariam depois, mas o principal era 

que divulgasse o que chamavam de “verdade”:  

“Lá pela Metrópole andam muito amiguinhos dos pretos!, mas que 

vejam bem quem eles são, e a paga que nos deram por tudo o que aqui 

enterramos, e era nosso; esta cidade, o trabalho, donde comiam. É por 

ti que vão saber. Tens de contar. Conta a todos”. (FIGUEIREDO, 

2010, p. 109)  

 

          No entanto, a narradora escolheu nunca contar o que lhe foi pedido. Isabela 

Figueiredo, na entrevista ao fim do livro, afirma que essa narrativa tinha de ser feita. E 

só a fez após a morte do seu pai. A narradora não só não entrega a mensagem pedida, 

como a autora do romance escreve um livro partindo do ponto de vista de uma retornada 

com outra mensagem a entregar.   

          A narradora conta que no vôo fora impossível relaxar devido aos “pesados restos 

coloniais” (FIGUEIREDO, 2010, p. 113). É como se a colonização tivesse ficado para 

trás junto com Moçambique, mas junto dela, da narradora, fossem as memórias da 

experiência colonial. Esquecer o que viveu não seria fácil, pois os portugueses da antiga 
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metrópole não estavam preocupados em disfarçar o mal estar que os retornados 

causavam.  

          Partindo do princípio que esta tese, ao falar dos retornados, refere-se àqueles que 

foram hostilizados, cabe aqui observar aqueles que tanto hostilizaram os moçambicanos 

quando estiveram na posição de colonos, e depois que foram para a antiga metrópole 

foram hostilizados pelos portugueses de Portugal. Pois, segundo nos relata a narradora, 

para os portugueses os responsáveis pela colonização e exploração dos moçambicanos 

eram apenas os compatriotas que estavam em Moçambique. Para muitos da população 

de Portugal que ignoraram a colonização por anos, durante todo o regime salazarista, 

evitavam se sentir responsáveis por uma colonização que nunca viram de perto. No 

entanto, para a narradora, contestar e revidar isso, naquele momento, era muito 

complicado. Explicar o lado dela, enquanto filha do eletricista, e o quanto a vida no seu 

cotidiano é complexa e que não existem respostas simples é mais difícil do que se possa 

imaginar. 

          Segundo Eduardo Lourenço, mesmo sendo organicamente colonizadora, a 

maioria dos portugueses só se sentiu colonialista por conta alheia, da mesma forma que 

se sentiu anticolonialista. Lourenço é claro ao afirmar que a culpabilidade dos colonos é 

irrecusável e inocente ao mesmo tempo, “[...] como o colonialismo de que eram os 

agentes e os actores objectivos, sem ter consciência de o ser” (LOURENÇO, 2014, p. 

246). Isso era suficiente, segundo o pensador português, do ponto de vista humano, para 

entender o sentimento de injustiça absurda e a revolta que os retornados sentem pelo 

que viveram em Moçambique depois da independência.  

          Segundo a narradora, passa-se muito tempo até sentir que foi possível saldar a 

dívida que acreditava ter. Foram muitos anos silenciosos sofrendo humilhações diárias 
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até que eles, os retornados, não se importarem mais em ser “apenas umas cabras, párias 

do sangue e da raça. Até perder a fé e a cortesia. Tudo” (FIGUEIREDO, 2010, p. 115).  

          A narradora, assim como a escritora que afirma ter sido necessário escrever o 

livro para que o pai pudesse ser perdoado já que não se confessou antes de morrer, conta 

ao leitor que sonhou muitas vezes que o pai morria até que um dia morreu de fato sem 

que pudessem ter feito as pazes:  

[...] e agora está aqui sentado, a dois centímetros do meu rosto, a ler-

me
8
, e eu, sinceramente, só queria dizer-lhe que vivemos um tempo 

demasiado curto para o nosso amor, confuso, desajustado, injusto. 

Que foi só isso que nos aconteceu: um tempo, um espaço, um 

tabuleiro de xadrez errado para o amor./ E que o traí para que 

pudéssemos levantar a cabeça. (FIGUEIREDO, 2010, p. 118) 

  

            As partes grifadas da citação, tanto, “a ler-me”, quanto “E que o traí para que 

pudéssemos levantar a cabeça” são trechos da narradora que atestam as características 

de autoficção da narrativa considerando a entrevista da autora ao fim do livro.   

          No subcapítulo seguinte iremos abordar, com o romance Crónica da Rua 513.2, o 

cotidiano do ex-colono que escolhe ficar em Moçambique após a independência. Em 

Caderno de memórias coloniais, a narradora adianta que a situação dos brancos que 

ficaram, ou por solidariedade aos movimentos de libertação, ou por não terem outra 

escolha, ou até mesmo por não quererem tê-la (porque não queriam ter um nível social 

inferior ao que tinham em Moçambique em outro lugar, por exemplo), não foi nada 

fácil. Para ela, os retornados tiveram mais sorte, apesar de tudo. Até que ponto o que a 

narradora conta irá ecoar na narrativa de João Paulo Borges Coelho? 

          Após muitos anos morando em Portugal a narradora conclui que as pessoas não 

mudam. Para ela, aqueles que viveram em Moçambique no período colonial e foram 

colonos permaneceram com a mentalidade de colonos. Não há o que fazer. Sendo assim, 

                                                           
8
 Grifo meu. 
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para ela, o melhor, ao longo desses anos, foi se afastar de muitos desses retornados ao 

chegar a Portugal para se restabelecer: “Ouvi isto toda a minha vida. Venham falar-me 

no colonialismo suavezinho dos portugueses... Venham-me com essa história da 

carochinha./ (...) E toda a minha verdade é para eles uma traição” (FIGUEIREDO, 

2010, p. 131).  

          Mesmo anos após a independência, como o pensamento colonial não muda, os 

ex-colonos não dão o braço a torcer e permanecem acreditando que realmente fizeram 

muito pelos negros de Moçambique e que eles deveriam ser gratos por tudo. Uma 

gratidão que era impossível ter e que a narradora não deixa de ironizar, não sem deixar 

de tocar em um ponto basilar do colonialismo português: a prática escravocrata:  

Os carniceiros foram todos tão bonzinhos que quando matavam o 

cabrito davam as vísceras aos pretos. A tripa. A pele. Pagavam-lhes o 

trabalho escravo com porrada mais farinha, que comiam com as mãos, 

aqueles porcos negros; e se os faziam trabalhar sete dias por semana, 

sem horário, era apenas o legítimo tratamento de que precisavam os 

preguiçosos. Um favor que o branco lhes fazia. Civilizar os macacos. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 131-2)  

 

          O sentimento de nacionalidade da narradora é o de desterrada. Ao ver um 

moçambicano pelas ruas de Lisboa, ela tem um impulso de falar com ele que também 

era de Moçambique, mas detém-se, pois se lembra que dentro dela havia uma terra da 

qual havia sido desterrada e que, talvez, dentro dele também. Há um sentimento de 

incompletude:  

Os desterrados, como eu, são pessoas que não puderam regressar ao 

local onde nasceram, que com ele cortaram os vínculos legais, não os 

afectivos. São indesejados nas terras onde nasceram, porque a sua 

presença traz más recordações./ Na terra onde nasci seria sempre a 

filha do colono. Haveria sobre mim essa mácula. A mais provável 

retaliação. Mas a terra onde nasci existe em mim como uma mácula 

impossível de apagar. (FIGUEIREDO, 2010, p. 133)  
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          De tudo o que viveu até o momento, o que fica para a narradora de toda a 

memória colonial é a culpa. Esta é também outro termo basilar do colonialismo 

português: a continuidade do processo civilizatório cristão. A mácula citada pela 

narradora está relacionada como um sinal de impureza, uma imperfeição em sua vida, 

aquilo que mancha a sua reputação. A presença cristã é muito forte na vida da narradora 

no seu sentimento de culpa e na vida da autora ao dizer que seu pai não confessou antes 

de morrer. Moçambique é a imagem da menina branca ao sol ao lado da menina negra 

empoeirada, em silêncio, de lados opostos da justiça e da sobrevivência. Moçambique 

seria a terra da qual ela um dia fora desterrada, e:  

Um desterrado como eu é também uma estátua de culpa. E culpa, a 

culpa, a culpa que deixamos crescer e enrolar-se por dentro de nós 

como uma trepadeira incolor, ata-nos ao silêncio, à solidão, ao 

insolúvel desterro. (FIGUEIREDO, 2010, p. 134)  

  

          No artigo “Casa, lar”, Denise Almeida Silva, ao procurar definir o verbete “lar”, 

ressalta que a experiência do não lar pode ser construída, como clássico exemplo da 

“Canção do Exílio”, do poeta Gonçalves Dias, a partir do exterior, ou seja, pelos 

contrastes dos eixos espaciais “cá” e “lá”. Assim ocorre para a narradora que tinha sua 

identidade como portuguesa muito bem definida enquanto estava em Moçambique. No 

entanto, bastou chegar a Portugal para que essa mesma identidade fosse posta em xeque, 

não só pelos portugueses, que os classificaram a todos como retornados, mas também 

por ela mesma, que não se reconhecia neles.  

