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RESUMO:  
 
 
 
 
 
A partir da leitura do romance de José Eduardo Agualusa, As mulheres do meu pai, publicado 
originalmente em 2007, buscaremos analisar o elemento narrativo espaço, a fim de estabelecer 
uma relação com o tempo, além de investigar como aparecem imbricados e como provocam, no 
trato daquela ficção, um artifício narratológico fundamental para a construção do romance. 
Apresentaremos a noção de espaço social, a partir de conceitos de Milton Santos, em Pensando o 
espaço do homem (2004) e Técnica Espaço Tempo: Globalização e meio técnico-científico-
informacional (1985), para entendermos o espaço ficcional e o seu trato na literatura. Para esta 
área de conhecimento, haverá o embasamento de Mikhail Bakhtin e seus “ensaios de poética 

histórica”, em Questões de literatura e estética – a teoria do romance (1998), obra na qual traz 
o conceito norteador dessa pesquisa: o cronotopo. E Homi Bhabha, com O local da cultura 
(1998), em que se apresenta a ideia de entre-lugares. Todos, de uma certa maneira, irão abordar a 
associação do espaço e do tempo, elementos constitutivos da trajetória traçada por José e 
Laurentina, narradores-personagem das viagens relatadas no romance. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Angolana – Cronotopo – José Eduardo Agualusa 
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ABSTRACT: 

 

 

 
 
From the romance lecture of José Eduardo Agualusa, The women of my father, 

published originally in 2007, we search to analyze the narrative elements space, in idea of 

establishing an relaxation with the time, instead of investigating how they appears 

imbricated, treating of fiction , a narratological artificio fundamental for building the 

romance. We presented the notion of social space, part from concepts of Milton Santos , in 

Thinking about the men space (2004) and Technical space time: globalization and 

middle technique-cientifique-informational (1985), to understand the space ficcional 

and it’s treat in the literature . To this area of knowledge, it’ll be the  packing of Milkhail 

Bakhtin and his “essays of history poetry”, in Questions of literature and aesthetics - 

the theory of romance (1998), the constructions whit which brings the concept 

remarkable of this research : the cronotopo . Homi Bhabha, with The cultural local 

(1998), presenting the idea between places. All, in a certain way , they’ll bring to talk 

about the association of space and time, elements that traces the José and Laurentina 

trajectory, narrators - characters from trips related from romances . 

 

 
KEYWORDS:  Angolan Literature - Cronotopo - José Eduardo Agualusa 
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1. INTRODUÇÃO: 
 
 
 
 

A necessidade de realizar quaisquer projetos – pessoais ou profissionais –, na 

vida do ser humano, provoca uma inquietação que, geralmente, gera consequências 

muito positivas. Escritores como José Eduardo Agualusa retratam tal comportamento na 

configuração de personagens os quais empreendem viagens ao redor do mundo, como já 

se via em Nação Crioula (1997), por exemplo. Dez anos depois, ele publica As 

mulheres do meu pai (2007), objeto de estudo do presente trabalho. 

Nesse romance, verificamos o fato de José e Laurentina, narradores-personagens 

e protagonistas das duas narrativas concomitantes relatadas na obra supracitada, 

intentarem realizar projetos audaciosos. O primeiro deseja contar, em filme, a história 

de Laurentina, uma jovem cineasta que vive em Portugal, porém tem origens africanas e 

desconhece os pais biológicos até certo momento de sua vida, acreditando que esses 

eram Doroteia (mulher que lhe revela um segredo a respeito da identidade de seus 

progenitores) e Dario. Ao descobrir que provavelmente é filha de um músico angolano, 

Faustino Manso, parte para uma aventura em busca do paradeiro de sua família a fim de 

buscar suas raízes e, posteriormente, floresce a ideia de produzir um documentário sobre 

a vida do brilhante artista, seu pai, agora morto. O narrador, então, resolve contar suas 

incursões sobre os países da África Austral e o processo de criação do longa-metragem. 

A segunda é a história que alimenta a imaginação do primeiro narrador. Ela é 

contada por Laurentina, que busca informações e depoimentos ao visitar países, cidades 

e residências das esposas com as quais seu suposto pai se envolvera. Dessa forma, ela 

tem um material rico e suficiente para realizar seu documentário “As mulheres do meu 

pai”. 

Sendo assim, vemos duas narrativas sendo construídas, uma alimentando-se da 

outra, a partir dos espaços onde circulam as equipes que irão compor os filmes. A 

primeira equipe é formada por José, o roteirista convidado pela cineasta Karen Boswall, 

quem também sai em viagem a fim de visitar as locações para o longa-metragem.  

 

Com eles dois, viajam Jordi (um fotógrafo e cinegrafista) e motoristas diversos 
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que os acompanham durante a jornada. 

Na outra história, temos Laurentina, seu namorado Mariano Maciel, o sobrinho 

recém-conhecido Bartolomeu e o motorista Albino Amador. 

Em face da importância de José Eduardo Agualusa para as literaturas africanas 

de língua portuguesa, a sua contribuição para o mundo literário língua portuguesa e a 

temática das viagens e dos deslocamentos aparecer em algumas de suas obras, nasce a 

motivação para esse trabalho. 

Além disso, enxergamos que Agualusa, em suas narrativas, consegue estabelecer 

um elo entre o mundo ocidental e o mundo africano – principalmente no que tange aos 

países onde a língua portuguesa é oficial, herança do domínio lusitano. 

Essa maestria em alinhavar tradição e modernidade faz com que possamos 

estabelecer um contato entre a teoria de Mikhail Bakhtin e o romance de José Eduardo 

Agualusa, uma vez que aquela (a teoria russa) servirá de embasamento primordial. 

Nessa perspectiva, possibilitar-se-á a compreensão dos aspectos espaciais e temporais, 

os quais aparecem imbricados na concepção do teórico russo na construção do romance 

As mulheres do meu pai. 

O presente trabalho tentará comprovar, assim, que espaço e tempo, à luz do 

filósofo russo Mikhail Bakhtin (1975) são conceitos que podem ser entendidos em 

comunhão. Para ilustrar essa associação, Bakhtin utiliza o termo cronotopo. No romance 

de Agualusa podemos verificar o que aquele teórico chamará de “cronotopo da estrada”. 

Pois, 

 
No romance, os encontros ocorrem frequentemente na “estrada”. Ela é o 

lugar preferido dos encontros casuais. Na estrada (“a grande estrada”) 

cruzam-se num único ponto espacial e temporal os caminhos espaço- 
temporais das mais diferentes pessoas, representantes de todas as classes, 
situações, religiões, nacionalidades e idades. Aqui podem se encontrar por 
acaso, as pessoas normalmente separadas pela hierarquia social e pelo 
espaço, podem surgir contrastes de toda espécie, chocarem-se, entrelaçarem- 
se diversos destinos. As séries espaciais e temporais dos destinos e das vidas 
dos homens se combinam de modo peculiar, complicando-se e 
concretizando-se pelas distâncias sociais, que não superadas. Esse é o ponto 
de enlace e o lugar onde se realizam os acontecimentos. (BAKHTIN, 1975, 
p. 350) 
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É na estrada, pois, onde se cruzam histórias, personagens, sociedades e as duas 

narrativas do romance. Logo, o presente trabalho irá analisar os diferentes lugares pelos 

quais as personagens circulam, com o fito de tentar comprovar que o tempo e o espaço 

são categorias que estão associadas no romance de Agualusa. 

Dada a complexidade desse objetivo, traçaremos um caminho que se divide em 

dois grandes capítulos. Em um primeiro momento, no capítulo intitulado “Caminhos 

teóricos: uma viagem no espaço e tempo”, estabeleceremos um apanhado dos teóricos 

que embasaram esta pesquisa, com enfoque em Bakhtin e Homi Bhabha, Em seguida, 

iremos explorar o conceito de tempo na cultura e na literatura africana e, finalmente, 

como o conceito norteador desse trabalho aparecerá no romance de José Eduardo 

Agualusa, no capítulo: “O tempo, o espaço e o cronotopo na cultura e no romance As 

mulheres do meu pai”, estabelecendo, inclusive, reflexões sobre cronotopo nesse 

romance angolano. 

Nesse segundo capítulo, será feita uma análise do romance As mulheres do meu 

pai e um cotejo com a teoria apresentada no capítulo anterior. Nele se explica como se 

dá a relação espaço-tempo na narrativa que tem como narrador José e suas viagens pelos 

países da África Austral; já em um segundo momento, em que se inserem vozes de 

diversos personagens como Laurentina, Mariano Maciel, Bartolomeu e Albino, tal 

relação será verificada além da estrada e nas cidades, também nas casas das mulheres 

com as quais o personagem Faustino Manso viveu. 

Pode-se observar, portanto, que analisaremos o texto literário sob diferentes  

óticas presentes na narrativa contada, basicamente, por dois personagens: uma, a de 

José, e outra, a de Laurentina e de sua equipe. Dessa forma, exploraremos o passo a 

passo dessas viagens pelas cidades africanas, na tentativa de comprovar, assim como 

Bakhtin postulou, que o tempo é norteador do espaço. Logo, os percursos traçados em 

ambas as narrativas convergem para uma só certeza, parafraseando a máxima de 

Pompeu, retomada por Fernando Pessoa: viajar é preciso. Propomos, então, uma viagem 

ao mundo das letras de Agualusa e ao mundo africano sob o olhar de seus personagens. 
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2. Caminhos teóricos: uma viagem no espaço e no tempo 
 
 
 
 

A obra em estudo trata-se de um romance com um caráter muito peculiar, pois 

As mulheres do meu pai (2007), de José Eduardo Agualusa, pode ser lido também 

como um diário de viagens, com inúmeros relatos e entrevistas, que traça os caminhos 

por onde circulam os personagens principais e determina o tempo com exatidão. Assim, 

existe uma demarcação de onde e de quando os fatos ocorreram. 

Em vista disso, nota-se uma necessidade de identificar, ou mesmo localizar, e 

remape\zar os espaços pelos quais a equipe de documentaristas circulou, definindo que 

lugares estão em evidência e são privilegiados na narrativa. Além disso, 

indissociavelmente, é preciso procurar reconhecer quais tempos estão sendo tratados no 

texto. 

Primeiramente, analisando as duas categorias narrativas abordadas 

separadamente, estabeleceremos um estudo sobre o espaço na geografia e na literatura, 

partindo daquela para esta. Esse percurso foi assim elaborado para que se possa 

entender o processo de construção de tal elemento no romance de Agualusa. 

Logo, esta pesquisa parte da análise do espaço geográfico e social, a partir de 

conceitos do geógrafo Milton Santos, nos ensaios de Pensando o espaço do homem 

(2004) e Técnica Espaço Tempo: Globalização e meio técnico-científico- 

informacional (1985), e a contribuição para o espaço ficcional e o seu trato na 

literatura. Para esta área de conhecimento, a Literatura, tem-se a contribuição de 

Mikhail Bakhtin e seus “ensaios de poética histórica”, em Questões de literatura e 

estética – a teoria do romance (1998) e Homi Bhabha com a importante discussão 

sobre entre-lugares em O local da cultura (1998)1. Os três, de uma certa maneira, irão 

abordar a associação do espaço e do tempo: o primeiro, na sociedade do mundo 

ocidental, com enfoque no caso do Brasil e os dois últimos pensam de uma maneira 

genérica o cronotopo, conceito postulado por Bakhtin e que gera uma reflexão e 

problematização de Bhabha, na literatura.  

 

                                                   
1 Cabe salientar aqui que os estudos de Bhabha sobre entre-lugares são posteriores aos de Silviano Santiago, 
que em Uma literatura nos trópicos discute o conceito supracitado em 1978, data da primeira edição dessa 
obra. 
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Este, por vez, contesta a daquele por não aceitar por completo “a tentativa 

recorrente de Bakhtin de ler o espaço nacional como alcançado somente na plenitude do 

tempo”. (BHABHA, 1998, p. 204) 

A relação entre espaço e tempo já aparece em Milton Santos, no capítulo que 

abre o Pensando o espaço do homem (2004); trata-se, pois, do ensaio “O presente 

como espaço”, a partir do momento em que ele entende que a superação do tempo não 

implica que o espaço também seja suprimido: 

 
O passado passou, e só o presente é real, mas a atualidade do espaço tem isto 
de singular: ela é formada de momentos que foram, estando agora 
cristalizados como objetos geográficos atuais; essas formas-objetos, tempo 
passado, são igualmente tempo presente enquanto formas que abrigam uma 
essência, dada pelo fracionamento da sociedade total. Por isso, o momento 
passado está morto como tempo, não porém como espaço; o momento 
passado já não é, nem voltará a ser, mas sua objetivação não equivale 
totalmente ao passado, uma vez que está sempre aqui e participa da vida 
atual como forma indispensável à realização social. “Todavia, estamos 

acostumados a pensar que o passado está morto, e que nada do passado pode 
ser também presente”, escreveu Bertrand Russel (1966, p.231). (SANTOS, 
2004, p. 14) 

 
Ou seja, a temporalidade pode estar associada, intrinsicamente, à noção de 

espacialidade, em Santos. Isso porque o tempo pode passar e deixar marcas em 

elementos que constituem o espaço (edificações como prédios, museus, pontos 

históricos e turísticos), porém ele (o tempo) se dilui, pode ser destruído e tornar-se 

apenas memória, uma vez que não se concretiza (ele nomeia essa concretização de 

objetivação) eternamente. Ainda, sob a perspectiva do geógrafo: 

 
O espaço que, para o processo produtivo, une os homens, é o espaço que, por 
esse mesmo processo produtivo, os separa. Segundo Sartre (1960, pp.427- 
428), “o objeto reúne os esforços dos homens em sua unidade desumana”. 
Ora, o espaço é a matéria trabalhada por excelência: a mais representativa 
das objetificações da sociedade, pois acumula, no decurso do tempo, as 
marcas das práxis acumuladas. (SANTOS, 2004, p. 33) 

 
 

Nesse sentido, ao invés de unir as pessoas, o espaço pode ser, de igual modo, 

uma categoria responsável pela sua separação. Logo, para o teórico, ele é a habitação e 

também inimigo da sociedade. Com essa noção, Milton Santos deseja desfragmentar a 

noção temporal.  