          Conforme escrito anteriormente, o retornado é um tipo de estrangeiro. Sobre esta 

forma de estar no mundo, Silvina Carrizo, no artigo “Estrangeiro”, descreve que estes 

são:  

[...] os que mantêm uma relação específica com uma comunidade, 

república ou Estado, regulamentada por direitos e deveres nacionais e 

transnacionais. Há diferentes tipos de estrangeiros: turistas, 
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imigrantes/emigrantes, trabalhadores, exilados, expatriados, 

refugiados e deslocados. (CARRIZO, 2016, p. 115)   

 

          O retornado pode se identificar tanto com o emigrante, como também com o 

expatriado, o refugiado ou o deslocado. Segundo Carrizo, o termo estrangeiro abrange 

outras instâncias do sujeito no mundo moderno, ele circula entre o que é familiar e 

estranho. Para o retornado, o familiar está naquilo que ele ainda tinha na memória de 

antes de ir para Moçambique, no que ainda conservara da antiga metrópole. Já aqueles 

que nasceram na antiga colônia, o familiar é o que estava na memória dos seus pais e no 

que fora ensinado na escola. O estranho é a realidade atual, já totalmente modificada 

com o passar dos anos ou completamente desconhecida para aqueles que nunca 

estiveram em Portugal antes.  

          Em A nau de Ícaro e Imagem e miragem da lusofonia (2001), Eduardo Lourenço 

escreve que as saídas da Europa eram uma consequência involuntária da expansão do 

capitalismo mercantil ocidental ao mundo inteiro, que, simbolicamente, recebeu os 

nomes de expansão, conquista e colonização. “A emigração supõe que alguma coisa de 

melhor do que o que se deixa nos espera para nos dar a oportunidade de mudarmos de 

estado ou funções” (LOURENÇO, 2001, p. 45), mas não foi assim para esses retornados 

quando seguiram de Moçambique para Portugal. Eles sabiam que não estavam indo para 

uma vida melhor do que onde estavam antes.  

          O retornado passa a ter Moçambique como uma espécie de morada-refúgio depois 

que chega a Portugal. O país africano passa a habitar a memória de maneira proustiana, 

com seus cheiros e gostos, já que o retorno a ele é inviável. No entanto, essa 

moçambicanidade vive apenas na memória do retornado, pois ele não se mistura aos 

negros em Portugal. Como já fora dito pela narradora anteriormente, uma mente 

colonialista permanece colonialista até morrer.    



160 
 

          É importante considerar a história dessas pessoas que pertenceram a outras terras 

que em outro momento fizeram parte do que antes era chamado de império. Afinal, boa 

parte da história de Portugal se passou fora de Portugal. Reconhecer isso e construir 

esse arquivo pós-colonial é contar a história de exclusão de muitos portugueses 

africanos como a narradora.  

          Margarida Calafate Ribeiro, em “O fim da excepção atlântica e a descolonização 

da Europa” observa como é curioso que hoje, o indiano, o paquistanês ou o senegalês 

queiram permanecer com suas respectivas nacionalidades na Europa, e não tenha 

vontade de se assimilar como era com os africanos de diferentes ex-colônias no tempo 

da colonização. “Não é fácil para o continente que subalternizou meio mundo, julgando 

que a ambição dos outros só poderia ser quererem ser como nós, constatar hoje no 

interior da Europa e expressa por europeus esta percepção” (RIBEIRO, 2008, p. 48).  

          No artigo “Estranhos em permanência: a negociação da identidade portuguesa na 

pós-colonialidade”, a pesquisadora Inocência Mata afirma que a sociedade portuguesa é 

pluricultural. Já era assim, segundo a pesquisadora, muito antes do território português 

ser confinado da forma como o conhecemos atualmente. Entretanto, mais de trinta anos 

após o fim do império, o que se entende por identidade portuguesa já passou por várias 

outras transformações culturais. Além da emigração dos retornados, foram muitos os 

africanos que partiram para Portugal após a independência levando suas tradições:  

[...] é inegável que os africanos trouxeram para a “civilização” 

portuguesa novos valores, hábitos, costumes e tradições culturais – 

vale dizer, novos saberes e sabores: os hábitos alimentares, a 

literatura, a pintura, a música, a linguagem. (MATA, 2006, p. 289)  

 

          O retornado vai viver em um país que já não é homogeneamente étnico.  

Seja como for, de há algum tempo a esta parte, sobretudo a partir dos 

inícios da década de 90, Portugal começa a olhar-se com “olhos 

multiculturais”, contrariando a tendência da homogeneização herdada 



161 
 

da ideologia colonial forjada no Estado Novo – apesar de ser ainda 

incipiente (e recente) a percepção e a assunção do/pelo outro, como 

entidade etnocultural diferente pertencente ao corpo da nação. 

(MATA, 2006, p. 295)  

 

           Inocência Mata bem observa que a história de Portugal foi feita no mar, portanto, 

nada mais natural que sua identidade seja forjada também do fluxo migratório 

provocado desde as navegações até as independências das ex-colônias. A pesquisadora 

não fala dos retornados, mas é interessante observar esse grupo quando ela fala de 

poder, afinal eles são emigrantes brancos vindos de Moçambique, portanto não foram 

rotulados de africanos quando chegaram.  

          Margarida Calafate Ribeiro reflete, se a partir do livro de Isabela Figueiredo, 

Caderno de memórias coloniais, e deste tipo de representações narrativas não se possa 

constituir um discurso fundador de uma identidade da segunda geração daquilo que ela 

chama dos netos que Salazar não teve (filhos dos ex-combatentes da guerra colonial, 

filho de um preso político, filho da ditadura ou filho do retornado):  

Desta forma gera-se o pacto de responsabilidade partilhada inerente à 

funcionalidade da literatura-testemunho e gera-se a obrigação da 

geração seguinte continuar na busca de respostas as questões de seus 

pais, tentando fazer a síntese entre um excesso de memória individual 

dos pais, contra a falha da memória colectiva, aquela que no fundo 

define aquilo que devemos esquecer e o que devemos recordar. 

(RIBEIRO, 2012, p. 98) 

 

           Portanto, parte daí a necessidade do testemunho, que também é frágil enquanto 

certezas historiográficas, para as futuras gerações, para que assim não se possa mais 

dizer que não sabia o que de fato ocorria nas colônias com os antepassados e porque 

foram chamados de retornados ao chegarem a Portugal. O romance tornou-se mesmo 

um gênero comum para a escrita do discurso histórico nacional onde se revisa a 

identidade nacional e também a pessoal.  



162 
 

3.2 MOÇAMBIQUE: PERMANECER OU RETORNAR? 

          Durante a ditadura de Salazar, este dizia que Portugal não era um país pequeno, 

era um império do Minho ao Timor. Acerca do imperialismo, Edward Said afirma que a 

colonização é uma consequência dele. Nele, um centro metropolitano dominante 

governa um território distante através da implantação das colônias. Com o fim do 

império, há o fim da colonização com um processo bastante violento como visto no 

capítulo anterior.  

          Na urgência em apagar os rastros da colonização, Said chama atenção para a 

rejeição do cristianismo e o uso das roupas ocidentais durante o processo de 

descolonização. Em Crónica da Rua 513.2, além do gosto musical de Josefate não ser 

visto com bons olhos, é mencionada a suspensão do Natal. Além disso, segundo Said, 

os países que foram colonizados, como Moçambique, enfrentaram as humilhações do 

colonialismo tentando encontrar uma base ideológica mais ampla. “Essa base é 

encontrada, a meu ver, na redescoberta e repatriação daquilo que fora suprimido do 

passado dos nativos pelos processos imperialistas” (SAID, 2011, p. 329). A 

descolonização é uma intrínseca batalha sobre o rumo dos diferentes destinos políticos, 

das diferentes histórias e geografias.  

          A resistência, segundo Said, precisa trabalhar para recuperar as formas já 

constituídas ou, ao menos, influenciadas pela cultura do império. Os moçambicanos 

após a descolonização precisaram reimaginar uma Moçambique despojada do passado 

imperial. No entanto, a identidade cultural, que é construída e reconstruída em anos, não 

se apaga da noite para o dia. “Mas a história de todas as culturas é a história dos 

empréstimos culturais. As culturas não são impermeáveis” (SAID, 2011, p. 339). 

Superar o colonialismo não precisa ser abandonar todas as características culturais do 
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antigo colonizador, mas pensar a identidade local como algo que não esgota a 

identidade do indivíduo ou do povo.     

          Para Said, o que a descolonização gerou de mais lamentável foi um maior número 

de refugiados, imigrantes, deslocados e exilados que em qualquer outro período da 

história. A luta pela independência gerou novos Estados e novas fronteiras assim como 

gerou andarilhos sem lar: 

E na medida em que essas pessoas existem entre o velho e o novo, 

entre o velho império e o novo Estado, a condição delas expressa as 

tensões, irresoluções e contradições nos territórios sobrepostos 

mostrados no mapa cultural do imperialismo. (SAID, 2011, p. 504) 

 

                    O jornalista João Paulo Guerra, em seu livro Descolonização Portuguesa: o 

regresso das caravelas (2009), observa que não há descolonizações bem feitas, visto que 

não há colonizações boas. A colonização portuguesa foi tão ruim quanto as outras, 

apesar dos portugueses tentarem criar uma história de um colonialismo inocente. Guerra 

escreve que a guerra de descolonização teve consequências negativas em muitos 

aspectos para Moçambique, sendo o principal deles a retirada precipitada de centenas de 

milhares de pessoas, os chamados retornados, pois o país foi deixado em uma situação 

calamitosa de falta de quadros.  