 

Outro viés a respeito dessa categoria, partindo dos estudos sociais e geográficos 
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de espaço para os estudos literários, pode ser lido em Dicionário de Narratologia 

(1987), no qual Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes estabelecem que o espaço pode ser 

entendido como uma categoria de áreas de conhecimento diversas, portanto, atribui-se a 

ele (ao espaço) diversas acepções e papéis dentro de determinados escopos: 

 
Entendido como domínio específico da história, o espaço integra, em 
primeira instância, os componentes físicos que servem de cenário ao 
desenrolar da ação e a movimentação das personagens: cenários geográficos, 
interiores, decorações, objetos etc.; em segunda instância, o conceito de 
espaço pode ser entendido em sentido translato, abarcando então tanto as 
atmosferas sociais (espaço social) como até as psicológicas (espaço 
psicológico) (REIS & LOPES, 1987, p. 129) 

 

No presente trabalho, aqui em desenvolvimento, a representação do espaço físico 

é privilegiada, a partir do momento em que, no romance em estudo, são descritos 

deslocamentos por diversos países da África Austral. Porém, esse espaço se descreve de 

maneira “fetichizada”, como coloca Milton Santos e a partir de olhares diversos sobre 

um mesmo elemento, um mesmo lugar, pelo fato de existirem diversos narradores, 

mostrando peculiaridades de cada espaço e de quem os concebe. Sendo assim, “trata-se 

então de descrever ambientes que ilustrem quase sempre num contexto periodológico de 

intenção crítica, vícios e deformações da sociedade”. (REIS & LOPES, 1987, p. 130) 

Ainda, ao representá-lo, a ficção, apesar da verossimilhança, isenta-se do 

compromisso de fazê-lo de maneira totalmente fidedigna. Isso posto, 

 
a representação do espaço na narrativa não exerce, no entanto, nos termos de 
mimetismo icônico que caracterizam certas tendências de criação literária 
como a poesia caligramática; a representação do espaço na narrativa 
encontra-se, em princípio, balizada por dois condicionamentos: ele é um 
espaço modelizado, resultando de uma modelização secundária (v.), 
representação mediatizada pelo código linguístico e pelos códigos (v.) 
dominantes na narrativa, de onde se destacam os que fazem dela uma prática 
artística de dimensão marcadamente temporal. (REIS & LOPES, 1987, p. 
131) 

 
Ainda tratando de maneira isolada os elementos da narrativa que estão em 

análise, segundo os mesmos autores de Dicionário de Narratologia, a categoria tempo 

é descrita sob duas óticas: a partir da histórica e do discurso. Nesse sentido, 

 
nos termos da análise descritiva que aqui compete levar a cabo, é possível 
distinguir uma dupla dimensionalidade do tempo: a sua existência como 
componente da história e a sua manifestação ao nível do discurso. Note-se, 
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entretanto, que semelhante distinção consente-se apenas comodidade 
expositiva; nas práticas narrativas em que se revela uma importante categoria 
do relato, o tempo narrativo afirma-se, de fato, como resultado da articulação 
daquelas duas dimensões. (REIS & LOPES, 1987, p. 386) 

 
 

Como o tempo da narrativa em As mulheres do meu pai é predominantemente 

cronológico, por demarcar os dias, meses, anos, inclusive, as horas, e ser um romance 

que mistura relatos – ou depoimentos – com diálogos e entrevistas, é possível enxergar 

a predominância da dimensão histórica que “se refere, em primeira instância, ao tempo 

matemático propriamente dito, sucessão cronológica de eventos suscetíveis de serem 

datados com maior ou menor rigor. Por vezes, o narrador explicita os marcos temporais 

que enquadram sua história”. (REIS & LOPES, 1987, p. 386) 

Então, trilhados os caminhos para se chegar ao ponto crucial dessa pesquisa, o 

cronotopo literário, é necessário compreender que, mesmo definidos de maneira 

estanque, espaço e tempo, em As mulheres do meu pai, não podem ser desmembrados. 

Ou seja, é preciso entender cada uma dessas categorias para se alcançar um conceito 

mais complexo e que, inclusive, Mikhail Bakhtin, em palavras, defininiu como uma 

categoria que está além da compreensão unilateral de tempo e de espaço, e sim de 

ambas em conjunto. 

Além disso, por mais que, por muito tempo, espaço e tempo tenham sido 

elementos privilegiados em estudos literários, o romance contemporâneo e, pode-se 

dizer, o romance de José Eduardo Agualusa, une as duas categorias. Como diria Ozíris 

Borges Filho, no prefácio em Bakhtin e o cronotopo: reflexões, aplicações e 

perspectivas (2015), organizado por Nele Bemong, “Já passamos o tempo do tempo! Já 

passamos o tempo do espaço! Estamos no tempo do cronotopo!” (BEMONG, 2015, p. 

09). 

Exposta a justificativa que motivou esta pesquisa, é mister destacar que “o valor 

do conceito de cronotopo também é relevante para além da crítica bakhtiniana, porque 

pode ser facilmente vinculado a questões que desempenham um papel inovador na 

crítica literária” (BEMONG, 2015, p. 12). Dessa forma, o presente estudo vem 

fortalecer a pesquisa e o conhecimento em torno do cronotopo, principalmente, em uma 

narrativa que circula em espaços europeizados e ocidentalizados, mas se situam em 

África, como na África do Sul e seus resorts. 

Ademais, “o estudo dos cronotopos nos ajuda a entender que a mimese literária 

se fundamenta em um mundo ficcional valorado e emocionalmente vivenciado” 
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(BEMONG, 2015, p. 12). Nessa perspectiva, a imitação que se propõe estabelecer o 

romance se torna mais contundente e visível a partir do momento em que se 

compreende que, como se viu nos estudos da física e a relatividade, por conseguinte, o 

cronotopo, a literatura se valeu dessa espécie de “empréstimo” do conceito daquela área 

de conhecimento ao compreender que o estar aqui, ali ou lá remete a uma associação 

mais complexa do que simplesmente a de um lugar e de um momento específicos. 

Verifica-se, então, “segundo Bakhtin, essas duas categorias constituem uma unidade 

fundamental, exatamente como na percepção humana da realidade cotidiana” 

(BEMONG, 2015, p. 17). 

Em resumo, pode-se sistematizar essa junção postulada aqui como de interesse e 

o cerne da noção do cronotopo literário. Nele 

 
indicadores espaciais e temporais se fundem num todo concreto 
cuidadosamente pensado. O tempo como tal se concretiza, se encarna, se 
torna artisticamente visível; da mesma maneira, o espaço se torna carregado 
e responsivo aos movimentos do tempo, enredo e história. A interseção de 
eixos e a fusão de indicadores caracterizam o cronotopo artístico. 
(BAKHTIN, 1998, p. 84) 

 
 

Em Bakhtin, entende-se o cronotopo como um aspecto essencialmente literário. 

É, portanto, no âmbito da literatura, que “ocorre a fusão dos indícios espaciais e 

temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, 

torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento 

do tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo transparecem no espaço, e o 

espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo” (BAKHTIN, 1998, p. 211). Ou 

seja, “o princípio condutor do cronotopo é o tempo”, segundo o teórico (BAKHTIN, 

1998, p. 212). 

Nesse sentido, há os macrocronotopos e os microcronotopos e cinco tipos de 

cronotopos. São eles: o cronotopo do encontro (considerado por Bakhtin como o mais 

importante), o cronotopo da estrada (a “grande estrada”), o cronotopo do castelo (onde 

aparece o microcronotopo do salão de visitas, por exemplo), o cronotopo da soleira (que 

representa metaforicamente o macrocronotopo da crise e da mudança da vida) e, 

finalmente, o cronotopo da casa.  

 

No entanto, aqui, nosso enfoque será no cronotopo da estrada, onde os quatro 

personagens principais do romance de Agualusa passam a maior parte da narrativa. 
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A respeito do entendimento de cronotopo, Bakhtin mostra que a literatura 

incorporou-o através do processo mimético e verossimilhante à passagem temporal, 

preferencialmente o tempo histórico. Usando como exemplo o romance grego, em que o 

tempo mítico não segue uma ordem propriamente cronológica (lógico-temporal), ele 

avalia que existem três tipos de cronotopo no romance na Grécia Antiga e que 

influenciou diretamente os romances de aventura até meados do século XVIII. 

Como a literatura em território africano até cerca do século XIX seguiu uma 

tradição quase que exclusivamente oral, pode-se estabelecer uma analogia com esse 

tempo-espaço mítico clássico e o mítico africano, como nos mitos e lendas do yorubá, 

por exemplo, e das do Império de Lunda e dos bantos. Em vista disso, por mais que 

utilizemos uma base teórica russa, é possível buscar nela a compreensão necessária para 

se chegar nas relações cronotópicas estabelecidas em As mulheres do meu pai. 

Sendo assim, a ficção em Agualusa espelha uma série de viagens pela África 

Austral, possivelmente aceitas dentro de uma realidade, dentro de um jipe ou de uma 

caminhonete. Por isso, nesse romance em análise, 

 
O processo de assimilação de tempo, do espaço, e do indivíduo histórico real 
se revela neles, [além disso,] tem fluído complexa e intermitentemente. 
Assimilaram-se os aspectos isolados de tempo e de espaço acessíveis em 
dado estágio histórico do desenvolvimento da humanidade [...] (BAKHTIN, 
1998, p. 211) 

 
Na primeira análise dos três tipos de romances clássicos, Bakhtin detalha e 

analisa o que ele chama de “romance de aventuras de provações”, que possui encontros 

e desencontros, além de viagens por países fronteiriços – porém separados por mares, 

diferentemente do que estamos analisando aqui, pois os países estabelecem fronteiras 

por terra – e descrições detalhadas desses espaços geográficos, bem como suas culturas, 

seus povos, suas peculiaridades e a arte produzida neles. Verificaremos que Agualusa 

também irá se preocupar com esse detalhamento em relação a algumas cidades e, em 

outras, nem tanto, privilegiando algumas em detrimento de outras. 

 

O teórico aponta que o romance a partir do modelo clássico no mundo ocidental 

incorporou elementos de outros gêneros. Em vista disso, é comum enxergar essa 

miscelânea de tipos de texto dentro de uma unidade de texto maior que é o romance. Em 

Agualusa e alguns romances de seu legado, é possível verificar o gênero epistolar 

mesclado ao romance, por exemplo, como se vê em em uma dada passagem em O 



18  

vendedor de passados e em por completo em Nação Crioula. Já no As mulheres do 

meu pai, é possível ver entrevistas, depoimentos, cartas e uma espécie de roteiro para 

cinema misturado a uma gama de relatos pessoais ou narrativa de viagens. Logo, 

 
todos esses elementos de variados tipos de gênero são aqui fundidos e 
ligados numa nova unidade específica de romance, cujo elemento 
constitutivo é o tempo do romance de aventuras. Num cronotopo 
completamente novo – um mundo estrangeiro no tempo de aventuras – os 
elementos de vários tipos de gênero adquiriram novo caráter e funções 
peculiares, e por isso deixaram de ser o que eram em outros gêneros. 
(BAKHTIN, 1998, p. 215) 

 
 

A fim de estabelecer um contraponto com Mikhail Bakhtin e seu conceito de 

cronotopo, trazemos para esta discussão Homi Bhabha e sua obra ensaística O local da 

cultura (1998). O filósofo anglo-indiano discutirá, entre outras coisas, hibridismo e 

identidade cultural, pós-colonialismo, além do espaço-tempo na modernidade. Então, 

através da análise, inclusive, do conceito do teórico russo, irá problematizar, 

principalmente no capítulo VIII – “DISSEMINAÇÃO: o Tempo, a Narrativa e as 

Margens da Nação Moderna” – a noção de cronotopo. 

A serviço da literatura e com forte contribuição para os Estudos Culturais, 

Bhabha, nesse texto, faz uma abordagem de como as estratégias narrativas têm tratado a 

identificação cultural de um povo ou de uma nação a partir do que se convencionou, na 

atualidade, denominar “lugar de fala”. Ou seja, o trato na narrativa de um sujeito que se 

identifica – ou não – com seu lugar de pertença. 

Ademais, no nono capítulo da referente obra, Bhabha (1998), em “Como o novo 

entra no mundo” – O espaço pós-moderno, os tempos pós-coloniais e as povoações da 

tradução cultural abordará a noção de entre-lugar, proposta por Silviano Santiago em O 

entre-lugar no discurso latino americano (1978), o qual, em Bhabha, entende-se também 

como “hibridismo” ou “espaço intersticial”. Ele é importante para se entender a relação 

que se estabelece entre literatura e geografia e os limites geográficos que se extrapolam 

no estudo do romance de Agualusa, nosso objeto de estudo: 

 
A globalização cultural é figurada nos entre-lugares de enquadramentos 
duplos: sua originalidade histórica, marcada por uma obscuridade cognitiva; 
seu “sujeito” descentrado, significado na temporalidade nervosa do 

transicional ou na emergente provisoriedade do “presente”. (BHABHA, 
1998, p. 297) 

 
Verifica-se, portanto, que, nessa passagem, o entendimento do conceito de 
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Bhabha se dá a partir de dois vieses, adotados aqui, inclusive, nessa pesquisa: histórico 

(atrelado à história dos espaços) e o temporal. 

Assim como Bakhtin, ele entende que o tempo é norteador no texto narrativo. 

Além disso, como evoca no próprio título do livro, o local (espaço, para nós, uma vez 

que a abordagem aqui permite-nos entender que ele não é estático) está associado ao 

tempo e estabelece uma série de analogias ou comparações a fim de exemplificar a 

junção dessas categorias. Dessa forma: 

 
Essa localidade está mais em torno da temporalidade do que sobre a 
historicidade: uma forma de vida que é mais complexa que “comunidade”, 

mais simbólica que “sociedade”, mais conotativa que “país”, menos 

patriótica que patrie, mais retórica que a razão de Estado, mais mitológica 
que a ideologia, menos homogênea que a hegemonia, menos centrada que o 
cidadão, mais coletiva que “ o sujeito”, mais psíquica do que a civilidade, 

mais híbrida na articulação de diferenças e identificações culturais do que 
pode ser representado em qualquer estruturação hierárquica ou binária do 
antagonismo social. (BHABHA, 1998, p. 199) 

 
 

Verifica-se que a construção desse espaço é inclusive histórica, portanto é a 

passagem do tempo que também irá construir a história. Ainda, segundo Bhabha, 

“escrever a história da nação exige que articulemos aquela ambivalência arcaica que 

embasa o tempo da modernidade” (BHABHA, 1998, p. 202). E que ambivalência seria 

essa a qual ele se refere? 

 

O espaço-nação, pois. No romance, com enfoque no romance angolano 

contemporâneo – já que o objeto de estudo aqui é o texto de José Eduardo Agualusa – a 

representação das cidades e países da África Austral demonstram que esse binarismo é 

muito mais temporal do que histórico, porque o que é posto em xeque é como essa 

representação do tempo implica as relações entre as personagens. 