         No primeiro capítulo foi dito que no romance Crónica da Rua 513.2, o que se vê 

com a independência é o que comumente acontece: o poder sai das mãos de uns e vai 

para as mãos de outros. Não há a igualdade de classes esperada pelo povo com o fim da 

colonização. Albert Memmi observa que, infelizmente, somos obrigados a constatar que 

no período pós-independência, tão desejado por muitos ex-colonizados, e que fora 

conquistado através de muito conflito, ainda reina a miséria, a corrupção, a violência e o 

caos: 
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É claro que é reconfortante para um povo ter à sua frente governantes 

gerados em seu seio; é lisonjeiro ver desfraldar-se ao vento sua 

bandeira no lugar da dos colonizadores, dispor de um embrião de 

exército, ter sua própria moeda, estar representado entre as outras 

nações por meio de embaixadas e diplomatas. Mas nem todos podem 

ser embaixadores ou cônsules; nem todos são dotados o bastante para 

tirar proveito da nova conjuntura. É claro que não se devem 

menosprezar os pequenos esforços que trarão frutos, mas, na maioria 

dos casos, tudo continua a mesma coisa; muda-se apenas de senhor, e 

o atual é por vezes mais tirânico que o anterior; como as sanguessugas 

jovens, as novas classes dirigentes são frequentemente até mais 

ávidas. (MEMMI, 2007b, p. 18)  

 

          Memmi aponta que, a respeito da economia, isso já era previsto. Pois as relações 

entre as classes são regidas pela rapinagem e não pela filantropia. Sendo assim, as 

burguesias locais não teriam por que serem mais desinteressadas que as outras. Um 

privilegiado só renuncia a seus privilégios quando está sob ameaça de perder tudo.  

          A maior decepção do descolonizado, segundo a visão de Memmi, era a crença de 

que a violência havia acabado com o fim da colonização. No entanto, ela permanece em 

toda parte, “(...) explosiva ou latente, sangrenta ou institucional, no interior do país 

como no exterior, até mesmo nas relações com as nações irmãs” (MEMMI, 2007b, p. 

71). Os ajustes de contas que vão acompanhar as reviravoltas sociais após a 

independência não serão menos desumanos que as lutas de libertação. Afinal, 

Moçambique ainda irá enfrentar uma guerra civil após o período de transição. Uma 

coisa é certa, na África negra (a subsaariana) a calma geral nunca reinou. O que 

diferencia essa violência da que ocorria no período colonial é que agora ela se dá entre 

os ex-colonizados contra os seus. Porém, para Memmi, a violência continuar na 

descolonização não é uma novidade, pois:  

Toda sociedade certamente é violenta. Talvez, de maneira mais 

fundamental, não tenhamos sabido até aqui dominar a violência que 

está em nós; só soubemos opor-lhe uma outra violência, em vez de 

considerar todo tipo de violência fora da lei. (MEMMI, 2007b, p. 77) 
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          Além da violência, países descolonizados, segundo Memmi, nascem como “filhos 

idosos”. O seu projeto nacional já se apresenta cansado antes mesmo de ter iniciado. 

Afinal, essas nações sofrem de uma deficiência histórica, elas nasceram tarde. Algumas 

das causas para esse atraso são: os anos de colonização causando adormecimento na 

população e a falta de precisão do território nacional que só foi fixada após o domínio 

colonial. Para Memmi, o descolonizado logo se vê sem grandes perspectivas, pois seu 

país não foi bem sucedido na descolonização econômica, política e cultural; também 

não desfruta de prosperidade, democracia e nem do eclodir das artes e das letras. “E, 

principalmente, não há esperança previsível de mudanças” (MEMMI, 2007b, p. 93).  

          Enquanto Memmi observa que, após a descolonização, o que fica é o purgatório, e 

quem está nele quer ir em busca do paraíso, ou seja, tornar-se imigrante no país 

colonizador, em Crónica da Rua 513.2 há ex-colonos que optam por permanecer em 

Moçambique após a independência. Bruno Machado, em sua dissertação, observa que a 

emigração não era uma questão simples, não bastava ter vontade. Era necessário uma 

“carta de chamada”, que aparece no romance de João Paulo Borges Coelho. Essa carta, 

em termos gerais, garantiria que o emigrante teria, na chegada ao continente africano, 

quem o ajudasse na sua integração. É interessante observar que a própria sociedade 

colonial era resistente à entrada de qualquer pessoa na colônia. O europeu não seria bem 

visto entre os indígenas se chegasse sem nenhum tipo de habilidade profissional.  

          Basílio Costa é o ex-colono que, como escolheu ficar, precisa se adaptar, como já 

fora dito no primeiro capítulo. Para Albert Memmi, esse é o tipo de ex-colono que 

decide ficar prometendo a si mesmo recusar a colonização. É por isso que Costa 

adquire, da noite para o dia, um comportamento passivo diante das mudanças políticas e 

sociais do país que escolhe para chamar de seu. No entanto, Memmi alerta: “Recusar a 
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colonização é uma coisa, adotar o colonizado e por ele se fazer adotar parece ser outra, e 

elas estão longe de estarem ligadas” (MEMMI, 2007a, p. 59). O comportamento de 

Costa é passivo quando está perto dos ex-colonizados ao mesmo tempo em que tenta 

evitar intimidade entre eles. Ele não se mistura muito. No dia que todos da Rua 513.2 

precisam trabalhar em conjunto para construir o abrigo, Costa é observado pelos 

vizinhos por tentar se assemelhar ao máximo a eles: “o mulungo quase parece um dos 

nossos, não fossem a cor e o gesto atrapalhado que tem!” (COELHO, 2006, p. 102). 

Costa tenta pertencer àquela nova pátria, já que escolhera ficar nela para não mais 

voltar. Precisava fazer dela seu lar. Por isso que vai tentar parecer como qualquer outro 

membro nativo, usar as calças enroladas enquanto trabalha deixando à mostra pernas 

muito brancas, cavar como cavam os outros, embora com menos jeito, e também tentar 

entoar canções de trabalho em uma língua que desconhece.  

          Quando Costa está na fila organizada por Guilhermina Ferraz para pegar a sua 

parte da mercadoria de mantimentos da semana, o narrador observa que passado e 

presente estão juntos na mesma pessoa. Por fora há a humildade que ele descobriu no 

presente para se adaptar aos tempos atuais no país que escolhera viver. No entanto, por 

dentro, há a humilhação do passado que ainda persiste.  

          Memmi acredita que esse sentimento de humilhação, por exemplo, não se trata de 

racismo, necessariamente, mas apenas que o ex-colono se dá conta de que a ex-colônia 

não é um prolongamento da metrópole. Ele já não vê mais no ex-colonizado um homem 

exótico, vê um homem comum, mas ao mesmo tempo percebe que tem agora diante de 

si outra civilização, outros costumes, homens com reações que o surpreendem e com os 

quais não sente afinidades profundas. Costa seria o que Memmi chama de desertor, pois 

não só aceitou aqueles pelos quais foi acolhido, como foi de fato adotado por eles. No 

entanto, depois de refletir um pouco, o ex-colono percebe que não pode se identificar 
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com eles e nem aceitá-los, mas como optou por ficar por lá, é com astúcia, de mansinho, 

que ele consegue ficar em Moçambique. Até porque, segundo Memmi, ele não tem 

outra opção: 

Sua vontade política sofrerá uma fissura profunda, a de sua própria 

contradição. Se tenta fundar um grupo político, só despertará o 

interesse de seus pares, já colonizadores de esquerda, ou de outros 

desertores, nem colonizadores nem colonizados, eles próprios em uma 

situação ambígua. Nunca conseguirá atrair a multidão dos 

colonizadores, cujos interesses e sentimentos ele afronta demais; nem 

os colonizados, pois seu grupo não é originado ou sustentado por eles, 

como devem ser os partidos de profunda expressão popular. Que ele 

não tente tomar uma iniciativa, deflagrar uma greve, por exemplo; 

logo constatará sua absoluta impotência, sua exterioridade. Ainda que 

se submetesse a oferecer incondicionalmente sua ajuda, não poderia 

estar certo de ter controle sobre os acontecimentos; ela é na maior 

parte das vezes recusada e sempre considerada desprezível. Além 

disso, essa aparência de gratuidade só ressalta ainda mais sua 

impotência política. (MEMMI, 2007a, p. 77)  

 

          Já foi dito no primeiro capítulo que Costa não queria voltar para Portugal por não 

querer ser mais um retornado. Ambos, tanto Memmi, quanto o personagem Costa, 

sabem que voltando para a ex-metrópole o ex-colono deixa de ser um homem superior, 

além de perder o sublime. Não que Costa tenha permanecido como uma pessoa superior 

em Moçambique depois da independência, longe disso. No entanto, eram humilhações 

diferentes. Ele escolheu aquela que podia carregar. Silvio Renato Jorge nos lembra do 

mito de que os portugueses são um povo que se adapta a qualquer lugar, convivendo 

bem com qualquer etnia e miscigenando-se a elas. Mesmo optando pela nova pátria, vão 

manter alguns laços com a antiga (no caso de Costa, a família), assumindo assim o 

intervalo como espaço de existência. Essa vai ser uma forma fronteiriça de viver.   