 
As problemáticas fronteiras da modernidade estão encenadas nessas 
temporalidades ambivalentes do espaço-nação. A linguagem da cultura e da 
comunidade equilibra-se nas fissuras do presente, tornando-se as figuras 
retóricas de um passado nacional. Os historiadores transfixados no evento e 
nas origens da nação nunca indagam, e teóricos políticos possuídos pelas 
totalidades “modernas” da nação – “homogeneidade, alfabetização e 

anonimato são características chaves” – nunca fazem a pergunta essencial 
sobre a representação da nação como processo temporal. (BHABHA, 1998, 
p. 202) 

 
Logo, a ambivalência problematizada por Bhabha esbarra na dicotomia tempo 
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pedagógico e tempo performático, depois retomada em outros textos como o de José 

Luís Cabaço1, em sua tese de doutorado. O fato de geralmente não ter havido uma 

indagação a respeito de que tempo é esse com o qual as narrativas trabalham e 

priorizam, faz com que nesse trabalho busquemos responder com qual categoria 

temporal Agualusa se preocupa (cronológico? psicológico?), através da representação 

desse elemento e qual desses dois ele irá priorizar. 

Tal como historiadores e teóricos políticos, romancistas como Agualusa não 

entendem a nação, na modernidade, como algo homogêneo. E as discrepâncias delas são 

delimitadas nos “passeios” dos personagens, inclusive os oriundos de Angola. Então, ao 

demarcar dias e horários, por exemplo, na obra, ratifica-se que há uma priorização do 

tempo nacional que “torna-se concreto e visível no cronotopo do local, do particular, do 

gráfico, do princípio ao fim” (BHABHA, 1998, p. 204). 

  Pode-se observar, portanto, que, a partir desse capítulo buscamos dar um 

embasamento ao leitor a respeito da teoria que usaremos para ser articulada ao texto 

literário, bem como se estabelece a relação tempo e espaço nas viagens realizadas por José 

e Laurentina em As mulheres do meu pai.  
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3. O tempo, o espaço e o cronotopo na cultura e no romance As mulheres do 
meu pai 

 
 
 
 

O tempo, enquanto elemento da narrativa, de acordo com uma perspectiva 

ocidental, é um aspecto fundamental no que se entende como texto narrativo, 

principalmente no romance. Dessa forma, 

 
Tendo em conta que a prosa narrativa é o gênero literário predominante na 
escrita antropológica, poderia afirmar-se ainda que os dispositivos de 
sequencialização e de distanciamento temporal constituem simplesmente 
aspectos inevitáveis da expressão literária. (LOBÃO apud FABIAN, 1983, 
p.65) 

 
 

O romance de José Eduardo Agualusa, apesar de ser uma obra de um escritor 

angolano e de trazer o espaço africano como cenário para as viagens de Faustino 

Manso, Laurentina, Mariano, Bartolomeu, Albino, Karen, Jordi e José, além de povoar 

o imaginário do leitor com os passeios pelos mais diversos pontos turísticos, cidades, 

províncias, vilas e povoados da África Austral, envolve-nos em uma narrativa em que a 

noção de tempo se dá a partir de uma noção ocidentalizada. 

Logo, a demarcação dos espaços nos territórios angolanos, sul-africanos e 

moçambicanos se dá da maneira pela qual só se concebe, a partir da divisão que o 

homem europeu fez do continente africano durante séculos de domínio e que se  

ratificou a partir da Conferência de Berlim (1884-1985), em que a delimitação dos 

limites e fronteiras se deu de forma arbitrária, desconsiderando a afinidade linguística e 

cultural dos povos e etnias que residiam no vasto continente africano. 

Nesse sentido, convém buscar o cerne do conceito de tempo para os personagens 

que aparecem no texto em análise, a fim de, posteriormente, estabelecer um contraponto 

entre o que essa categoria narratológica representa no romance de maneira mais 

específica. Depois, como funcionam essas ideias dentro da construção de As mulheres 

do meu pai. 

Inclusive, para os próprios povos africanos, em contato com essa produção 

literária de matriz europeia, foi incutido a eles que suas tradições, relativas ao conceito 

de tempo, a concepção da morte, as hierarquias e muitos outros costumes considerados 

menores eram equivocados, conforme se aponta em O tempo dos povos africanos 
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(2007), importante obra de Elisa Larkin Nascimento sobre o apagamento da história da 

África Negra e o sequestro de suas tradições. Na apresentação, o professor Kabenguele 

Munanga afirma: 

 
A historiografia colonial ensinada aos africanos é uma história falsificada, 
mutilada e reduzida a um espaço-tempo insignificante em relação à verdadeira 
dimensão espacial e temporal da história da África, dos africanos e de seus 
descendentes da diáspora. Esse espaço-tempo de uma história mutilada se 
inicia apenas a partir dos mais recentes contatos da África e dos africanos com 
o mundo externo: o tráfico árabe, os chamados descobrimentos e o tráfico 
transatlântico seguidos pelos sistemas escravistas e colonialistas. (MUNANGA 
apud NASCIMENTO, 2007, p. 7) 

 
Em vista disso, entende-se que o conceito de cronotopo nas literaturas ocidentais 

pode ser aplicado ao romance angolano em questão por conta da influência que 

escritores como Agualusa sofreram por conta do contato com o colonizador. Por conta 

disso, cabe ressaltar que a ideia de tempo dos personagens criados ou ficcionalizados 

pelo romancista, que pertençam a essas sociedades exploradas por portugueses, alemães 

ou ingleses, vá ao encontro dessa noção. 

Na mitologia africana, o tempo tem caráter cíclico. Ao contrário do que se vê  na 

narrativa, demarcando dias, meses, anos e até horários. Logo, o entendimento desse 

elemento se dá a partir das ações do homem, que se repetem a todo instante. 

Assim, é possível exemplificar essa outra concepção a partir do povo iorubá, 

conforme Reginaldo Prandi estabelecerá em uma de suas pesquisas a respeito do tempo 

para os povos autóctones africanos. Anterior à chegada dos europeus no território 

africano e à imposição do uso do calendário de matriz cristã, o presente era dividido em 

uma semana com quatro dias. Além disso, 
O ano era demarcado pela repetição das estações e eles não conheciam sua 
divisão em meses. A duração de cada período de tempo era marcada por 
eventos experimentados e reconhecidos por toda a comunidade. Assim, um 
dia começava com o nascer do sol, não importando se às cinco ou às sete 
horas, em nossa contagem ocidental, e terminava quando as pessoas se 
recolhiam para dormir (Mbiti, 1990, p. 19), o que podia ser às oito da noite 
ou à meia-noite em nosso horário. Essas variações, importantes para nós, 
com nosso relógio que controla o dia, não o eram para eles. (PRANDI, 2001, 
p.46-7) 2 

 
Ao se estabelecer um contraponto com a noção de tempo dos povos mucubais (o 

tempo cíclico) que aparecem no romance As mulheres do meu pai, o personagem 

Mariano Maciel, o Mandume, atenta-se com um olhar mais apurado para as mulheres 

dessa etnia: 
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Duas mulheres mucubais avançavam sem ruído. A mulher mais alta não 
devia ter mais de dezasseis anos, cintura estreita, pulseiras coloridas nos 
finos pulsos dourados; lembrei-me, ao vê-la, de um verso de Ruy Duarte de 
Carvalho - os seios: frágeis acúleos na placa do peito. Ruy Duarte escreveu 
belos versos sobre os seios das meninas mucubais. Compreendo-o bem. Se 
eu fosse poeta não teria outro tema. A segunda mulher cobria o tronco com 
um pano verde e amarelo. Mancava um pouco. (AGUALUSA, 2007, p.12) 

 
 

Originários do Sudoeste da Angola, habitam boa parte do território do Namibe. 

Guerreiros, semi-nômades e grandes pastores de gado bovino, vivem costumes alheios 

ao processos de globalização e civilizatórios, ainda que a presença dos europeus 

naquelas terras tenha sido fundamental para o processo de aculturação de outras 

civilizações nativas. Todavia, o tempo para os kuvales – também assim denominados – 

assemelha-se ao caráter cíclico o qual apontou Prandi e as estações do ano são 

fundamentais para se entender o processo temporal o qual seguem. Assim, 

 
Os Cuvales dependem da chuva para manter e reproduzir o gado. Vivem 
numa região onde em cada ano oito meses são secos, com anos de chuva 
reduzida. Mas, mesmo assim, conseguiu sempre, pela transumância e 
pastorícia, alimentar o rebanho, mesmo nos momentos mais críticos.3 

2 Conferência apresentada no evento “Tempo Inoculado”, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de 
Janeiro, em 31 de janeiro de 2001. 
3 Reportagem publicada em 2013 pela Angop – “’Treinados’ pelo deserto – os mucubais atraem turistas” 

 

Valendo-se de uma estratégia semelhante ao que se entende como temporalidade 

para tais sociedades, Agualusa utiliza esse caráter circular, mostrando todas as viagens 

que Faustino Manso fez a trabalho, desde sua saída de Luanda até a sua volta em 1975, 

reproduzidas por Laurentina, que tinha a intenção de se aprofundar na vida e na 

trajetória do músico. 

Inclusive, a narrativa revela que a vida de Faustino, movimentada e cheia de 

deslocamentos e idas e vindas com suas mulheres, muito se parecia com a de 

Laurentina, que acreditava ser filha dele. 

Ao repetir os percursos e tentar reproduzir os trajetos do músico em seu 

documentário, Laurentina mostra não só que a arte pode imitar a vida, mas também que 

o presente repete muitas vezes o passado, quebrando os limites entre o que se entende 

como o agora e o ontem. Em conversa com Marechal Carmona, um pianista com quem 

Manso trabalhara em um hotel em Moçambique, a jovem tenta negar esse ciclo 
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temporal, revelador no sentido de mostrar que estava mais próxima da memória do 

homem, o qual acreditava ser seu pai, do que imaginava: 

 
― Você não tem pátria, o quadrado da pátria, um pequenino desenho que 

costuma ficar entre a linha da vida e a linha da fortuna, você não tem esse 
desenho. Faustino também não tinha. O seu destino é viajar. Neguei 
violentamente. Estou cansada de viajar. Olho-me ao espelho e não me 
reconheço. Tenho os cabelos baços, estragados. Mais olheiras do que olhos. 
Gosto de viajar, mas tudo o que é em excesso cansa. Morro de saudades do 
meu apartamento, na Lapa. Sonho com ele. A luz plácida sobre o pátio. As 
orquídeas organizando o silêncio. E todavia não me posso queixar. Insisti 
para que ficassemos instalados no Hotel Polana, mesmo arriscando 
ultrapassar o orçamento, pois quero filmar o piano que o meu pai tocou. Os 
lugares que ele tocou. (AGUALUSA, 2007, p.198) 

 
 

Nesse trecho é importante como se coloca em evidência a errância do andarilho 

que foi Faustino Manso. Ao retratar sua vida, Laurentina se assemelha a ele. Dividida 

entre o amor de Mandume e a paixão por Bartolomeu, passeando por vários países da 

África Austral e uma negação do desejo de se deslocar, de viver de sua arte – a sétima 

arte – ainda assim, cada vez mais a personagem se aproxima do suposto pai. 

Portanto, a questão do tempo em Agualusa, na estrutura do romance, é 

enxergada como um elemento demarcado tal como se concebe na cultura ocidental. 

Porém, como estratégia de construção do texto, o autor estabelece um jogo para mostrar 

que ele não se distancia totalmente da ideia de tempo circular, ou cíclico, como 

elemento fundamental norteador da temporalidade na concepção das civilizações 

tradicionais africanas no território que ele escolheu como cenário das aventuras 

contadas em seu romance. 

Assim, partindo do princípio que José Eduardo Agualusa é um escritor, diga-se 

de passagem, “itinerante”, ele circula por diversos cantos do globo, como se pode 

verificar em textos como Um estranho em Goa (2000), O ano em que Zumbi tomou 

o Rio (2001) e Nação Crioula (1997). Nessas narrativas nota-se que a Índia, o Brasil, 

os países da Europa Ocidental, como Portugal e França, e da África Austral, como 

Angola e Moçambique, se entrelaçam. 

Então, pode-se dizer que um escritor como ele, que passeia por diversos espaços, 

países, cidades, dos continentes americano, europeu, africano e asiático, logo, tão 

cosmopolita, abre possibilidades de uma análise da obra em questão que pode ser lida 

como uma fonte necessária para se entender a relação a que se propõe esse trabalho: o 
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espaço e o tempo, não necessariamente nessa ordem. 

Essa relação é denominada como cronotopo, por Bakhtin. Porém, não é um 

termo oriundo, em sua origem, dos estudos de literatura ou mesmo dos estudos 

culturais. Ou seja, o teórico trouxe para o âmbito literário, como já dissemos, um 

conceito que vem da Física e tenta adaptar a compreensão das estratégias utilizadas 

pelos escritores europeus com a finalidade de reconhecer nesses textos como o tempo 

cronológico implica as variações espaciais. 

Em nenhum momento Bakhtin deseja uma definição hermética, porém podemos 

entender que tal conceito, no romance contemporâneo, é entendido de maneira conjunta 

entre o que é tempo e o que é espaço, como na seguinte passagem: 

 
À interligação fundamental das relações temporais e espaciais, artisticamente 
assimiladas em literatura, chamaremos cronotopo (que significa “tempo- 
espaço”). Esse termo é empregado nas ciências matemáticas e foi 

introduzido e fundamentado com base na teoria da relatividade (Einstein). 
Não é importante para nós esse sentido específico que ele tem na teoria da 
relatividade, assim o transportaremos daqui para a crítica literária quase 
como uma metáfora (quase, mas não totalmente); nele é importante a 
expressão de indissolubilidade de espaço e de tempo (tempo como a quarta 
dimensão do espaço). Entendemos o cronotopo como uma categoria 
conteudístico-formal da literatura (aqui não relacionamos o cronotopo com 
outras esferas da cultura). (BAKHTIN, 1998, p. 211) 

 
 

Nesse sentido, verifica-se que a literatura se valeu desse conceito a partir dos 

estudos bakhtinianos, pois, no romance de Agualusa, os dois elementos da narrativa 

supracitados são indissolúveis. Dessa maneira, é mister observar qual é o espaço e o 

tempo privilegiados no romance As mulheres do meu pai quais artifícios os narradores 

utilizam para que se possa reconhecer essa indissolubilidade, como um complementa o 

outro. 

No romance em análise, quase todo o percurso traçado pelos personagens, ora 

conduzidos por Pouca Sorte (apelido de Albino), ora por Johan (um dos motoristas que 

conduziu José, Jordi e Karen), é feito pela estrada. De Luanda à Ilha de Moçambique, 

com algumas incursões marítimas e aéreas, Laurentina e seus companheiros passam dias 

e semanas percorrendo as avenidas, as ruas, as estradas, os mares e os céus da África 

Austral, assim como o fez José e os demais companheiros de jornada. 

O enfoque dessa pesquisa, pois, é no trajeto realizado por terra, destacando-se as 

aventuras realizadas nas principais cidades de Angola, África do Sul e Moçambique. 

Sob a luz de Mikhail Bakhtin (1998), temos como intenção primordial entender como se 
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aplica sua teoria em torno da relação dos encontros motivados pela estrada no romance 

As mulheres do meu pai. 

Logo, o teórico russo sinaliza que: 
 
 

Tem significado particularmente importante a estreita ligação do motivo do 
encontro com o cronotopo da estrada (“a grande estrada”): vários tipos de 
encontro pelo caminho. No cronotopo da estrada, a unidade das definições 
espaço-temporais revela-se também com excepcional nitidez e clareza. É 
enorme o significado do cronotopo da estrada em literatura: rara é a obra que 
passa sem certas variantes do motivo da estrada, e muitas obras estão 
francamente construídas sobre o cronotopo da estrada, dos encontros e das 
aventuras que ocorrem pelo caminho. (BAKHTIN, 1998, p. 223) 

 

Em outras palavras, a literatura, principalmente em romances como o de 

Agualusa, incorpora tal conceito bakhtiniano, porque ao se tratar de uma narrativa 

pautada nas aventuras de um grupo de cinegrafistas em busca do paradeiro de mulheres 

que estiverem em contato com Faustino Manso, há a necessidade do deslocamento. É, 

portanto, na estrada onde há a possibilidade de, além de deslocaram-se, terem o contato 

com o outro. 

Ela se torna também uma das grandes companheiras dos personagens, conforme 

se verifica no trecho a seguir, trazendo, por vezes, o alento e provocando reflexões 

sobre o caminho da vida: 

 
Acontece-me isto: estou sozinho na estrada, eu e Malembelembe, e o grande 
silêncio da natureza em redor, e dou por mim a cantar. Ao volante de um 
candongueiro conhecem-se, por vezes, pessoas interessantes, e eu gosto de 
viajar. Este serviço, por exemplo, com os cineastas, foi um presente dos 
céus. O jovem casal português é simpático. Já o miúdo angolano me 
exaspera um pouco, confesso, com aquela sua propensão para o exagero e o 
constante louvor e exaltação da mulatagem. Não tenho a menor simpatia por 
mulatos. Porém, sabe contar estórias e faz-nos rir a todos. A moça, 
Laurentina, está caída por ele, coitada, vai sofrer um pouco. (AGUALUSA, 
2007, p.101-2) 

 
Nessa passagem, Albino, o Pouca Sorte, personifica seu automóvel, como se 

quisesse mostrar que há uma relação intrínseca, afetiva, entre ele e a Malembelembe. Os 

dois se tornam, então, o símbolo do deslocamento. Além disso, é no espaço da estrada 

que existe a possibilidade de se pensar as relações de seus passageiros, também 

personagens da narrativa. Inclusive, é a partir dos pensamentos e falas dele (de Albino) 

que são revelados os “não-ditos” que se apresentam no texto, como o possível 

envolvimento de Laurentina e Bartolomeu. 
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Verifica-se também que a “grande estrada” pode transmitir uma sensação de 

vazio: 
Gosto daqueles lugares onde não se passa nada. Evidentemente, gosto deles 
enquanto passo, passo a passo, num passeio lento, ou sobre rodas, num 
rápido deslizar. Gosto do silêncio estático, da luz parada, nos vários tons da 
ferrugem ― uma velha fotografia manchada de lágrimas. (AGUALUSA, 
2007, p.175) 

 
E, ainda, a estrada representa metonimicamente os funcionários da cidade onde 

ela se encontra, pelo fato de serem descritos como frios, metódicos e bastante sisudos: 

 
No outro lado da fronteira, os funcionários namibianos, fardados a rigor, 
receberam-nos com frieza e profissionalismo. A estrada: uma lisa fita negra, 
perfeitamente desenhada sobre uma paisagem sempre igual, ladeada por 
cercas de arame farpado. Isto produz no espírito uma sensação contraditória, 
simultaneamente de liberdade e de claustrofobia. Ali está o horizonte 
imenso, a toda a volta, e é-nos vedado. Resta-nos apenas o estreito corredor 
de asfalto. (AGUALUSA, 2007, p.124) 

 
 

No cronotopo da estrada, onde se intercruzam espaços, pensamentos e 

experiências, há também outros lugares de passagem como um bar e que ratificam o 

motivo do encontro, o qual Bakhtin aponta em sua teoria como um dos princípios para 

se compreender o porquê de a estrada ser um elemento o qual se pode considerar como 

um cronotopo: 

 
Uma bomba de gasolina e o bar atrás, com um letreiro em néon: 
Moose’sBar. 
O deserto a toda a volta. A luz rasa realçando o grão. Um céu de um azul 
vibrante, porém quebrado, com vincos baços, como a fotografia amarrotada 
de um céu azul vibrante. Entrámos. (AGUALUSA, 2007, p.130) 

 
 

Em outro momento, outros elementos, como a casa, também aparecem nesse 

cronotopo. Ou seja, dentro dele existem paisagens e construções justapostas: 

 
 

Bartolomeu apontou para diante. A uns cem metros, numa curva da estrada, 
erguia-se uma pequena casa em madeira, de um vermelho descorado, com as 
janelas abertas. Parecia brotar do chão, como uma flor arcaica. Era o único 
edifício em meio à desmesura da paisagem. Pouca Sorte debruçou-se 
desanimado sobre o motor. (AGUALUSA, 2007, p.175) 

 
Nessa perspectiva, vemos que a curva é um dos primeiros elementos 

representativos do que é descontínuo, como se o rumo que traçassem nem seguisse em 
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linha reta, ou seja, no caminho havia altos e baixos, as armadilhas do destino, portanto. 

  A flor, ainda que fosse arcaica, funciona como um sopro de vida em meio a um 

ambiente aparentemente vazio, conforme fora dito outrora; e a casa, como representação 

do refúgio. 

Mesmo não estando dentro da Malembelembe e exatamente em uma rua ou 

avenida, a estrada também ocupará um espaço importante e revelador na narrativa, 

quando os grupos viajarão por uma via ferroviária, a Trans-Karoo: 

 
Trans-Karoo Express, algures entre Cape Town e Joanesburg 
África do Sul 
Quinta-feira, 17 de Novembro de 2005 
(...) 

 
Esta madrugada acordei meio aturdido, estendido de costas no estreito 
beliche de uma carruagem de comboio e, ao espreitar pela janela, vi uma luz 
assim. Capim amarelo, vagarosos arbustos de cabeleiras crespas. Montanhas 
desciam do céu com a delicadeza de girafas. Jordi dormia de bruços, no 
beliche inferior. Desci com cuidado, para não o despertar, abri a porta e saí 
para o corredor. No vagão-restaurante dois homens tomavam café. Uma 
frase solta chegou até mim: 
― It’s not the right life, but it’s my life. (AGUALUSA, 2007, p.175) 

 
Nesse cronotopo se revelam os não-limites, os entre-lugares, como propõe 

Bhabha, não só de uma cidade para outra, mas de biomas, paisagens e culturas. Da 

janela do automóvel ou do vagão do trem, os personagens podem captar impressões 

daqueles espaços por onde circulam. Podem também ir além: imaginar como foi o 

passado, ou até mesmo tentar esquecê-lo e projetar um futuro: 

 
Cheguei ontem a Cape Town com o espírito vazio. Vazio no sentido em que 
o céu, no deserto, está vazio de nuvens, ou seja: cheio de luz e de um azul 
vibrante. Ah, a doçura do esquecimento. Sentia-me feliz como uma ave 
migratória depois de vencer as areias do Saara. Quilômetros e quilômetros a 
deslizar sobre a lenta ferrugem da tarde. Os morros ao fundo. Os tufos de 
espinheiras, como ouriços preguiçosos. Os fios de electricidade correndo ao 
longo da estrada. Uma águia seguiu-me, muito alto no céu, durante mais de 
meia hora. Estacionei a carrinha numa espécie de miradouro, na encosta da 
Table Mountain, recostei a cadeira e fechei os olhos. Devo ter adormecido 
alguns minutos porque sonhei com o homem da casa vermelha. Agora, 
olhando para trás, já nem sei muito bem se sonhei com resquícios da 
realidade ou se, pelo contrário, tropecei, lá no Karoo, foi com as sombras de 
algum sonho alheio. (...) (AGUALUSA, 2007, p.312) 

 

Esses limites (ou melhor, não-limites) também podem ser compreendidos como 

entre-lugares, espaços os quais se encontram na “grande estrada”. A vista disso, 
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estabelecemos um diálogo necessário com Homi K. Bhabha, “... onde se lê ‘limites’, 

leia-se o espaço da terceiridade...” (BHABHA, 1998, p.299), em uma clara referência 

aos estudos de Jameson: 

 
O espaço da “terceiridade” na política pós-moderna abre uma área de 
“interfecção” [interfection] (para usar o termo de Jameson) em que a 
novidade de práticas culturais e as narrativas históricas estão registradas em 
“discordância genérica”, “justaposição inesperada”, “semi-automatização” 

da realidade, “esquizo-fragmentação” pós-moderna em oposição a 
ansiedades ou histerias modernas ou modernistas. (BHABHA, 1998, p.371- 
2) 

 

Esse espaço da terceiridade é, em linhas gerais, análogo ao que Bakhtin chama 

de cronotopo. De maneira mais específica, seria o cronotopo da estrada onde se 

encontram personagens das mais diversas etnias, origens e populações. Logo, o motivo 

do encontro, dentro do que se entende como cronotopo da estrada aproxima a teoria de 

Bakhtin e Bhabha, de certa forma, apesar de alguns pontos divergentes, como a questão 

do tempo enquanto norteador do cronotopo na teoria russa. 

Na sequência, Pouca Sorte retorna sozinho em seu automóvel e passa pela 

Cidade do Cabo. Ele passeia por um dos maiores e mais importantes pontos turísticos da 

região: a Montanha da Mesa (Mountain Table). Em diversos momentos da narrativa, os 

cartões-postais são destacados, como a região montanhosa supracitada, onde se pode 

realizar uma aventura no teleférico ou trilhas, e o deserto do Karoo, no semi-árido sul- 

africano, quando os personagens viajam por ferrovias. 

Os passeios, as aventuras e as viagens suscitam no motorista o desejo da 

transformação, como a metáfora da ave migratória que busca um rumo, busca outros 

ninhos. Também provocam o desejo da liberdade que somente a estrada poderia 

conceder a ele, através da metáfora da águia: forte, livre, altiva e incansável. 

Nesse sentido, a possibilidade do deslocamento traz para os cinegrafistas 

encontros inusitados, o conhecimento de novas sociedades e o auto-conhecimento. Em 

um momento da narrativa, Laurentina é levada a refletir a respeito disso. Logo, é o 

cronotopo da estrada que traz a revelação de que ela é uma transeunte inquieta tal como 

seu suposto pai, conforme visto na trecho do romance em que Laurentina encontra-se 

com um homem que afirma que o destino dela era viajar como seu suposto pai. 

Portanto, é com esse aspecto cíclico, que já havíamos abordado a respeito do 

tempo, que entendemos o cronotopo da estrada. Ali onde há encontros e desencontros, 
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em que se extrapolam limites e onde se traça um rumo. Se o destino de Laurentina era 

viajar, não nos restam dúvidas de que o projeto do documentário “As mulheres do meu 

pai” foi um pretexto para seus deslocamentos em busca de outras experiências, da saída 

de sua zona de conforto e, acima de tudo, de um autoconhecimento. 

Constata-se, então, que com esse capítulo tivemos a intenção de, além de nos 

aprofundarmos em alguns conceitos capitais para se compreender dois elementos 

fundamentais no texto narrativo – o tempo e o espaço – pudemos estabelecer uma 

aproximação com a teoria de Bakhtin e Bhabha e a noção de cronotopo. Além de 

entendê-los de maneira isolada, podemos também enxergar como se relacionam. 

Ademais, foi possível verificar como se dá a noção de tempo em sociedades africanas 

como nos países da África Austral, que são privilegiados pelo autor por motivos óbvios: 

são neles onde os personagens se encontram. E a possibilidade, ou o “motivo”, do 

encontro, se concretiza principalmente por conta do deslocamento, uma vez que é na 

estrada, o cronotopo em evidência na nossa análise, onde vai ocorrer o entrelaçamento 

das duas narrativas, das culturas de várias etnias, das línguas e dos hábitos de se vestir, 

de se alimentar e de comportar não só dos próprios viajantes mas também das pessoas 

com as que eles têm contato. 

Na próxima etapa de nossa análise, por sua vez, notaremos que o tempo é, de 

fato, o norteador do espaço no romance de José Eduardo Agualusa, pois ambos se 

complementam e se associam de maneira intrínseca. 

No romance As mulheres do meu pai, existem duas narrativas em uma só. Ao 

passo que o narrador relata suas viagens pelas cidades de Angola, África do Sul e 

Moçambique, junto ao fotógrafo Jordi, a cineasta Karen Boswall e o motorista Johan, os 

cinegrafistas Laurentina, Mariano Maciel (Mandume), Bartolomeu e o motorista Albino 

(Pouca Sorte), personagens criados pelo escritor, também passeiam pela África Austral 

ao entrevistarem as mulheres, filhos e amigos a fim de captar depoimentos dessas 

pessoas que trabalharam ou conviveram com Faustino Manso. 

No convite à leitura feito pelos editores da obra, na contracapa, verificamos que 

se anuncia o processo a que o autor se propõe: construir um roteiro de um filme sobre 

uma jovem cineasta que se descobre filha adotiva de um músico famoso, Manso, e 

decide contar a história dele, de suas mulheres, de sua vida e legado em um 

documentário intitulado “As mulheres do meu pai”. Dessa forma, 

 
Em As Mulheres do Meu Pai, realidade e ficção correm lado a lado, a 
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primeira alimentando a segunda. Nos territórios que José Eduardo Agualusa 
atravessa, porém, a ficção participa da realidade. As quatro personagens do 
romance que o autor escreve, enquanto viaja, vão com ele de Luanda, capital 
de Angola, até Benguela e Namibe. Cruzam as areias da Namíbia e as suas 
povoações-fantasma, alcançando finalmente Cape Town, na África do Sul. 
Continuam depois, rumo a Maputo, e de Maputo a Quelimane, junto ao rio 
dos Bons Sinais, e dali até à ilha de Moçambique. Percorrem, nesta deriva, 
paisagens que fazem fronteira com o sonho, e das quais emergem, aqui e ali, 
as mais estranhas personagens.(AGUALUSA, 2007, CONTRACAPA) 

 
 

Vê-se, então, que Agualusa mistura personagens reais, porém ficcionalizados, 

incluindo ele mesmo, Karen, Jordi e Johan; e personagens fictícios, frutos de sua 

imaginação, os demais personagens supracitados (Laurentina e sua equipe). É a partir 

também dessa linha tênue, pautada pela verossimilhança, a qual se compromete o 

escritor, trazendo o tempo e o espaço como princípios norteadores da narrativa. 