          Em A gramática do tempo, Boaventura de Sousa Santos escreve sobre a 

necessidade que o colonizador teve em imitar o colonizado para sobreviver no pós-

colonialismo. Antes o que era feito por motivos de aproximação passou a ser feito por 
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sobrevivência, como Costa com a calça dobrada para cima enquanto trabalhava com os 

demais vizinhos e na entoação da música de trabalho em uma língua que ele sequer 

conhecia. Sousa Santos chama essa imitação de kit de primeiros socorros, como se fosse 

algo necessário apenas inicialmente.  

          Costa é uma dessas pessoas que Stuart Hall descreve como dispersadas para 

sempre de sua terra natal, assim como a narradora de Caderno de memórias coloniais. 

A ele também só resta a tradução para se adequar a essa nova pátria. No entanto, como 

ele está determinado a ficar e o fez por escolha própria, será mais fácil se adaptar à 

cultura local, adequando-se a ela na medida do possível, hibridizando-se. Ele estará 

menos preocupado em ter duas identidades e em falar duas línguas culturais e negociar 

entre elas, pois está determinado a fazer de Moçambique seu lar. Esse ex-colono que 

escolhe ficar não tem o que Hall chama de tradição, ele não pretende manter-se fiel às 

origens.  

          O termo que melhor caracteriza essa tradução das culturas cada vez mais mistas 

dessas comunidades descolonizadas, segundo Stuart Hall, é “hibridismo”. Ele alerta, 

desde já, que o termo não é usado para fazer referência à composição racial mista de 

uma população, mas outra expressão para a lógica cultural da tradução:  

Essa lógica se torna cada vez mais evidente nas diásporas 

multiculturais e em outras comunidades minoritárias e mistas do 

mundo pós-colonial. Antigas e recentes diásporas governadas por essa 

posição ambivalente, do tipo dentro/fora, podem ser encontradas em 

toda parte. Ela define a lógica cultural composta e irregular pela qual a 

chamada “modernidade” ocidental tem afetado o resto do mundo 

desde o início do projeto globalizante da Europa. (HALL, 2009, p. 

71).  

 

          O termo hibridismo não é usado para se referir a indivíduos híbridos, mas sim a 

um processo de tradução cultural, sempre incompleto, o qual Hall diz que permanece 

em uma “indecidibilidade”. A hibridização não precisa ser o declínio da identidade, mas 
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um fortalecimento desta através da abertura de novas formas de possibilidades.  Néstor 

García Canclini sugere que não fiquemos cativos da dinâmica biológica utilizada pelo 

conceito. Afinal, “as ciências sociais importaram muitas noções de outras disciplinas, 

que não foram invalidadas por suas condições de uso nas ciências de origem” 

(CANCLINI, 2011, p. XXI).  Para Canclini a liberdade da migração é condição 

fundamental para o processo de hibridação, pois este processo ocorre em condições 

históricas e sociais específicas, sendo a desterritorialização um deles. 

          Denise Almeida Silva, em “Casa, Lar”, para definir os verbetes, explica-os 

diferenciando-os um do outro, pois casa é uma construção que fornece moradia e 

abrigo, enquanto lar pode ser qualquer lugar que corresponda a bem-estar, segurança, 

aconchego e pertencimento. Basicamente é o que o que Costa sente em Moçambique e 

que não sentiria se voltasse para Portugal, por isso a escolha em ficar. Segundo Almeida 

Silva, apesar do significado semântico da palavra lar ser compartilhado por pessoas de 

um mesmo contexto cultural, sua imagem semântica é construída individualmente. O 

sentimento de lar para uma pessoa não vai ser o mesmo para outra. A narradora de 

Caderno de memórias coloniais, por exemplo, não só perde a casa como também o lar.  

          O senso de lar é reduzido gradualmente de acordo com a escala de distância, por 

exemplo: a Rua 513.2 pode ser um lar para os moradores dela mais que Maputo. 

Almeida Silva acredita que o conceito se altera com o tempo e com a idade: “a mãe é o 

primeiro lar da criança; é depois expandido para a família e a comunidade; por fim, 

reduz-se com a perda das faculdades, a enfermidade ou a morte” (SILVA, 2016, p. 37).  

          Lar, além de espaço, também é uma condição física, apresentando um reflexo do 

psicológico e sentido social, segundo Almeida Silva. Pode ser um estado de ser, 

construído a partir dos hábitos, do apego, dos padrões de vida, das circunstâncias e das 

relações em diferentes épocas e culturas. Por isso é tão difícil para a narradora de 
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Caderno e para os demais retornados ressignificarem o conceito que têm de lar para se 

adaptarem ao novo país. O lar, que pode ter seu quadro referencial construído tanto no 

espaço privado como no público, tem este organizado de acordo com regimes de poder. 

Portanto, o sentir-se em casa é mais fácil para uns que para outros, principalmente 

quando um grupo, o que tem dificuldades para se sentir em casa, faz parte de uma 

minoria. Para se sentir em casa é preciso desenvolver um senso de controle e 

pertencimento, “a tal ponto que o sujeito e o ambiente vivem em relação mútua e 

dinâmica” (SILVA, 2016, p. 39). Por isso, não é qualquer casa que pode ser chamada de 

lar.  

          Basílio Costa escolhe habitar Moçambique. Ao fazer essa escolha, ele pode 

construir seu espaço, sua identidade, seu território. Maria Bernadette Velloso Porto 

define habitar como: “o ato de habitar não se reduz ao fato de se ocupar simplesmente 

um espaço, mas supõe permanência, duração e elaboração de narrativas de vida” 

(PORTO, 2016, p. 172). Faz-se no cotidiano, ao cultivar relações com a vizinhança e o 

acúmulo de memórias que tornem aquele espaço como seu. Além disso, segundo 

Eduardo Lourenço, antes do século XIX os portugueses que iam para as colônias eram 

portugueses nas colônias apenas, ou colonizadores, nunca emigrantes, principalmente 

porque os portugueses não sentiam necessidade de rebatizar as terras que conquistavam 

como se fosse outro país, como se nunca tivessem saído de casa. Batizavam sim, mas 

como território de ultramar pertencente a Portugal. O termo só passou a ser usado para 

aqueles que emigraram para outros países que foram colônias de Portugal após o fim da 

colonização.   

          Segundo Said, “todas as culturas nacionalistas dependem maciçamente do 

conceito de identidade nacional, e a política nacionalista é uma política de identidade” 

(SAID, 2011, p. 410). O excesso de nacionalismo moçambicano criado após a 
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revolução é um problema, como mostra Borges Coelho através do melancólico 

personagem Josefate Mbeve. Por um lado, a revolução lhe trouxe benefícios, pois pode 

se mudar da casa de madeira-e-zinco de Xinhambanine para uma casa melhor na Rua 

513.2. No entanto, não podia tocar seu velho saxofone, não podia expressar a sua paixão 

pelo jazz americano sob o risco de cair sob a suspeita de ser traidor: 

[...] no bar do Hotel Africano, onde toca duas vezes por semana [...] a 

moda são agora os ritmos vincados em que a repetição, que faz vibrar 

os corpos por fora, conta mais que o sentimento, que os eriça por 

dentro. Onde se espera, portanto, que o saxofone martele mais que o 

ondule, cicie ou sussurre. Mas Mbeve, já entrado nos cinquentas, não 

consegue libertar-se das velhas melodias em que a precisão das notas 

e a subtileza dos timbres contam tanto ou mais que esse alegre 

martelar. (COELHO, 2006, p. 140)  

 

          O saxofone fora adquirido de segunda mão por Josefate, que sabe que será difícil 

conseguir outro nesses tempos de austeridade revolucionária. Afinal, não era um 

instrumento típico moçambicano e nem típico de algum país socialista parceiro de 

Moçambique. “A revolução é coisa boa, sentimo-la na carne. Mas é também coisa 

fechada” (COELHO, 2006, p. 141). Resta então a Josefate, ex-colonizado, mas amante 

de uma cultura que não é moçambicana, habituar-se aos sons desencontrados mediando 

o conflito entre notas legítimas e infiltradas.  

          Mbeve sente-se um moçambicano incompreendido. Embora funcionário do 

governo, ele é um artista. Não só por tocar seu saxofone, o que faz para ajudar a pagar 

as contas, mas porque a música é para ele o que há de fundamental, como descreve o 

narrador. Diferente dos outros que acreditavam que sua hora um dia chegaria, Josefate 

achava que a sua já tinha passado. Não só pela idade, mas também pela geografia: 

“quem iria reparar que num canto perdido de África há um músico com imenso 

potencial à espera de ser descoberto?” (COELHO, 2006, p. 145). Além da questão 
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geográfica, o tempo atual também não contribui, pois a revolução tem tirado espaço às 

alegrias de um só para que as alegrias sejam coletivas:  

Para que, tal como no resto, também em termos de alegria não haja 

ricos nem pobres. Por isso cada vez maior a desconfiança das 

influências estrangeiras que possam entrar pelas fronteiras, sem 

dúvida para vir conspurcar esta nossa alegria colectiva que tanto 

custou a conquistar. (COELHO, 2006, p. 145)  

 

          Josefate tinha esperança que um dia se fizesse entender por seus companheiros. 