Por isso, convém destacar quando aconteceram e por onde passaram o grupo a 

qual o narrador José faz parte e o de Laurentina, que circula, em diversos momentos do 

texto, pelos mesmos lugares que aquele. Isso porque os estudos norteadores do presente 

trabalho é o cronotopo e esses espaços-tempo por onde todos esses personagens passam, 

descritos pelo narrador-personagem José, sinalizam os lugares e as datas onde e quando 

ocorreram os fatos. 

Logo, na obra, o cronotopo significa a associação a qual Agualusa traçara entre 

os países da África Austral e o tempo histórico e cronológico ao qual aparecem 

imbricados esses dois elementos narratológicos, de maneira indissociável. Assim, no 

texto, não se pode desvencilhar um elemento de outro, já que o romance se trata, 

basicamente, de um diário de viagens de José e de Laurentina e seus companheiros de 

jornada, além de uma metaficção, cujo texto fala sobre o próprio texto. 

Nas primeiras linhas do romance, evidencia-se não só o cronotopo a que nos 

referimos anteriormente e a metalinguagem que faz parte da composição de todo o 

romance: 
 

Oncócua, Sul de Angola, Domingo, 6 de Novembro de 2005 
Acordei suspenso numa luz oblíqua. Sonhava com Laurentina. Ela 
conversava com o pai, o qual, vá-se lá saber porquê, tinha a cara do Nelson 
Mandela. Era o Nelson Mandela, e era o pai dela, e no meu sonho tudo isso 
parecia absolutamente natural. Estavam sentados ao redor duma mesa de 
madeira escura, numa cozinha idêntica em tudo à do meu apartamento na 
Lapa, em Lisboa. Sonhei também com uma frase. Acontece-me 
frequentemente. Eis a frase: 
―De quantas verdades se faz uma mentira? (AGUALUSA, 2007, p.11) 
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Nesse trecho do primeiro capítulo do romance, o narrador-personagem anuncia 

de onde e quando ele escreve: uma vila no sul da Angola, no ano de 2005, momento em 

que começa a pensar e a formular suas ideias a respeito do roteiro sobre a feitura do 

documentário sobre o artista angolano, Faustino Manso. O sonho, por sua vez, evoca tal 

mistura entre razão e emoção e o que é real ou imaginação. Ainda nessa perspectiva, a 

imagem que se constrói de Manso se dá a partir de uma personalidade conhecida 

mundialmente – Nelson Mandela.  

Partindo dessas ideias, é mister observar que o escritor propõe um pacto de 

leitura com o leitor, ao anunciar que ora a construção do texto se dará a partir de suas 

impressões sobre os lugares onde esteve ora ele se pautará a partir dos deslocamentos de 

Laurentina, Bartolomeu, Mandume e Pouca Sorte. 

Convém salientar também que José Eduardo Agualusa circula entre os limites 

das cidades e províncias angolanas, Lisboa e Brasil. Em entrevista à revista Fórum, 

Agualusa ratifica: “Antes de ser cidadão angolano, sou cidadão do mundo e tenho o 

direito de escrever sobre o mundo inteiro”4.  

Segundo Gabriela da Paz Araújo, em sua dissertação de mestrado defendida em 

2016: 
Os livros do escritor retratam a tradição angolana a partir de uma visão que 
não se estrutura sob uma ótica limitada, mas sob uma perspectiva na qual o 
fazer literário seja compreendido como um envolvimento pelo mundo, onde 
culturas de diferentes nacionalidades podem estar inseridas. Sua escrita é 
construída por meio da relação entre passado e presente e, a partir dessa 
relação, vai traçando uma linha de futuro de um povo. Além de inserir em 
seus textos personagens reais da história de diferentes nacionalidades, cita 
livros, autores, utiliza personagens de outros escritores, com personalidades 
diferentes das que antes haviam assumido. A intertextualidade que constrói 
ultrapassa a história já constituída por outros e avança criando um espaço 
próprio do seu dizer. (ARAÚJO, 2016, p.17) 

 
 

No entanto, é em As mulheres do meu pai, dentre os citados outrora, em que 

seu projeto se volta para um olhar de dentro de seu país de origem – Angola – e as 

regiões fronteiriças – Namíbia, de domínio britânico-germânico – e outros espaços 

africanos de colonização portuguesa – como Moçambique – e de colonização inglesa, 

como a África do Sul. Logo, é notório que existe uma obsessão pelo deslocamento, pelo 

itinerário e, consequentemente, pela noção geográfica.  
 

4 Entrevista de José Eduardo Agualusa concedida a revista Fórum. Disponível em: 
https://www.revistaforum.com.br/angolano-cidadao-do-mundo/ acesso em 21/01/2019 às 13:24 

https://www.revistaforum.com.br/angolano-cidadao-do-mundo/
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  Ou, de acordo com os apontamentos dos professores e pesquisadores Rita Chaves 

e Nazir Can, acerca da obra de Ruy Duarte de Carvalho, “Reiterada ao longo dos anos, a 

referência espacial, insinuando-se ou explicitando-se, aponta a noção geográfica como 

uma notável cadeia significativa no itinerário de quem via na errância muito mais que 

um tema.” (CHAVES & CAN, 2016, p. 16) 

Em vista disso, verificamos que essa categoria narratológica pode ser uma 

necessidade nos estudos de literatura africana, principalmente se pensado como 

elemento indissociável ao tempo, pois a mitologia africana trabalha com uma noção 

espaço-temporal indefinida, porém essencial para se compreender, principalmente, as 

culturas e as sociedades africanas, uma vez que o passado define e exerce importância 

no presente; e as hierarquias e o respeito ao antigo modificam e moldam o atual, em 

Agualusa. 

Em resumo, faz-se necessário reestabelecer a relação do espaço-tempo ao 

descrever os lugares por onde as personagens passaram, com o intuito de mostrar a 

imbricação dos dois elementos e sua importância na obra. 

Outrossim, os narradores-personagens, como José e Laurentina, sinalizam quais 

são os vilarejos, cidades, províncias e países por onde passam, muito mais (e 

principalmente) aquele do que esta. Isso tudo motivado pelo fato de ele desejar construir 

um roteiro sobre uma mulher que retorna à África Austral a fim de buscar o paradeiro 

de seu suposto pai. E ela, por sua vez, trabalha na construção de um roteiro sobre o 

artista Faustino Manso. 

Logo, estar nesses espaços representa resgatar a história, a cultura e a identidade 

dessas cidades e países e desses povos, como se verifica quando José observa as 

mulheres mucubais no início do romance e na citação já trazida quando o narrador 

repara em uma adolescente, em sua indumentária e acessórios. 

 

É possível notar a referência a um poema de Ruy Duarte de Carvalho, nesse 

mesmo excerto na página 19, escritor que se debruçou em estudos sobre os povos do sul 

de Angola, geralmente agricultores ou pastores, como os kuvale, estabelecendo um 

diálogo entre a antropologia e a literatura. Essa alusão demonstra não só o 
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conhecimento literário do narrador mas também um aprofundamento na cultura daquela 

gente. 

O interesse aqui, por sua vez, é fazer um levantamento do contato entre as 

personagens e “o outro”, ao ocupar esses espaços em destaque na narrativa. Essas 

cidades privilegiadas pelo autor estão em foco pelo fato de ter sido nelas onde José 

buscou situar seu roteiro e por onde Faustino Manso passou, onde ele viveu, trabalhou e 

constituiu famílias, conforme se vê na notícia veiculada pelo Jornal de Angola a respeito 

de sua morte, em uma passagem do romance em análise: 

 
«Morreu o Seripipi Viajante ― Faustino Manso, 81 anos, faleceu na 

madrugada de ontem, na Clínica Sagrada Esperança, ilha de Luanda, após 
prolongada doença. Manso, a quem os seus admiradores chamavam o 
Seripipi Viajante, foi um músico muito popular durante os anos 60 e 70, não 
apenas em Angola, mas em toda a África Austral. Viveu em diversas cidades 
angolanas, e também em Cape Town, África do Sul, e em Maputo, então 
Lourenço Marques. Regressou a Luanda, de onde era natural, em 1975, logo 
após a independência. Foi durante muitos anos funcionário do Instituto 
Nacional do Livro e do Disco. Deixou viúva, a senhora Anacleta Correia da 
Silva Manso, além de três filhos e doze netos.» (AGUALUSA, 2007, p.19) 

 

Nesse excerto, Laurentina toma conhecimento da existência de Faustino logo 

depois de saber que foi adotada pelos pais Dário e Dorotéia. Convém salientar a 

presença dos espaços, ressaltando o local do nascimento e da morte, os anos em que se 

viu o auge da carreira do músico e as cidades onde ele viveu. Inclusive – e talvez o traço 

mais evidente da associação do espaço e do tempo nesse trecho – é o momento em que 

se aponta a data de seu retorno à sua terra natal, Luanda, em 1975, no ano da 

independência de Angola. 

Essa evidência se dá, pois se coloca o tempo histórico como aspecto elementar 

não só para entender o porquê do retorno da personagem, como também o que essa data 

representa para a história daquele país e para a elaboração do romance. Em uma 

arguição feita a um amigo de Manso, Magno Monte, Laurentina tenta desvendar a saída 

de seu pai de Angola: 

 
 
―Você é muito nova. Não faz ideia do que foram aqueles tempos. Um país 

ameaçado por todos os lados. Inimigos externos e inimigos internos. Se não 
fôssemos nós nada disto existiria. 
―Apontou para a praça, para a cidade que se estendia suja, miserável, a 

perder de vista. ― Nada! Tente compreender. O Faustino reapareceu em 
Angola em 1975, pouco antes da independência, depois de muitos anos a 
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viajar pela África Austral. Ocorreu-nos que pudesse ser um agente do 
apartheid. 
― O meu pai um agente do apartheid?! 
― O que quer que lhe diga? Acha que o Bureau of State Security, da África 
do Sul, o famoso BOSS, de que você naturalmente nunca ouviu falar, acha 
que o BOSS enviaria para Angola um agente que se parecesse com a  
imagem que o vulgo faz de um agente? Se eu enviar um agente infiltrado 
para o meio de uma floresta vou querer que ele se pareça com uma árvore, 
com um passarinho, com um ratinho, não vou querer que se pareça com um 
leão, sobretudo porque nas florestas não há leões. (AGUALUSA, 2007, 
p.373) 

 
 

Ainda sobre esse processo de deslocamento, em conversa com uma das esposas 

do músico, dona Anacleta, ao dar seu depoimento ao grupo de cinegrafistas os quais 

acompanham Laurentina, a senhora confessa: 

 
Quis saber se Faustino continuara a tocar contrabaixo depois que regressara 
a Luanda, em 1975. Dona Anacleta confirmou. Tocava, mas sobretudo em 
casa, com grupos de amigos. A revolução não beneficiou a música. Mais 
tarde, já nos anos 90, criou uma banda de jazz, A Sociedade das Nações, 
com um pianista cubano e um baterista português, e voltou a tocar em bares 
e em casamentos. (AGUALUSA, 2007, p.325) 

 
 

O ano de 1975 aparece como norteador de outros cronotopos no romance e, em 

geral, os espaços em que vivem os personagens estão fora de Angola, como no caso de 

Manso, e revelam ainda que essas pessoas são emigrantes, pois foram levados a sair do 

país por motivos vários, como com os pais de Mandume: 

 
Os pais de Mandume casaram em Lisboa, em 1975, tinham ambos vinte 
anos. Marcolino estudava arquitectura. Manuela, enfermagem. Deviam ser 
bastante ingénuos, ainda hoje são. Manuela disse-me: 
― Naquela época éramos todos nacionalistas, parecia uma doença. 
Odiávamos Portugal. Queríamos terminar os cursos e regressar à trincheira 
firme do socialismo em África. 
Manuela deu-me a ouvir velhos discos, em vinil, de música angolana. Há 
várias canções que falam na trincheira firme do socialismo em África. Assim 
mesmo, sem a menor sombra de ironia. A burocracia portuguesa não aceitou 
que o primeiro filho do casal se chamasse Mutu, em homenagem a um rei do 
planalto central de Angola: Mutu-ya-Kevela. Ficou Marcelo para efeitos 
oficiais e Mutu para a família e amigos mais próximos. Mandume, o filho do 
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meio, chama-se na realidade Mariano, e Mandela, o mais novo, Martinho. 
(AGUALUSA, 2007, p.20) 

 
 

Em conversa com Aline, sua melhor amiga, Laurentina comenta sobre os pais do 

namorado e mais uma vez a associação do tempo com o espaço são inevitáveis. No 

texto, o casamento e o enraizamento de Marcolino e Manuela, (ambos angolanos, porém 

residentes em Lisboa) ocorrido no ano de 1975, em Portugal, mostram que só foi 

possível o nascimento de Mandume em terras lusitanas pelo fato de os pais terem 

abandonado o país de origem a fim de estudarem na Europa, uma vez que na colônia o 

ensino superior ainda havia sido sistematizado. 

Até aqui, podemos entender quais marcas linguísticas são responsáveis por 

exemplificar o cronotopo, uma vez que, como em um diário de bordo, narradores como 

José participam da história, descrevem os espaços e delimitam exatamente o tempo, 

através de advérbios, verbos no pretérito e no presente, além de datas e horários. Ou 

seja, o par espaço-tempo está presente em todos os momentos do percurso não só de 

José, mas também de Laurentina e sua equipe. 

A partir desse momento, detalharemos como o cronotopo aparece na viagem de 

José. 

Uma vez que o tempo e o espaço são os elementos que norteiam o cronotopo, é 

fundamental além de descrever, destrinchar e esmiuçar os lugares apontados por um dos 

narradores do romance, José. Ademais, detalha-se também as datas (e em alguns 

momentos o horário) em que essas viagens aconteceram, como se fossem um diário de 

bordo do narrador, ao trazer o processo de composição do romance, resultado da escrita 

de um roteiro. 