Afinal, os músicos que admirava eram negros como ele e também foram perseguidos 

em seu país, onde também combateram pela liberdade. Quem sabe então, com o 

entendimento dos dirigentes, seus músicos favoritos não teriam vistos concedidos para 

entrar em Moçambique ou, minimamente, suas músicas poderiam tocar na rádio local 

livremente? No entanto, Filimone dificultava as coisas ao perceber que o nome de um 

dos músicos tinha origem estrangeira: “Logo vi! Com um nome desses não podia ser 

um camarada!” (COELHO, 2006, p. 146).  

          Stuart Hall expõe que a identidade nacional não é algo com o qual nascemos, ela 

é formada e transforma no interior da representação. A nação, além de uma entidade 

política, é também algo que produz sentidos: “um sistema de representação cultural” 

(HALL, 2011, p. 49). A criação de uma cultura nacional como se queria em 

Moçambique contribui para criar um padrão de alfabetização, tenta se generalizar uma 

única língua, no entanto isso não é possível dentro do país africano que, além das 

línguas tribais, precisou usar a língua do antigo colonizador, o português, como língua 

oficial. Por fim, cria-se um sistema educacional nacional.  

          Em diálogo com o inspetor Monteiro, este questiona o hábito de Josefate de tocar 

músicas ocidentais no saxofone, como se tomasse dores de outras melancolias, de 

outros protestos: “Experimente a Kalinka, esse ritmo mais alegre e mais vincado, mais 
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do interesse dos povos” (COELHO, 2006, p. 154). Mbeve tenta explicar ao camarada 

que o instrumento é uma herança colonial, pois o comprou ainda naqueles tempos, e 

está mais adequando aos intimismos existenciais que às marchas militantes. Mesmo 

assim o camarada insiste, pede para que tente a balalaica (instrumento russo), que ele 

chama de instrumento universal. Mbeve retruca timidamente, mas carregado de ironia, 

que até tenta todos os dias usar a balalaica (tipo de roupa usada em Moçambique) 

engomada por sua esposa Antonieta, mas que sentia falta de um casaco.  

          Até que um dia o saxofone avariou-se de vez. “O único som que dele conseguia 

tirar era idêntico ao da ventania vinda do Sul raspando nas árvores, o som sinistro que 

antecede as tempestades” (COELHO, 2006, p. 195). Era como se o fim do saxofone 

fosse o anúncio de uma catástrofe na família Mbeve. Coincidência ou não, foi com a 

falta do sax, que Josefate começou a distribuir as cervejas que tinha desviado da fábrica 

em que trabalhava. No entanto, esquece de presentear o secretário do partido, que 

percebe os desvios das cervejas, e acaba preso.  

          Uma das diferenças que marcam os romances analisados nessa tese é a visão que 

cada narrador tem de Moçambique. Para a narradora de Caderno de memórias 

coloniais, a independência trará a redenção para o país africano e tudo fluirá para que 

ele entre nos eixos dentro de um breve período, basta os portugueses colonos saírem 

todos de lá. Já o narrador de Crónica da Rua 513.2 não tem essa mesma visão 

romântica e, de alguma forma, simplista. Afinal, ele tem o privilégio do tempo. A 

narrativa do segundo romance avança para um tempo cronológico em Moçambique que 

a narradora do primeiro desconhece, pois já está em Portugal e completamente sem 

notícias do país em que nasceu.  

          Eduardo Lourenço observa que nenhum país colonizador fez algo semelhante a 

Portugal, ao colonizar por mais de 500 anos e abandonar o país de imediato, o que ficou 
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conhecido como descolonização-relâmpago. No entanto, ele também observa que não 

há outro país colonizador como Portugal que não se considerava e não se assumia. 

Segundo o filósofo português: “A verdadeira descolonização deixámo-la em herança 

aos colonizados. E como toda a gente sabe essa ainda mal começou” (LOURENÇO, 

2014, p. 255).  

          Como já fora mencionado anteriormente, a partir das reflexões de Memmi acerca 

do país descolonizado, Moçambique não se transformou em um país bem sucedido 

política, econômica e culturalmente após a independência, pelo contrário. O período de 

transição entre a revolução e a guerra civil já foi bastante conturbado para a população 

como mostra João Paulo Borges Coelho ao narrar como ficara a loja do monhé Valgy: 

Com o correr do tempo foi-se a loja de Valgy empobrecendo, sem que 

ele conseguisse repor o que de lá saía. Os portugueses levaram quase 

tudo: dois cortes de brocado aqui, cem gramas de cravinho além, e 

muitas, muitas saudosas capulanas. Em saquinhos e pacotes iam os 

produtos partindo, e Valgy sem conseguir preencher as falhas nas 

prateleiras! (COELHO, 2006, p. 223) 

 

          Já não se vendia mais os produtos importados, até que os nacionais também 

foram escasseando. Não só não havia mais o que vender como não havia mais quem 

comprasse os produtos tão refinados que Valgy costumava vender antes da 

independência. Além disso, a importação, mesmo vindo da Tanzânia, que era país 

vizinho, tinha muita burocracia, o que o deixava com a “cabeça confundida e ânimo 

revoltado” (COELHO, 2006, p. 224).  

          Se a loja do Valgy ia de mal a pior, o cenário não estaria diferente para os 

alimentos, dentre outras necessidades básicas, dos moradores. Os alimentos também não 

chegavam e, quando chegavam, eram em quantidade limitada. O país os produzia, mas 

mesmo assim era necessária a importação, e para que desse para todos, era preciso 

racionar: 
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O cartão azul significa o racionamento por meio do qual todos nós, 

independentemente de quem formos, ganhamos direito ao mesmo 

cabaz de produtos que nos permitirá atravessar o mês sobrevivendo: 

farinha de milho, açúcar e feijão, óleo e sabão. Quanto ao cartão 

branco da cooperativa, dá acesso aos extras que chegarem: manteiga 

ou laranjas do Pedrosa, um molho de pequenos peixes se for um mês 

de sorte, de promessas se de azar. Agitamos no ar esses cartões 

brancos e azuis como se fizéssemos parte de uma multidão saudando a 

passagem de alguém importante, na verdade fazendo-o para 

comprovar a legitimidade da nossa condição. (COELHO, 2006, p. 

247)  

 

          Sobre o trabalho comunitário em Moçambique, Óscar Morais Fernando 

Namuholopa aponta que, paralelamente às aldeias e para por em prática os princípios do 

comunismo, o governo criou cooperativas coletivas e estatais. Dessa forma, a 

população, assim como os personagens de Crónica, participava das atividades 

comunitariamente e o resultado do trabalho era repartido entre todos. No entanto, como 

podemos observar no romance de Borges Coelho, essa divisão igualitária não ocorre: 

Ainda há pouco, enquanto Filimone perguntava por Valgy e todos se 

interessavam em saber, aproveitou a primeira para enviar, por um dos 

filhos, dois quilos de açúcar para casa. Açúcar ilegítimo, frio e 

trémulo das mãos que o transportaram, mas ainda assim capaz de 

açucarar. Pouco depois, enquanto Filimone repreendia a Professora e 

todos escutavam, foi a vez da segunda retirar do monte uma barra de 

sabão, enfiando-a sabiamente na dobra da capulana. Sabão desviado, 

criminoso, mas ainda assim capaz de ensaboar. Todas estas manobras 

fazendo parte de uma distribuição paralela à distribuição principal, 

através da qual se compensam as injustiças da lei que é cega. Através 

da qual se restabelecem os equilíbrios. (COELHO, 2006, p. 257)  

 

          O certo é que nem todos, mesmo estando com os cartões, receberam a quantidade 

que deveriam receber, ou por deficiência técnica, ou por conta dos desvios. E ainda não 

era o fim. Depois chegaram os mais desfavorecidos, sem cartões azuis ou brancos. Esses 

recolheram os restos, nessa segunda distribuição, que mesmo sendo pouco, tinha o seu 

valor. Encerrando o dia, após todos terem ido embora: 
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Mais tarde, caída a noite, virão cães e gatos, insetos e formigas, e 

finalmente organismos tão pequenos que já nem se podem ver, e 

portanto nomear. Para que o local fique tão limpo que só com muita 

dificuldade alguém diria que de facto tudo isto aconteceu. (COELHO, 

2006, p. 260)  

 

          Pode-se notar nessa narrativa que, ao contrário do que a narradora de Caderno de 

memórias coloniais esperava, a vida do povo moçambicano não fica livre de hierarquias 

de poder e de violência após o fim da colonização. O que ocorreu em Moçambique não 

foi uma libertação, etimologicamente falando, mas a mudança de poder das mãos de 

um, o regime colonialista, para as mãos de outro, a FRELIMO. A libertação política não 

trouxe para Moçambique a libertação econômica, o que permitiu a instalação de um 

sistema neocolonial. Por isso que Margarida Calafate Ribeiro, em seu livro Uma 

história de regressos: Império, Guerra Colonial e Pós-Colonialismo (2004), vai dizer 

que: 