Todo esse processo tem início a partir de uma ideia da cineasta Karen Boswall, 

quem faz o convite para José realizar o roteiro para seu filme. Um dos primeiros 

encontros entre os dois se dá no Brasil, apesar de tê-la visto pela primeira vez em 

Moçambique. Em terras brasileiras, eles se organizam e esse espaço é fundamental para 

o processo criativo deles, pois é nesse país onde nasce o esboço para uma história, 

sobretudo, de viagens e de deslocamentos: 
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Rio de Janeiro, Brasil Junho de 2005 
10 h ― Jantei ontem com Karen. Ela quer muito que eu a ajude a escrever 

um roteiro para um filme musical, ou com uma forte componente musical, 
sobre a situação das mulheres no cone sul de África. 
*** 
20 h ― A Karen veio buscar-me ao hotel e depois caminhámos até à praia. 
Passámos parte da manhã, e umas boas horas depois do almoço, a conversar 
sobre o filme. Esboçámos um enredo. (AGUALUSA, 2007, p.23) 

 
 

A partir da ideia do longa-metragem, José, Karen e o fotógrafo Jordi Burch  

(em alguns momentos com candongueiros como Azarado e dona Augusta e em outros, 

com Johan) se desdobram em uma pesquisa in loco, e iniciam um trajeto que vai de 

Oncócua, passa pela Namíbia, África do Sul, até chegar na Ilha de Moçambique. A 

bordo de um jipe, José narra suas aventuras, descreve paisagens, biomas, pessoas e 

culturas: 

 
Quicombo, Angola 
Outubro de 2005 
16 h 33 m ― Estamos parados junto ao rio Quicombo. 
Tenho a certeza de que existe uma imagem destes altos paredões de terra 
num dos quatro álbuns do fotógrafo português Cunha e Morais. Comprei o 
conjunto, há uns bons vinte anos, no armazém de um dos principais 
alfarrabistas de Lisboa. [...] Muita água correu por este rio desde que Cunha 
e Morais o fotografou. A paisagem, porém, manteve-se quase idêntica. Um 
grupo de mulheres e de crianças dança kuduro ao som de um enorme rádio a 
pilhas. [...] A luz, muito doce, derrama-se sobre as águas do rio.  
Acompanho, com o olhar, um friso de altas palmeiras ao longo do seu lento 
leito. À sombra delas prospera um bananal. 
Saímos de Luanda ao final da manhã. Ao contrário do que havia sido 
combinado, em vez de um jipe estamos a fazer a viagem numa carrinha, 
daquelas que em Angola, e um pouco por toda a África, cumprem o papel de 
táxis colectivos. Enfim: um candongueiro. Rezo para que seja ainda dia 
quando chegarmos à Canjala. (AGUALUSA, 2007, p.50-60) 

 
 

O rio fica localizado na província do Cuanza Sul, e existe uma ponte que o 

cruza. Há vários costões que o cercam. A água turva banha e abastece as populações 

ribeirinhas que ali vivem. A imagem descrita dialoga, no imaginário do narrador, com 

as fotografias retratadas por Cunha e Morais5, inclusive o momento em que se capta a 

população nativa dançando um ritmo popular e muito conhecido: o kuduro. Todas as 

imagens sobrepostas constroem o cronotopo da cidade, uma vez que, naquele espaço, o 
 

5 José Augusto Cunha Moraes é um fotógrafo nascido em Coimbra (Portugal), porém foi muito jovem 
para Luanda, em Angola. Montou um estúdio na capital angolana e ali se radicou enquanto cidadão 
luandense. 
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tempo foi responsável pelo florescer da exuberância da hidrografia e, principalmente, da 

flora local. 

Isso porque José demonstra que lhe parece que nada mudou. Na narrativa, o 

narrador-personagem associa o horário exato em que captura a paisagem ao seu redor, o 

dia e a cidade. Dessa forma, é fundamental o detalhamento da região para a 

compreensão do espaço e o tempo imbricados. 

Geralmente, as imagens sinestésicas são as mais evidentes na descrição feita 

pelo narrador-personagem. Os sons vindos do rádio a pilhas que tocam a canção de Dog 

Murras6 misturam-se às luzes e ao sabor adocicado delas com o movimento que se 

observa das águas do rio. 

Na sequência, a equipe de cinegrafistas segue viagem com um candongueiro, o 

motorista responsável por levá-los até a Canjala, uma região pertencente ao município 

de Lobito, na província de Benguela, a quase 90 quilômetros de distância e cerca de 1 

hora e meia de Quicombo: 

 
Benguela, Angola 
Segunda-feira, 31 de Outubro de 2005 
Caía a noite quando Azarado apontou com o queixo para uns morros, ao 
longe, e anunciou: 
―A Canjala... 
Como se dissesse: 
―A Senhora Dona Morte... 
O trecho da Canjala, cenário de sangrentas emboscadas durante a guerra, 
continua por reconstruir. Ali se preservam, intactos, muitos milhares de 
ferozes buracos, talvez a maior colecção do mundo. Naquela tarde estavam 
esfaimados. Lançaram-se contra nós com a voracidade de piranhas. Azarado 
lutou bravamente, durante quatro horas, tentando, com guinadas súbitas, mas 
sem nunca reduzir a velocidade, evitar a ávida goela dos monstros. Por fim, 
exausto, já a noite descera sobre nós, mudou de tática e optou por os 
atropelar. Os malditos reagiram aos guinchos, aos pulos, ameaçando virar o 
candongueiro. Então, de repente, afastaram-se, ficaram para trás, deixando 
que se abrisse diante de nós, como um milagre, um liso trecho de asfalto. 
Azarado suspirou, pisou o acelerador a fundo, pousou o queixo no volante e 
adormeceu. A carrinha galgou a berma e lançou-se, novamente aos saltos, 
sobre o chão tumultuoso da savana. As malas pulavam à nossa volta como se 
tivessem vida. Finalmente paramos. (AGUALUSA, 2007, p.61) 

 
 
 
 
 

6 Murthala Fançony Bravo de Oliveira, ou Dog Murras como é conhecido em seu país, é um cantor de 
música popular angolana. Ele nasceu em Luanda e é uma das maiores expressões no mercado fonográfico 
em seu país. 
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Nesse trecho evidencia-se a relação espaço-temporal na história da comuna 

Canjala, marcada por uma herança cara aos povos colonizados: a guerra de libertação 

(talvez, por isso, denominada através da personificação “A Senhora Dona Morte”). Ou 

seja, o tempo histórico desse período bélico teve como cenário aquela região de 

Benguela. 

A equipe de documentaristas segue viagem para a província vizinha a Benguela, 

na Huíla, na região mais ao sul do país. Lubango é a capital desse Estado e está a cerca 

de 5 horas de distância de Lobito, onde estavam anteriormente no espaço-tempo da 

narrativa. Assim, descreve-se a região: 

 
Lubango, Sul de Angola. 
Quarta-feira, 2 de Novembro de 2005 
Chegamos ontem de manhã ao Lubango. Estamos instalados num 
apartamento, no centro da cidade, com três quartos, casa de banho, cozinha e 
uma sala comum. Fica num terceiro andar sem elevador. Esta manhã 
tomamos o matabicho no Café Huíla, no piso térreo do mesmo edifício e que 
pertence também aos donos do apartamento. Parece ser o ponto de encontro 
da burguesia local. Está quase sempre cheio. Veem-se muitos brancos da 
terra, aqui chamados chicoronhos, corruptela irônica para «senhor colono». 
Olham-nos com alguma desconfiança. Não se aproximam. (AGUALUSA, 
2007, p.81) 

 
 

Nessa passagem, destaca-se a feitura do documentário sobre Faustino Manso a 

partir das visitas que Laurentina realiza nos locais onde possivelmente esteve o pai. É 

importante destacar a opulência desses ambientes. Com a colaboração da amiga cineasta 

Karen e do fotógrafo Jordi, José tenta resgatar a memória daquele espaço in loco. O 

Grande Hotel da Huíla foi outro lugar em que ficcionalmente teria tocado Faustino 

Manso e ali se hospedam os três. Convém salientar que o hotel é frequentado por 

pessoas da alta sociedade e que a edificação é composta de uma arquitetura sofisticada e 

arrojada. Inclusive, o narrador destaca não só a beleza do edifício, do bairro e da 

paisagem – traço comum na narrativa, com destaque para os canyons, retratado em 

momentos anteriores e a fenda de Tundavala, ressaltada aqui. Além disso, cabe destacar 

que há um complexo turístico nesse espaço, onde se pode ver uma réplica de O Cristo 

Redentor, o Cristo-rei (construída em 1957), que, analogamente, abraça a cidade de 

Lubango e representa claramente o domínio do catolicismo e do império português: 

 
Passamos o dia de ontem a visitar os «pontos turísticos» e algumas possíveis 
locações para o filme: o Grande Hotel da Huíla, o Cristo-Rei, a serpenteante 
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estrada da serra da Leba, a fenda da Tundavala. O Jordi fez muitas 
fotografias. Estamos a viajar com uma taxista, a dona Augusta, que 
conhecemos mesmo à saída do aeroporto. O Grande Hotel da Huíla está 
agora pintado com as cores da Sonangol, vermelho e amarelo, um amarelo 
aflito, brusco como um tiro, que faz com que todo o edifício se destaque da 
paisagem urbana. O interior preserva uma certa elegância colonial. As 
estradas estão em excelente estado. O Cristo-Rei, uma réplica anã e um 
pouco tosca do magnífico Cristo-Redentor, que vela pelo Rio de Janeiro, foi 
inteiramente recuperado. A partir dele tem-se uma vista geral da cidade. 
Fomos depois à Tundavala. (AGUALUSA, 2007, p.81) 

 
 

Ao visitar esses espaços, os cinegrafistas tentam alinhavar uma relação entre os 

espaços reais e os espaços da ficção, numa possibilidade de levar para o filme uma 

atmosfera verossimilhante. As cores e a arquitetura da construção em destaca saltam às 

vistas do narrador, que repara no contraste entre o colorido contemporâneo do hotel, na 

parte exterior; e , na interior, a morbidez e o exagero com motivos coloniais. Ou seja, a 

obra arquitetônica também pode ser considerada um cronotopo, pois traz um tempo 

revelado pelo espaço, através do convívio paradoxal entre a era colonial e a pós- 

colonial. 

É possível verificar também na construção cronotópica através da réplica do 

Cristo Redentor, uma vez que a ideologia cristã, em um território de matriz bantu (cuja 

ideologia e crença nada tem a ver, em sua origem, com a cultura judaico-cristã) flerta 

com as crenças locais que veem na natureza e no tempo a força a qual se apega o 

homem nativo. 

Torna-se fundamental entender inclusive que o narrador ressalta que se vê toda a 

cidade do monumento, ou seja, a paisagem daquela urbe africana, dominada, explorada 

e colonizada por portugueses, herda, entre outras coisas, a religiosidade, demonstrando 

que aquele povo está sob os cuidados e proteção de um deus católico. Na sequência, 

José descreve a Tundavala: 

 
Estava um céu de tempestade. Enormes flocos de nuvens escuras corriam em 
alvoroço para nascente. A luz do Sol, iluminando-as de través, acentuava- 
lhes o relevo e o vigor. A estrada abriu-se de repente para uma larguíssima 
planície inteiramente coberta por enormes pedras cinzentas. O talhe das 
pedras e a sua disposição sugerem uma desordem deliberada, um ato de 
inteligência, ainda que convulsa, como uma carta escrita por um louco. Só 
depois surge a fenda. Nenhuma fotografia lhe faz justiça. Sentimos, frente ao 
abismo repentino, que nos foge a razão. Aquilo não é possível. Todavia, está 
ali. (AGUALUSA, 2007, p.81) 

 
 

Mais tarde, vão até a cidade de Chibia, região fronteiriça entre os limites do 
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Lubango, Cacula e Quipungo, em uma parte da Huíla. Esse é um dos cronotopos que 

representam uma das locações para o filme de Karen e José: 

 

 
Fomos depois à Chibia. Queria mostrar a Karen o Bar da Inês. Fica na rua 
principal. Não há muitas ruas na Chibia. O proprietário, um senhor já de 
certa idade, mestiço muito claro, «branco à rasca», segundo a dona Augusta, 
nasceu em Malanje e veio viver para a Chibia logo depois da independência. 
Tem uns olhos de um azul diáfano, quase transparentes. Sportinguista 
ferrenho, pintou o pequeno espaço de verde e branco, e colocou num dos 
cantos um leão de plástico. Disse-me que se lembrava muito bem da  
primeira vez que eu tinha entrado no seu bar, quatro anos antes, 
acompanhando o escritor Jorge Arrimar, natural da vila, de regresso a casa 
após trinta anos de ausência. Sentei-me com Karen a uma das mesas [...] 
(AGUALUSA, 2007, p.82) 

 
Nesse vilarejo, pode-se identificar, através dos detalhes apontados pelo narrador, 

como um lugar de passagem, necessário, então para a construção do imaginário que se 

deseja edificar ao colocar os personagens de seu roteiro como cidadãos itinerantes, os 

quais passeiam pelos mais diversificados países, províncias e cidades da África Austral. 

A exemplo disso, tem-se o proprietário do bar, um homem que não é da Chibia, porém 

foi viver naquele município. 

O cronotopo da cidade e do bar e as pessoas com quem José conviveu naquele 

espaço-tempo provocam no roteirista uma grande explosão criativa. Logo, consegue, ao 

estar nesses espaços e em contato com essa gente, tecer ideias que leva para a 

elaboração do roteiro para seu documentário: 

 
―Este vai ser o Bar da Leopoldina, minha querida, a terceira viúva de 
Faustino. 
Karen abanou a cabeça: 
―O bar pode ser este. Mas não vai estar na Chibia, vai estar no Namibe. O 
Namibe é uma cidade costeira. Tem um porto. 
O nosso homem, não te esqueças, era uma espécie de marinheiro, em cada 
porto tinha uma mulher. (AGUALUSA, 2007, p.82-3) 

 

E assim se fez. O romance estabelece um jogo imagético, no imaginário do 

leitor, entre o momento em que o narrador-personagem cria o texto e o resultado dele, 

como esse cronotopo se efetiva na narrativa. 

O grupo de José segue adiante para o extremo sul de Angola. Durante esse 

período, a narrativa ganha um novo personagem: o motorista Johan. José, Karen e Jordi 

atravessam o Canyon (na Tundavala, Huíla), e é inevitável não se aprofundar na história 
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daquela região a partir da configuração do espaço que se apresenta aos olhos dos 

personagens: 

 

 
Canyon, Sul de Angola 
Quinta-feira, 3 de Novembro de 2005 
18 h ― Resta-me pouca luz para escrever. Voltei há instantes para o jipe. 
Ouço Karen a tocar o Muxima. O grave choro do saxofone ecoa longamente 
nas altas muralhas de terra. Muxima, canção tradicional, popularizada 
primeiro pelo grupo N’Gola Ritmos, de Liceu Vieira Dias, e depois, numa 
interpretação um pouco diferente, bilíngue, pelo Duo Ouro Negro, significa 
coração, em quimbundo. A canção faz referência à Igreja de Nossa Senhora 
da Muxima, na margem esquerda do rio Quanza, a uns cento e quarenta 
quilómetros de Luanda. Reza a lenda que a igreja surgiu milagrosamente, de 
um instante para o outro, algures na primeira metade do século XVII. 
(AGUALUSA, 2007, p.103) 

 
 

A caracterização do lugar vai ao encontro do que se entende como cronotopo, 

em Bakhtin: o espaço e o tempo histórico aparecem imbricados na descrição do Canyon, 

na narrativa de Agualusa. Mais tarde, José registra um dos pontos turísticos mais 

conhecidos da região, o Paraíso Lodge, que faz parte de uma rede hoteleira frequentado 

pela alta sociedade local e muitos turistas. 