[...] modificando a aparência mas não a essência, foram-se 

prolongando situações de imperialismo, em que o colonialista “White 

man’s burden” se foi transformando e disfarçando sob a capa 

imperialista no suspeito “rich man’s burden”. Podemos assim dizer 

que o colonialismo, enquanto prática e sistema de estabelecimento de 

relação de poder político, terá terminado, mas o imperialismo, como 

conceito de domínio económico e, inerentemente, social e político de 

uma reunião, sobreviveu sob novas formas. Daí a opção de designação 

do campo de estudos em foco, e do tempo que se seguiu ao 

movimento de descolonização, como pós-colonial e não como pós-

imperial. (RIBEIRO, 2004, p. 16-7)  

 

          Isabela Figueiredo, em 27 de janeiro de 2017, publicou um texto no jornal 

português O Público, onde narra sua primeira visita a Moçambique anos depois de ter 

saído de lá para chegar a Portugal como retornada. Diferente da narradora de Caderno 

de memórias coloniais, a percepção da realidade atual que a escritora tem ao ver a terra 

em que nasceu não é nada romantizada após o 25 de Abril. Há um olhar de 
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cumplicidade entre os dois escritores, Isabela Figueiredo e João Paulo Borges Coelho, 

quando ela percebe, anos depois, que realmente a descolonização não se deu como 

esperava em 1974 e que, o que aconteceu foi uma mudança de poder das mãos de uns 

para as mãos de outros, na qual as utopias libertárias não se concretizaram após a 

independência, havendo um descompasso entre elas e a prática política: “Terminados o 

colonialismo português e a guerra civil, os moçambicanos permaneceram vítimas de 

conflitos armados, fome, miséria, ausência de liberdade de expressão e domínio das 

potências estrangeiras de cujo financiamento dependem”. (FIGUEIREDO, 2017, s/p). A 

população se mostra bastante insatisfeita com o governo, mas não vê saída, porque, 

segundo contam, as eleições são fraudulentas. Para Figueiredo, foi importante ter 

voltado ao Maputo 41 anos depois de ter saído para compreender melhor ao quê 

pertence: “As ruas continuam semeadas de acácias, jacarandás e frangipanis que exalam 

o seu perfume ao final da tarde. Por todo o lado, as frutas, a cor e o caos que eu também 

sou. A mesma terra igual, mas tudo é outro” (FIGUEIREDO, 2017, s/p). 

           Também em Crónica da Rua 513.2 outras transformações sociais são apontadas 

ao fim do romance quando se nota que o cenário da rua muda para dar lugar a outro no 

período da guerra civil: “Um a um, foram partindo os moradores da Rua 513.2 para 

lugares desconhecidos” (COELHO, 2006, p. 331). Muitos foram para bairros populares 

porque a Rua 513.2 já não era mais um espaço acessível. Nas velhas casas onde antes 

cresciam irreverentes buganvílias, agora, já reformadas, são erguidos muros, “alguns 

deles chegando à desmesura de uns 5,132 metros de altura” (COELHO, 2006, p. 332).  

         Logo após a independência, fora necessário esclarecer aos moçambicanos que, 

apesar das divergências, eles eram um só povo com um passado colonial em comum e 

agora unido pela liberdade. Segundo Said, o nacionalismo ortodoxo segue pela mesma 

trilha do imperialismo. Pois, ao parecer dar autoridade à burguesia nacionalista, na 



178 
 

verdade estendeu sua hegemonia. Sendo assim, narrar uma história nacional simples é 

gerar novas formas de imperialismo. Após a independência, o nacionalismo vai se 

fragmentar em regionalismos: “Os velhos conflitos regionais se repetem, um povo 

monopoliza privilégios contra outro povo, reinstauram-se as hierarquias e divisões 

constituídas pelo imperialismo” (SAID, 2011, p. 419).  

          A descolonização de Moçambique foi legítima e urgente, e ambos os narradores 

não discordam disso. No entanto, como mencionado por Memmi: “[...] o infortúnio 

ainda desempenha aí um papel significativo” (MEMMI, 2007b, p. 10).  A colonização 

foi uma grande repressão, além da exploração econômica, da alienação cultural e uma 

usurpação por séculos; entretanto, é importante observar que na libertação a violência 

continuou, com um rosto diferente, um novo carrasco e comportando diferentes níveis.  

3.3 ESPAÇO E TERRITÓRIO 

          Em A poética do espaço (1957), o filósofo francês Gaston Bachelard escreve 

sobre o conceito de miniatura para caracterizar um determinado espaço. Tal conceito 

contempla a ideia que João Paulo Borges Coelho dá de que a Rua 513.2 funciona como 

uma espécie de miniatura de Moçambique. Segundo Bachelard, a miniatura literária, ou 

seja, o conjunto das imagens literárias que tratam das inversões da perspectiva das 

grandezas, ativa valores profundos. O filósofo observa que há muitos textos onde uma 

pradaria é uma floresta ou uma moita de capim é um bosque. No entanto, o contrário 

não pode ocorrer para o efeito da miniatura. Não podemos interpretar as miniaturas de 

forma simplória relativizando entre o grande e o pequeno. Por exemplo, a Rua 513.2 

pode funcionar como uma miniatura de Moçambique, mas Moçambique não pode ser 

resumido pela Rua 513.2. Outro termo diferente do escolhido por Bachelard, mas que 

creio surtir o mesmo efeito no romance Crónica da Rua 513.2, é a figura de linguagem 
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metonímia, pois a rua que dá nome ao romance funciona como metonímia do país 

africano.  

          O geógrafo Milton Santos define espaço como coisas e relações juntas, sendo que 

ele não pode ser definido se não for em relação a outras realidades, como a natureza e a 

sociedade. Espaço é “[...] um conjunto de formas contendo cada qual frações da 

sociedade em movimento. As formas, pois, têm um papel na realização social” 

(SANTOS, 2014, p. 31). Segundo o geógrafo, o homem é capaz de habitar e explorar 

toda parte, até mesmo os mais recônditos lugares do planeta. Sobre o espaço habitado, 

Santos escreve: 

A questão do espaço habitado pode ser abordada, segundo um ponto 

de vista biológico, pelo reconhecimento da adaptabilidade do homem, 

como indivíduo, às mais diversas altitudes e latitudes, aos climas mais 

diversos, às condições naturais e mais extremas. Uma outra 

abordagem é a que vê o ser humano não mais como indivíduo isolado, 

mas como um ser social por excelência. Podemos assim acompanhar a 

maneira como raça humana se expande e se distribui, acarretando 

sucessivas mudanças demográficas e sociais em cada continente (mas 

também em cada país, em cada região e em cada lugar). O fenômeno 

humano é dinâmico, uma das formas de revelação desse dinamismo 

está, exatamente, na transformação qualitativa do espaço habitado. 

(SANTOS, 2014, p. 41-2) 

 

          Considerando-se a Rua 513.2 como metonímia de Moçambique, podemos notar 

que a mesma é habitada de forma bastante diversa, tal qual pode ser um país. Os 

personagens que compõem o romance são bastante diversificados entre si, funcionando 

como personificação de uma população variada de todo um país, da mesma forma como 

o pai da narradora em Caderno de memórias coloniais funciona como a personificação 

do colonialismo. Assim como o pai da narradora eram todos os colonos, segundo ela 

nos descreve, a Rua 513.2 era toda a Moçambique.  

          O espaço da narrativa aparentado no romance de Isabela Figueiredo é diferente do 

que vemos em João Paulo Borges Coelho, pois Caderno de memórias coloniais trabalha 
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tanto o espaço urbano, na cidade de Lourenço Marques e Lisboa, quanto o espaço rural 

das machambas. Além disso, descreve dois países bastante diversos culturalmente. O 

que é importante observar dessa narrativa em especial é que, apesar dela contar uma 

parte da história de Portugal, essa história se passa, na maior parte do tempo, em 

Moçambique.  

          Edward Said, em Cultura e imperialismo, escreve que os “[...] territórios 

coloniais são campos de possibilidades, e sempre estiveram associados ao romance 

idealista” (SAID, 2011, p. 120). Os textos têm seu gênio próprio, assim como as regiões 

geográficas, cada uma com suas experiências que se sobrepõem e suas narrativas de 

conflitos que se entrecruzam. Sendo assim, Said acredita que “[...] nenhuma leitura 

deveria tentar generalizar a ponto de apagar a identidade de um texto, um autor ou um 

movimento particular” (SAID, 2011, p. 124).  

          Os romances aqui estudados têm o seu valor histórico e cultural por contribuírem, 

dentro do possível, com a formação do arquivo histórico de Moçambique e de Portugal. 

Diante disso, o argumento de Said dialoga com ambos os autores:  

Ao ler um texto, devemos abri-lo tanto para o que está contido nele 

quanto para o que foi excluído pelo autor. Cada obra cultural é a visão 

de um momento, e devemos justapor essa visão às várias revisões que 

depois ela gerou. (SAID, 2011, p. 124)  

 

          O espaço é fundamental para a definição de uma cultural. Particularidades de 

Moçambique, por exemplo, estão presentes na Rua 513.2 na construção de cada um dos 

personagens incluindo os espetros, pois essas particularidades são compostas também 

pelo seu passado. Sobre o termo cultural abarcar também a variabilidade de conotações 

atribuíveis ao espaço, Said escreve:  

O sentido geográfico faz projeções – imaginárias, cartográficas, 

militares, econômicas, históricas ou, em sentido geral, culturais. Isso 

também possibilita a construção de vários tipos de conhecimento, 
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todos eles, de uma ou outra maneira, dependentes da percepção acerca 

do caráter e destino de uma determinada geografia. (SAID, 2011, p. 