 
20 h ― Estou agora na sala de jantar do Paraíso Lodge. Um homem gordo e 
calvo toca guitarra e canta em afrikaans. A vida inteira pensei que não 
pudesse existir no mundo nada pior do que música country. Afinal existe: 
country cantado em afrikaans. Há mais um casal de bóeres, que trabalham 
aqui, e dois adolescentes. Todos eles parecem muito animados com a 
actuação do homem gordo. Assalta-me uma sensação incômoda: sinto-me 
muitíssimo estrangeiro. Estou em Angola e sinto-me estrangeiro. Nas 
paredes há cartazes com imagens de peixes, e fotografias de pescadores 
carregando, orgulhosos, os respectivos troféus. (AGUALUSA, 2007, p.104) 

 
 

Paraíso Lodge fica ao extremo sul, a aproximadas 26 horas e quase 1800 

quilômetros de automóvel de onde estavam anteriormente. Mais uma vez, o narrador-

personagem suscita um olhar analítico para com o povo daquela região e os seus 

costumes. Ele destaca os ritmos e gêneros musicais e o casal de boeres, representativos 

da população diversificada daquele espaço e tudo isso converge para uma sensação de 

que é estrangeiro ali. 

José realiza as viagens e quase sempre também localiza o leitor no tempo e no 

espaço, destacando as belezas naturais dos lugares por onde passa. Agora se encontra 
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em um região do Namibe. Destaca-se a paisagem natural, principalmente, nesse trecho, 

do sul angolano: 

 
Espinheira, Sul de Angola 
Sexta-feira, 4 de Novembro de 2005 
Acampamos no mato, em pleno Parque do lona, num lugar chamado 
Espinheira. Vem nos mapas (ao menos nos melhores). Assim: 
Espinheira 
Nada em redor, nenhum outro nome, ainda que, como este, fictício. Dez 
minúsculas letras a negro sobre a desolada superfície ocre do papel. A 
realidade é ainda mais despojada: há umas ruínas muito limpas, tudo o que 
resta de duas casas e de um depósito de água. Paredes de latão, sem portas e 
sem o vidro das janelas, pintadas de cor de laranja. A pintura parece nova. 
Não há sinais do teto. Em volta, o que o nome afirma: arbustos espinhosos. 
Uma ou outra acácia solitária. Montanhas ao longe. » 
Penso: este lugar cabe no nome. 
Sento-me encostado a uma das paredes enquanto o sol investe contra o 
horizonte. Um momento cartão-postal. (AGUALUSA, 2007, p.111) 

 
 

A fim de captar imagens para outras locações, o grupo de cinegrafistas acampam 

e realizam uma espécie de trabalho de campo. A Espinheira é um cronotopo de 

aparentes vazios que despertam o interesse do narrador pela escassez da flora (arbustos 

espinhosos) e fauna locais, e pelo silêncio ser uma evidente forma de se revelar e dizer 

algo. O passado, por sua vez, contrasta-se com o presente, evidenciando-se as ruínas de 

casas, muito simples, sem seus principais elementos constitutivos (paredes de concreto, 

portas e janelas e teto); assim como se constrói uma tonalidade de cores, tom sobre tom, 

associando as cores que saltam da casa alaranjada e o sol refletido nas paredes onde  

José se encontra. Um retrato, pois, de um cenário dicotômico, revelador também de um 

espaço-tempo, em que o tempo foi um agente transformador. 

Além disso, retrata-se também, como de costume na análise de José, o povo 

daquele espaço. Destacam-se, ainda, os bôeres, descendentes de huguenotes, povos 

perseguidos pela Igreja Católica durante o período da Contrarreforma, oriundo dos 

países baixos: 

 
O céu ganha cores incríveis. Grito ao Jordi, só para o irritar, que vá buscar a 
máquina fotográfica. Atravessámos hoje muitos outros cartões-postais que 
ele se recusou, horrorizado, a fotografar. Agradou-me sobretudo o percurso 
junto ao mar, correndo pela praia, com grandes dunas à esquerda. Vimos 
dezenas de focas, bandos de flamingos, carcaças enormes de tartarugas. 
Johan montou uma pequena tenda para mim e para Karen. Jordi prefere 
dormir ao relento, juntamente com os bóeres. Quer ver as estrelas. Há pouco, 
ao redor da fogueira, Harry, um sujeito gordo, de meia-idade, que nos 
acompanha no seu carro desde o Namibe, explicou que as crianças bóeres 
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são educadas com grande severidade, no respeito pelos mais-velhos, porque 
é a única forma de assegurar que irão sobreviver num território hostil ― 

África. Não respondi mas fiquei a pensar nas palavras dele. (AGUALUSA, 
2007, p.112) 

 
 

No final da tarde, a equipe se aproxima ainda mais da fronteira com a Namíbia, 

evidenciando a forte influência alemã já nessa região fronteiriça: 

 

Oncócua, Sul de Angola 
Sábado, 5 de Novembro de 2005 
Chegamos ao entardecer a Oncócua, pequena vila, de largas ruas de terra 
vermelha, que possui escola e hospital e até, como o Jordi descobriu, uma 
pequena discoteca. Conseguimos alojamento num posto de saúde gerido por 
uma equipa de três alemães: um homem mais velho, um rapaz e uma moça, 
todos enfermeiros. Esta noite vamos ter uma casa de banho, ainda que não 
muito limpa, e uma cama com mosquiteiro. Jantamos bem, em redor de uma 
fogueira, e depois a Karen foi buscar o saxofone, e o Harry acompanhou-a  
ao violão. A enfermeira alemã cantou algumas velhas canções do Jacques 
Brel. (AGUALUSA, 2007, p.114) 

 

Nesse cronotopo verifica-se uma mudança na configuração espacial no  que 

tange ao espaço-tempo da maioria das cidades por onde a equipe passou, com contrastes 

sociais visivelmente bem delimitados e uma natureza pautada pela escassez. A partir 

disso, pode-se estabelecer uma relação com a teoria de Milton Santos o qual acredita 

que “esses lugares, que transmitem valor às atividades que aí se localizam, dão margem 

a uma nova modalidade de criação de escassez, e a uma nova segregação.” (SANTOS, 

2006, p.171). Então, existe uma força imanente de se recriar espaços a partir da falta de 

recursos, abrindo possibilidade para outros cronotopos dentro do cronotopo da cidade. 

Na passagem descrita anteriormente, no romance, volta-se ao cronotopo 

Oncócua que inicia a narrativa no primeiro andamento, dedicado aos apontamentos, 

registros e impressões do narrador a respeito do território angolano. 

Dois dias depois de saírem de Oncócua, os companheiros de José, que estavam 

em Angola, chegam à Namíbia. Como se sabe, o romance é dividido em quatro grandes 

blocos, como se fossem macrocapítulos, denominados “andamentos”. Cada andamento 

marca a mudança do espaço, de um país. A partir desse momento, depois de pouco mais 

de 12 horas e 950 quilômetros daquela cidade até Swakopmund, a equipe se encontra 

em um novo espaço-tempo: 

 
Swakopmund, Namíbia 
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Segunda-feira, 7 de Novembro de 2005 
Chegamos há pouco a Swakopmund. 
Um frio áspero e seco avança pelas ruas desertas e muito limpas. Neste 
ponto é suposto alguém dizer: 
― Não parece que estamos em África! 
Disse-o o presidente do Brasil, Lula da Silva, em visita à Namíbia, 
escandalizando muito boa gente (há quem diga que o que ele realmente 
pensou foi: «Isto nem parece o Brasil»). Imagino que seja a frase mais 
repetida por todos os viajantes, em especial aqueles que chegam do Norte, 
nos seus jipes. Nós entramos pela fronteira do Ruacaná. 
Levamos a vida inteira, desde Oncócua até lá, através de estradas mortas há 
trinta anos, e de vagos trilhos de bois, que só o olhar de um motorista muito 
experiente, como Johan, consegue distinguir por entre as pedras soltas e as 
espinheiras densas e afiadas. O posto fronteiriço, um barracão sem portas 
nem janelas, parecia abandonado. Finalmente apareceu um garoto com a 
informação de que os guardas estavam a almoçar. Esperamos pelos guardas. 
Veio um a vestir a camisa. Cheirava a álcool. O que surgiu a seguir nem 
sequer tinha camisa. Era muito simpático. Nascera em Luanda, numa família 
do Norte, e estudara em Cuba, na ilha da Juventude. Contou-me uma anedota 
de Fidel Castro num espanhol pedregoso. (AGUALUSA, 2007, p.123) 

 
 

Nesse cronotopo, é possível verificar que o tempo da colonização ainda deixa 

marcas profundas, pois se trata de uma região colonizada basicamente por alemães. Na 

cena em questão, ressalta-se o quanto o ambiente é dicotômico, através da sinestesia que 

mescla o tato e a visão (áspero e seco/deserto e limpo). Essas sensações colocam em 

evidência o que a experiência do deslocamento e das viagens provoca no narrador: 

sentimentos difusos e complexos. 

Além disso, a história desses espaços caminha junta com a construção deles. 

Exemplo disso se destaca na descrição das estradas de Angola “mortas”, mesmo  

passadas três décadas, até se chegar ao Ruacaná e extrapolar os limites do território 

namibiano. O cronotopo, então, aplica-se, como uma maneira de compreender a história 

desses espaços confunde-se com a trajetória de Faustino Manso, Laurentina, 

Bartolomeu, Mandume, Pouca Sorte... 

Na sequência, José, Karen, Jordi e Johan chegam a Wlotzkas Baken. Há trinta 

minutos de Swakopmund (por estrada), encontra-se essa espécie de vilarejo ou 

assentamento onde muitos estrangeiros e até moradores de outras regiões da Namíbia 

passam férias: 

 
Passamos por lá no caminho. Pedi a Johan que parasse um instante e fiz 
algumas fotografias. Jordi também, mas a contragosto. Acho que podemos 
vir a filmar ali uma cena desgarrada. O cenário está pronto: dezenas de 
pequenas casas, todas com torres de água, ao lado, pintadas de cores alegres. 
Ninguém nas ruas. Nenhum sinal de actividade humana. «Hopper», sugeriu 
Karen, e tem razão, lembra uma pintura de Edward Hopper. Solidão e 
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melancolia. São casas de férias, esclareceu-nos Johan, propriedade de 
alemães namibianos que as ocupam durante as férias de Natal. Naquela 
época do ano, assegura ele, a cidade fica animadíssima. Os alemães, já bem 
bebidos, circulam de casa em casa. (AGUALUSA, 2007, p.124) 

 

Os vazios da cidade se contrastam de acordo com as épocas do ano. Enquanto no 

inverno eles são evidentes, no verão, são ocupados. O retrato das cidades para compor o 

documentário de Laurentina, elaborado por José, é construído a partir das informações 

passadas pela história e pelo depoimento desses habitantes. Ou seja, toda a feitura desse 

filme gira em torno do olhar de dentro, da população autóctone, o que possibilita contar 

uma história com um viés diferente das propostas que o roteirista já havia visto ou 

produzido. Isso se destaca quando ele observa que “podemos limitar-nos a mostrar aos 

espectadores a cidade tal como ela nos surgiu a nós.” (AGUALUSA, 2007, p.125) 

E é dessa maneira que o narrador-personagem analisa e concebe a Cidade do 

Cabo. A aproximadamente 18 horas e quase 2000 quilômetros, a bordo de um jipe, os 

quatro aventureiros chegam à capital legislativa da África do Sul. Os cinegrafistas 

hospedam-se em um hotel na região central da cidade. Nele, José escreve e relembra os 

passeios que fizera durante o dia, destacando a miscelânea cultural e a diversidade do 

povo da  cidade: 

 
Hotel Daddy Long Legs, Cape Town. 
Terça-feira, 15 de Novembro de 2005 
Visitamos esta tarde o District Six Museum. 
 
O District Six, atualmente uma área ventosa e desolada, composta por uma 
sucessão de terrenos baldios, foi durante os anos 50 um bairro famoso pela 
vitalidade cultural. Ali se situavam inúmeros bares de jazz, nos quais 
músicos brancos, negros, mulatos e chineses (havia uns poucos) tocavam 
lado a lado. Em 1966 o bairro foi declarado uma área residencial só para 
brancos. Nove anos mais tarde todas as casas foram demolidas e a maioria 
dos seus habitantes forçados a procurar alojamento em subúrbios remotos. 
«Destruíram o District Six porque tinham ódio à mistura», disse-nos Vincent 
Kolbe, um dos fundadores do Museu. O District Six Museum guarda a 
memória desses dias, incluindo as placas das ruas, que um dos funcionários 
responsáveis pelas obras de terraplanagem conseguiu salvar. Há também um 
imenso mapa, pintado à mão, com o nome de todas as ruas e das famílias que 
viviam no bairro. 
Criado em 1867, o District Six abrigava originalmente uma população 
composta por antigos escravos, imigrantes europeus e asiáticos, 
comerciantes e artesãos. Nos seus tempos áureos misturavam-se nas ruas e 
praças ― como lembra Noor Ebrahim num breve volume de memórias, 

Noor’s Story ― My Life in District Six ― pintores, músicos, homens de 
negócios, padres católicos e sacerdotes muçulmanos, pequenos delinquentes 
e desportistas. (AGUALUSA, 2007, p.150-1) 
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A visita ao museu possibilita um mergulho no passado da Cidade do Cabo, pois 

está situado em uma região residencial, o Distrito Seis ou Sexto Distrito. Criado em 

1994, a edificação viu o regime do apartheid se consolidar, conforme um dos 

proprietários pôde apontar em sua fala, no ano de 1996, ao se situar em um bairro só 

para brancos. Esse cronotopo revela que a região apresenta dicotomias históricas: se no 

século XIX foi abrigo para diversos povos, apresentando-se como uma miscelânea 

cultural, já no século XX, a segregação racial muito cara à sociedade sul-africana, fez 

dele um bairro apenas para brancos. 