141) 

          A percepção de Said dialoga com Stuart Hall, para quem, tempo e espaço 

funcionam como coordenadas básicas de todos os sistemas de representação. Sendo 

assim, para ele, “todo meio de representação [...] deve traduzir seu objeto em dimensões 

espaciais e temporais” (HALL, 2011, p. 70). A identidade está profundamente 

envolvida nesse processo representativo. Portanto, as relações de espaço-tempo terão 

bastante efeito na forma como as identidades serão localizadas e representadas. Para 

Hall é certo que todas as identidades estão localizadas em algum espaço e tempo 

simbólicos.  

          Luis Alberto Brandão, sobre espaço e identidade, aponta que a principal 

consequência da abordagem culturalista dentro dos estudos literários é o resgate de 

literatura como representação, como “revalorização da perspectiva mimética” 

(BRANDÃO, 2013, p. 30). Ao citar Hall sobre as identidades localizadas no espaço e 

no tempo simbólicos, Brandão escreve que, através da ótica nas identidades o 

tratamento do espaço não antecipa que se separe a sua materialidade de uma dimensão 

simbólica. Para ele, essas identidades definem-se pela interação das suas subjetividades 

individuais e referências coletivas. Seu espaço é marcado por convergência de 

interesses, além da união de valores e ações combinadas, mas também pelo contrário, a 

divergência, o isolamento, o conflito e o embate. Segundo Brandão:  

Se, como o espaço, toda identidade é relacional, pois só se define na 

interface com a alteridade, seu principal predicado é intrinsecamente 

político. “Espaço de identificações” pode ser entendido, 

genericamente, como sinônimo de cultura. (BRANDÃO, 2013, p. 31) 

 

              Beatriz Sarlo, ao abordar paisagem urbana e paisagem rural da capital 

argentina, observa que na utopia rural não se nota a divisão entre as dualidades homem 
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e natureza, natureza e sociedade, homem e sociedade. A dissolução dessas divisões 

dramáticas é um de seus componentes utópicos: “a utopia se articula contra as 

ideologias de representação que colocam esses conflitos em seu centro” (SARLO, 2010, 

p. 65). No romance Crónica da Rua 513.2 percebemos o grande centro e o contexto 

rural apenas com o personagem Nharreluga. O primeiro durante suas saídas para 

pequenos furtos até a sua prisão e o segundo quando é levando para a cadeia e atravessa 

o país no sentindo sul-norte. Enquanto a narrativa se concentra no espaço da rua, o leitor 

não tem essa noção dicotômica entre um e outro, além da divisão entre rua e homem 

também não se dar de forma dramática como Sarlo descreve. A rua com seus 

moradores, Maputo e Moçambique estão mais próximos do patchwork de Deleuze.  

          Gilles Deleuze e Félix Gattari, em Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia – vol. 5 

(1997), no capítulo sobre o espaço liso e o espaço estriado, discorrem sobre o bordado e 

o patchwork. Segundo ambos, o espaço no patchwork não é constituído da mesma 

forma que no bordado, pois não há centro. Aqui, pedaço por pedaço são acrescidos de 

tecidos sucessivos e infinitos. O espaço narrativo de Caderno de memórias coloniais 

está para bordado assim como a rua de Crónica da Rua 513.2 está para patchwork. 

Deleuze sustentam que liso não quer dizer homogêneo e que a cidade é um espaço 

estriado por excelência. “Talvez seja preciso dizer que todo progresso se faz por e no 

espaço estriado, mas é no espaço liso que se produz todo o devir” (DELEUZE, 1997, 

p.171). 

          Devido aos acontecimentos ocorridos na Rua 513.2 durante o período de 

transição entre independência e guerra civil na vida dos seus moradores, o leitor pode 

perceber elementos da diversidade social de Moçambique dentro de uma única rua. Seja 

o êxodo do campo para a cidade, como Nharruluga e sua família, assim como a 

mudança de bairro dos Mbeve; seja a decadência da loja do monhé Valgy, os espectros 
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e, dentre eles, a prostituta branca, o secretário do partido vigiando os passos de cada 

morador, o discurso do presidente Samora Machel em plena rua... A rua não era atípica. 

A rua era o país. 

          Mais do que qualquer regionalismo, é a história de Moçambique, no seu cotidiano 

(unindo o espaço privado e o espaço público) durante esse período de transição, o que 

dá a verdadeira essência da Rua 513.2. Em A invenção do cotidiano (2011), de Michel 

de Certeau, Luce Giard e Pierre Mayol, este, ao descrever sobre a vida cotidiana do 

bairro, afirma que os comportamentos são uma das formas de se articular a organização 

da vida cotidiana. Segundo Mayol:  

Os comportamentos, cujo sistema se torna visível no espaço social da 

rua e que se traduz pelo vestuário, pela aplicação mais ou menos 

estrita dos códigos de cortesia (saudações, palavras “amistosas”, 

pedido de “notícias”), o ritmo do andar, o modo como se evita ou ao 

contrário se valoriza este ou aquele espaço público. (MAYOL, 2011, 

p. 38) 

 

          São esses acontecimentos rotineiros que articulam a vida cotidiana que caracteriza 

a Rua 513.2 como rua também, apesar de ela não ser apenas uma simples rua. No 

entanto, é essa caracterização o que a deixa interessante, o que a torna peculiar para a 

narrativa. No romance de João Paulo Borges Coelho a rua se manifesta então como um 

espaço de engajamento social, ou seja, um lugar onde vizinhos e comerciantes 

convivem e estão ligados pela proximidade e repetição da rotina. Dentro do espaço 

urbano, a rua proporciona o domínio do ambiente social, pois constitui para o seu 

morador a parte conhecida do espaço urbano onde, de alguma forma, ele se sente 

reconhecido. Já foi dito no capítulo anterior, ao citar o romance, que Nharreluga, por 

exemplo, quando vai para o centro da cidade em busca de emprego, mas comete 

pequenos furtos, é levado preso junto de “outros nharrelugas iguais a ele”. Longe da sua 

rua, ele não era ninguém, era um anônimo qualquer e sem documentos que provasse o 
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contrário. A rua é apreendida como a porção do espaço público em geral (anônima, de 

tudo do mundo) aonde aos poucos se vai insinuando o “espaço privado particularizado 

pelo fato do uso quase cotidiano desse espaço” (MAYOL, 2011, p. 40). Esse espaço 

público é também o conjunto da cidade, esse resto do mundo a que se liga, o fora, o 

desconhecido, enquanto o espaço privado é o íntimo da residência, o que está dentro.  

Sobre essa proximidade gerada pelo cotidiano do bairro ou da rua, Mayol escreve:  

A fixidez do habitat dos usuários, o costume recíproco do fato da 

vizinhança, os processos de reconhecimento – de identificação – que 

se estabelecem graças à proximidade, graças à coexistência concreta 

em um mesmo território urbano, todos esses elementos “práticos” se 

nos oferecem como imensos campos de exploração em vista de 

compreender um pouco melhor esta grande desconhecida que é a vida 

cotidiana. (MAYOL, 2011, p. 40)    

 

          Certeau e Giard observam que os fantasmas das cidades antigas são esconjurados 

sob o nome de “patrimônio”, assim como os espectros da Rua 513.2. Dessa forma, a 

estranheza daquilo que é velho, antigo ou, no caso de Moçambique, do período colonial 

e que traz a memória colonial para o tempo presente, é convertida em legitimidade. 

Após a independência, o governo da FRELIMO quis apagar os rastros dos portugueses 

do país e, dessa forma, enaltecer a nacionalidade moçambicana. No entanto, é 

impossível apagar o passado. Por mais que se mudasse o nome das ruas, como podemos 

observar no início do romance Crónica da Rua 513.2, os rastros do passado colonial 

permanecem ali. No caso da rua 513.2, além do nome permanecer o mesmo, pois não se 

referia a nada que pudesse trazer à memória o período colonial, os personagens-

espectros permanecem para lembrar a colonização durante o período de transição.  

          Em Império, mito e miopia: Moçambique como invenção literária (2002), 

Francisco Noa escreve: “a localização geográfica dos acontecimentos narrados funciona 

como um dos suportes mais nítidos da demarcação identitária da literatura colonial que 
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assume” (NOA, 2002, p. 130). As narrativas se passam em Moçambique, apesar disso, 

Caderno de memórias coloniais conta mais sobre portugueses do que sobre 

moçambicanos, pois, como já mencionado, uma parte da história portuguesa ocorreu 

longe de Portugal. Essa isotopia geográfica (palavras de Noa) é o que assegura a 

homogeneidade espacial. 

          O espaço dos romances analisados nessa pesquisa, Caderno de memórias 

coloniais e Crónica da Rua 513.2, é, na maior parte do tempo, como podemos ver no 

primeiro livro, em Moçambique, no entanto, as narrativas contam a história de mais de 

um país, de mais de uma cultura, de mais de um povo. O espaço habitado vai além da 

fria geografia, ele também é a casa para aqueles que migram, como os nossos 

personagens de percurso. Para Bachelard, habitar não é apenas estar abandonado em 

algum lugar qualquer do mundo, mas abrigado graças ao “amparo da casa”: “todo 

espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa” (BACHELARD, 1993, p. 

25). No posfácio da edição brasileira, Isabela Figueiredo, questiona-se muito acerca da 

noção de corpo, pois, se o pai era para ela o colonialismo, então era o pai o território 

onde tudo começa e acaba? A autora questiona se há relação entre território geográfico e 

corpo humano, embora pareça saber a resposta. Pois, para ela, enquanto articula a 

memória, o pai e Lourenço Marques funcionam como uma única coisa, um só corpo. 

Além disso, sua casa/sua terra era, por fim, também seu corpo. Para os moradores da 

Rua 513.2, durante um tempo, aquela rua, era a sua casa, seu lar, um espaço de 

reconhecimento mútuo enquanto não chegava o novo tempo de muros altos. 
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CONCLUSÃO 

          No dia 10 de dezembro de 2015, no Seminário Frantz Fanon Hoje, na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Eneida Leal Cunha, após relatar que vinha 

observando nos últimos 10 anos a quantidade de publicação literária escrita por e sobre 

retornados em Portugal, questionou se com esse excesso de produção e como o tema 

vinha sendo tratado, não corríamos o risco de transformar esse sujeito, o ex-colono, em 

um mártir. 

          Apesar de toda a literatura nostálgica que ainda insiste em ser publicada sobre o 

período colonial, desde que outras narrativas surgiram, contando o outro lado dessa 

história, já não existe mais a escolha da ingenuidade do leitor. Menciono o leitor porque 

a publicação de um livro conta com a leitura de alguém. Afinal, dirigimos a escrita para 

alguém inominado. Conforme já abordado no primeiro capítulo sobre a pós-verdade, 

cabe ao senso crítico do leitor, a partir das leituras que fez, para entender que o 

retornado não é um mártir.  

          Homens criaram o sistema colonial e este “criou” o colono que não deixou de 

existir com o fim do colonialismo. Explico: A narradora de Caderno de memórias 

coloniais diz que seu pai nunca deixou de ser um colonialista, mesmo com o fim da 

colonização. Essa ideia de superioridade não sai do pensamento daquele que sempre 

acreditou ser superior por uma questão que vai além da classe social. Segundo Fanon: 

“Quando não há mais escravos, não há mais senhores” (FANON, 2008, p. 182). No 

entanto, o que pudemos ver com os dois romances analisados é que, com a 

independência, esses senhores perdem a soberania, mas não a crença de que ainda são 

superiores aos nativos. 

          Baseado na frase “os últimos serão os primeiros”, para Fanon toda 

descolonização é um êxito. No entanto, como vimos no romance de João Paulo Borges 
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Coelho e como o próprio Fanon afirma mais tarde, a atmosfera da violência, depois de 

penetrar a fase colonial, permanece dominando a vida nacional do país descolonizado. 

Parece que o ex-colono está sempre querendo dizer que tudo vai de mal a pior no país 

depois que ele teve que se retirar. Almeida Santos, em entrevista à João Paulo Guerra, 

diz que, quando os portugueses saíram dos territórios ultramarinos, deixaram um vazio 

administrativo. Pois, de modo geral, esses cargos eram ocupados pelos colonos. Além 

disso, os africanos das ex-colônias portuguesas não haviam sido preparados para o 

exercício do poder.  

          Guerra aponta que, na opinião do professor Alfredo Margarido, antes do 25 de 

Abril não se discutia o Ultramar por imposição do regime, depois da independência 

também não se discutiu a descolonização, uma vez que, finalizada a colonização, esse já 

não era mais um assunto para Portugal. Dessa forma silenciava-se toda a violência 

ocorrida durante os cinco séculos de colonização e também durante a guerra de 

libertação em Moçambique e nas demais colônias.  

          Omar Ribeiro Thomaz observa que a narradora não entregou a mensagem de que 

era portadora. No entanto, Isabela Figueiredo escreve uma história de traição, conforme 

já citada pela autora no posfácio da edição brasileira. Para Thomaz, a traição ao pai se 

deu porque ele se sentia o protagonista daquelas terras e não estava preparado (ou não 

queria estar) para deixá-las, abandonando assim, seu protagonismo. Conforme já dito 

outras vezes durante a tese, um colono não deixa de ser colono mesmo depois da 

descolonização.  

          Para Eduardo Lourenço, querendo ou não, “todos os portugueses são colonialistas 

até ao fundo da alma e o melhor é sabê-lo e arcar com essa evidência” (LOURENÇO, 

2014, p. 194), afinal, não dá pra ignorar que Moçambique, Angola ou Guiné-Bissau 

falem português. Portanto, é importante que os portugueses assumam a responsabilidade 
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do seu passando, tendo ou não colocado os pés em um desses países. A ferida aberta do 

colonialismo não se fecha logo após a descolonização, “graças” à chegada dos 

retornados em Portugal, sempre fazendo lembrar a presença dos portugueses em África 

e dos longos anos de colonização.  

          O sofrimento e humilhação vividos após a independência não funcionam como 

punição ou “pagamento de uma dívida”, como Isabela Figueiredo narra. Aos que 

retornaram para Portugal e aos que ficaram em Moçambique, a missão é a mesma: 

ressignificar o conceito de lar e pertencimento. Pois, mesmo para aqueles que já se 

sentiam em casa, como Costa, o pertencimento após a independência, como ex-colono, 

é outro.  

          O objetivo desta tese foi abordar o colono e suas várias possibilidades de ser, 

fugindo do estereótipo do explorador malfeitor, como se só houvesse essa única 

condição possível para a figura do colono existir em solo colonial. Para essa análise, 

abordamos personagens específicos dos romances Caderno de memórias colônias e 

Crónica da Rua 513.2.  A partir dessas narrativas, apontamos o quanto elas também são 

importantes por contribuírem para a formação do discurso histórico, tanto de 

Moçambique como de Portugal, acerca do período colonial e também da guerra de 

libertação, pois são romances que enfatizam aspectos da presença portuguesa em solo 

moçambicano que não foram relatados em Portugal, na época vivenciada, com a devida 

fidelidade.  

          Também abordamos a violência nos dois romances em momentos diferentes. 

Primeiro, achamos importante discutir as conjunturas da violência vividas pelo 

colonizado durante o período colonial enquanto empregado do português vivendo, 

praticamente, como escravo deste. Depois, tratamos da violência sofrida pelo ex-colono 

logo após o 25 de Abril em solo moçambicano, tanto os maus tratos físicos e todo o 
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sangue derramado, até as humilhações que eles sentiram ter vivido depois que a 

FRELIMO havia tomado o poder. Por fim, levantamos a questão do machismo, muitas 

vezes atrelado ao racismo, quando se trata da violência contra a mulher. Apontamos, 

através das personagens negras de Caderno, que a hipersexualização da mulher negra 

perpassa sua vida desde os tempos da escravidão até os dias atuais. E que, infelizmente, 

essa condição é, muitas vezes, sustentada pela conivência da mulher branca. O 

machismo também está bastante presente em Crónica por meio da violência velada 

sofrida pelas personagens Judite, Arminda e, principalmente, Elisa.  

          Finalizamos a tese apresentando o ex-colono e a ex-colônia após a descolonização 

revelando que séculos de colonialismo não se encerram sem sequelas. Foram séculos de 

exploração de um país por outro, de um povo por outro e depois anos de uma guerra de 

libertação contribuindo para um estrago ainda maior dessa terra. Além disso, com a 

independência, há a saída repentina de milhares de pessoas, o que de alguma forma, 

impacta também a vida do país. A ex-metrópole também sofre consequências com o fim 

dessa colonização ao receber esses milhares de ex-colonos vindos, não só de 

Moçambique, mas também das outras ex-colônias de uma hora para outra, mesmo tendo 

recebido também, ao longo dos séculos de colonização, as riquezas desses territórios. É 

importante observar que essa pesquisa focou, a partir dos dois romances, a década de 

1960 em diante, por isso o histórico do sistema colonial não foi retratado. O espaço das 

narrativas também foi investigado, principalmente a Rua 513.2, pois esta funciona como 

metonímia de Moçambique no romance de João Paulo Borges Coelho.   

          Mesmo com toda a pesquisa sendo feita no Brasil e esse, sem dúvida, tendo sido 

meu maior obstáculo devido ao acesso às publicações, acredito que o que foi feito até o 

momento contribui, a seu modo, para a fortuna crítica de ambos os autores, Isabela 

Figueiredo e João Paulo Borges Coelho, além de contribuir para os estudos acerca do 
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colono português, seja em Moçambique antes e depois da descolonização, seja como 

retornado. Apesar de muito já ter sido estudado acerca do retornado em específico, esta 

pesquisa ainda não se esgota, assim como as investigações a respeito do colono, visto 

que até o momento temos muito que absorver acerca do que foi e como foi a 

colonização e libertação de Moçambique, além do período de transição entre a 

independência e a Guerra Civil.  
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