Passados cerca de dois dias, a jornada segue rumo a Joanesburgo. A 15 horas e 

quase 1400 quilômetros de distância da Cidade do Cabo, José, Jordi e Karen decidem ir 

até aquela cidade de trem, um serviço que, embora não seja mais operado oficialmente 

com o nome de Trans-Karoo Express, ainda é conhecido como tal. O translado é longo e 

provavelmente foi feito durante a noite, de quinta para sexta, do dia 17 de novembro de 

2005, pois Jordi encontrava-se dormindo. Há vagões para se dormir e para realizar as 

refeições. Durante a viagem, constrói-se uma fotografia mentalmente de um cronotopo 

que se edifica ao redor dos trilhos da ferrovia os quais se confundem a uma paisagem 

semelhante a uma savana e a do deserto Karoo que nomeia o expresso ferroviário. 

 
Trans-Karoo Express, algures entre Cape Town e Joanesburg 
África do Sul 
 
Quinta-feira, 17 de Novembro de 2005 
Gosto daqueles lugares onde não se passa nada. Evidentemente, gosto deles 
enquanto passo, passo a passo, num passeio lento, ou sobre rodas, num 
rápido deslizar. Gosto do silêncio estático, da luz parada, nos vários tons da 
ferrugem ― uma velha fotografia manchada de lágrimas. 
Esta madrugada acordei meio aturdido, estendido de costas no estreito 
beliche de uma carruagem de comboio e, ao espreitar pela janela, vi uma luz 
assim. Capim amarelo, vagarosos arbustos de cabeleiras crespas. Montanhas 
desciam do céu com a delicadeza de girafas. Jordi dormia de bruços, no 
beliche inferior. Desci com cuidado, para não o despertar, abri a porta e saí 
para o corredor. No vagão-restaurante dois homens tomavam café. Uma 
frase solta chegou até mim: 
― It’s not the right life, but it’s my life. (AGUALUSA, 2007, p.172) 

 
Mais uma vez, no trecho supracitado, é possível verificar a relevância que o 

vazio e o silêncio possuem no imaginário do roteirista. Através das metáforas dos 

lugares “onde não se passa nada” e do “silêncio estático”, José tem a capacidade de 

ocupar esses vazios e silêncios com suas ideias, seus textos e seus personagens. Ou seja, 
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são elementos aparentemente nulos, os quais, todavia, permitem que algo seja dito ou 

feito ali. 

Em outro momento, ele relata e descreve como se fosse um olhar captado pela 

lente de uma câmera. Esses detalhamentos, portanto, podem ser lidos como a 

exacerbação do olhar do homem, a partir do advento da câmera fotográfica e da 

filmadora, possibilitando enxergar aquilo que, muitas vezes, a olho nu, talvez não se 

pudesse ver: 
O silêncio voltou a pousar sobre a paisagem. O vento despenteando a 
cabeleira áspera das espinheiras, fazendo ondular o capim seco. Um saco de 
plástico ergueu-se no azul, como uma ave apática, insuflado de luz. Um 
caminho estreito, em terra batida, corria paralelo aos carris do comboio. 
Depois curvava à direita e ia dar a uma casa em madeira. Não reparei 
imediatamente na casa porque tinha a mesma cor da terra. Um vermelho 
convulso. Largas janelas abertas. A luz, numa rajada, iluminou um rapaz 
negro, alto e anguloso, dentro da casa, sentado num sofá. Acenei para ele e o 
rapaz retribuiu o aceno. Pensei, como penso sempre quando encontro um 
lugar assim: «Eis uma casa onde seria bom viver.» Depois imaginei-me a 
viver dentro da casa, um dia, um mês inteiro, a ver passar os comboios, a 
contar os comboios, a acenar para os passageiros distraídos no vagão- 
restaurante, e saí porta fora, horrorizado. Sim, gosto dos lugares onde não se 
passa nada, mas gosto deles apenas enquanto passo. (AGUALUSA, 2007, 
p.173) 

 

Para exemplificar os elementos que somente a lente da câmera captaria, o 

narrador elenca o silêncio e o vento de maneira personificada. Em seguida, coloca-os 

como aqueles que provocam a modificação dessa paisagem: movimentam ou “ondulam” 

o capim seco, elevam um saco plástico até o céu e o distraem a ponto de não enxergar 

uma casa da mesma cor da terra – mais uma vez o tom sobre tom também (re)aparece – 

um cenário idílico e ideal para se contar uma boa história. No entanto, um lugar de 

passagem apenas, assim como seus personagens enxergavam por onde eles transitavam. 

Logo, a construção da imagem paisagística mistura sensações que o narrador 

experimenta. O silêncio, o qual se nota em várias passagens pelas cidades da África do 

Sul, conforme a narrativa nos aponta, mistura-se ao movimento que o vento provoca na 

vegetação. Além da imagem sonora pautada pela ausência do som, o cenário se 

modifica com o movimento do trem em direção ao destino dos aventureiros, trazendo 

cores a saltar à vista. Sons, cores e luzes edificam a sinestesia narratológica. 

Por conta da morte de um grande líder espiritual cristão, também músico de 

grande influência na África do Sul, esse espaço, erguido às margens da tumba do velho 

Ntiskana, guarda o silêncio e o vazio da solidão de um povo órfão de uma figura 
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emblemática: 

 
― Hoje, em redor da tumba do velho Ntsikana, a paisagem é triste e sem 
esperança. Um cemitério de motores de carros, peças mecânicas. Há porcos 
escavando o chão e cabras a roer listas telefônicas. Porém, sempre que 
alguém percute o penedo e o sino acorda, as canções de Ntsikana voltam a 
ouvir-se, e isso agita as nuvens, e às vezes chove. Ao menos é o que dizem. 
Não sei. Eu ouvi as canções. Ainda ecoam no meu coração. (AGUALUSA, 
2007, p.174) 

 
 

Na fala de um homem no vagão-restaurante do Trans-Karoo Express, percebe-se 

um cenário de ruínas, simbolizado pelo cemitério de motores de carros, 

metonimicamente, o “coração” do automóvel, logo, a morte de tudo aquilo que 

movimentava e alimentava a população daquele cronotopo. Ainda assim, rezam as 

lendas locais que se ouve a voz do velho Ntsikana cantando suas canções que trazem a 

chuva para a região. A chuva, por sua vez, é o alimento da terra, possibilidade de 

florescer a vida ou de renascimento. Ela, pois, também é uma metonímia, que se opõe a 

morte metaforizada pelo cemitério. 

Depois de atravessar de trem diversas cidades sul-africanas, a equipe chega a 

Moçambique. Um dia depois de ter escrito sobre suas impressões durante o translado no 

vagão do Trans-Karoo, o narrador escreve em Maputo. Tal viagem que duraria em torno 

de seis a oito horas (pela ferrovia), e pouco mais de quinhentos quilômetros, de 

Jonesburgo até Maputo. Eles se encontram em um bar chamado Chez Rangel, um dos 

pontos turísticos mais conhecidos e charmosos da cidade, tendo como pano de fundo 

uma estação de trem. Ali, José entrevista Ricardo Rangel, um fotógrafo apreciador do 

jazz, gênero musical que seria a “alma” do piano bar, fotógrafo renomado que dá nome 

ao estabelecimento: 

 
«[...] A África do Sul já tinha algum jazz. Volta e meia vinham cá uns gajos. 
Brancos. E durante a guerra, digamos nos anos 40, 45, começam a surgir 
músicos judeus, fugidos do Hitler, checoslovacos, austríacos, alemães, os 
gajos aportam aqui, e ficam, dois deles fizeram parte da orquestra 
filarmónica da Rádio Moçambique. Eram músicos clássicos. Havia também 
os gajos que tocavam jazz, nos cabarés, nos casinos, na Rua Araújo. Música 
de dança. Big Bands com orquestra. Havia dois casinos que de quando em 
quando contratavam bandas. Nos cassinos dançava-se. Na Rua Araújo havia 
imensos cabarés. Quando eles terminavam o trabalho nos casinos, tiravam o 
casaco, tiravam o laço, e iam para os bares. A malta começou a habituar-se 
ao jazz nesses lugares.» 
«[...] Nos anos 50, final dos anos 50, os americanos tinham por política 
enviar a África agrupamentos de jazz. Uma vez veio o Herbie Mann, com 
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uma big band com dezanove figuras. Fiz a cobertura dos três dias em que 
eles estiveram cá. O Herbie Mann quando viu as fotografias no jornal quis 
conhecer-me. Levou três fotos minhas para publicar na mais importante 
revista de jazz da época que era a Jazz Beat. Ainda hoje há músicos que me 
vêm procurar.» (AGUALUSA, 2007, p.182) 

 
 

Através do depoimento de Rangel, é possível notar o quanto a história da 

diáspora judaica foi importante para a inserção do jazz no território sul-africano e como 

esse país enraizou o gênero musical em sua cultura. José, ao procurar saber um pouco 

mais a respeito da história do bar, uma das locações para seu filme, também se 

aprofunda na construção do personagem do seu longa-metragem, Faustino Manso, um 

músico talentoso e bastante conhecido na África Austral. 

Em vista disso, o tempo demarcado nas falas de Ricardo Rangel (o tempo da 

Segunda Guerra Mundial) foi norteador da formação da identidade musical daquele 

espaço, uma vez que muitos músicos perseguidos por Hitler foram obrigados a sair de 

seus países de origem em busca de oportunidade de trabalhos em outros cantos do 

globo. Assim também aconteceu com norte-americanos envolvidos com música 

clássica, por questões também políticas não explicitadas pelo entrevistado. Pode-se 

estabelecer, então, uma associação direta com a própria história de Manso, emigrante 

angolano que trabalhou em outras cidades da África Austral. 

Logo, 
 

as características históricas que permanecem tanto no espaço quanto na 
memória (individual e coletiva) são como testemunhos de contextos sociais. 
Em Milton Santos (1986), o espaço geográfico pode ser concebido como um 
testemunho que: testemunha um momento de um modo de produção pela 
memória do espaço construído, das coisas fixadas na paisagem criada. Assim 
o espaço é uma forma, uma forma durável, que não se desfaz paralelamente  
à mudança de processos; ao contrário, alguns processos se adaptam às 
formas preexistentes enquanto que outros criam novas formas para se inserir 
dentro delas. (GUIMARÃES apud SANTOS, 2010, p. 147) 

 
José relembra que, poucos meses antes, estivera com um músico, João 

Domingos e é inevitável a associação do tempo e do espaço em suas descrições. 

Provavelmente, uma das influências também para a construção do personagem Faustino 

Manso: 

 
Jardim dos Namorados, Maputo 
14 de Setembro de 2005 
(Um Clark Gable mulato) 
Elegante, cabelo branco quase liso, cortado rente, exíguo bigode grisalho, 
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como um acento circunflexo sobre os lábios finos e bem desenhados. 
Durante os anos 60 e 70 João Domingos, líder e vocalista do Conjunto João 
Domingos, foi uma figura muito popular em Moçambique. O Conjunto João 
Domingos tocava em salões de bailes: Ateneu Grego, actual Palácio dos 
Casamentos; no Clube dos Chineses, onde hoje funciona a Escola de Artes 
Visuais; na Casa do Minho; na Casa das Beiras; no Clube dos Comorianos. 
Enfim, naquela época não faltava trabalho para quem quisesse, e soubesse, 
ganhar a vida com o lazer dos outros. (AGUALUSA, 2007, p.196) 

 
 
 

O contato com o cantor, além de ter provocado interesse em um mergulho na 

história do conjunto do qual ele fez parte e a possibilidade de saber um pouco mais 

sobre alguns pontos turísticos pelos quais passaram e onde tocaram os músicos do 

Conjunto João Domingos, também fez com que José pudesse conhecer a origem de um 

dos ritmos mais famosos em Moçambique: 

João Domingos assistiu ao nascimento da marrabenta, o único ritmo 
moçambicano que conseguiu algum reconhecimento internacional: 
― O nome marrabenta nasceu na Mafalala. Havia um homem chamado 
Fernando. Tinha a melhor guitarra eléctrica, tocava mais alto, porém volta e 
meia partia uma corda a tocar majika. Também tocava tangos e rumbas. 
Então as pessoas diziam-lhe: «Toca aquela q’arrabenta.» Veio daí o nome, 

mas o ritmo era aquilo a que chamávamos majika. (AGUALUSA, 2007, 
p.196-7) 

 
 

Ainda em terras moçambicanas, a uma distância de quase 1.500 quilômetros, de 

Maputo a Quelimane, os documentaristas – José e Karen – chegam a um residencial na 

Zambézia, no norte de Moçambique. A narrativa tem um salto temporal, mais uma vez, 

de um ano, para que José pudesse ir à única cidade que não conseguiu incluir em seu 

roteiro. O personagem demonstra amplo conhecimento geográfico pelas viagens que já 

fez mundo afora. Estabelece, então, analogias, que (re)criam no imaginário do leitor a 

noção de territorialidade que a narrativa possui, com uma forte tendência descritivista 

no que tange ao espaço: 
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Pousada Vila Nagardás, Quelimane. 
12 de Setembro de 2006 
(Uma sereia no rio dos Bons Sinais) 
Regressei a Moçambique, há dois dias, com o propósito de conhecer 
Quelimane, a única cidade do nosso roteiro (o Roteiro de Faustino Manso) 
que não conseguimos visitar o ano passado. Karen, recém-chegada de 
Londres, veio comigo. Estou a gostar. Lembra-me Corumbá, no Pantanal, 
Mato Grosso do Sul, Brasil; ou o Dondo, em Angola; velhas cidades 
adormecidas junto a um grande rio. Uma idêntica dolência melancólica, um 
torpor de fim-de-mundo, ou melhor, de fim-de-tempo. 
Quelimane está deitada de bruços à beira-rio. Águas que fluem sem pressa 
entre canaviais e carcaças ferrugentas de velhos navios. Ostenta o mais belo 
nome do mundo, este rio: rio dos Bons Sinais. (AGUALUSA, 2007, p.221) 

 

Pode-se verificar também que, durante essas aventuras, pôde experimentar 

sabores diversos, estabelecendo, assim, um turismo gastronômico. Dessa forma, fala 

com propriedade de carnes exóticas as quais experimentou por onde passou. Ou seja, a 

memória gustativa do narrador-personagem também está associada a construção que 

elabora dos cronotopos, pois, na maioria das vezes, os animais que consumiu fazem 

parte do cenário da fauna local, com enfoque a alguns que compõem a savana: 

  A determinada altura deu-se início a uma espécie de despique sobre comidas 
exóticas: 
 

― . Jibóia... ― quis saber o velho. ― Jibóia você já provou? 
― Sim, provei jibóia num hotel de Kinshasa... 
― E tromba de elefante? 
― Não, isso não. 
― Ah! Tromba de elefante parece salame. 
― ... Comi tatu, em Pernambuco... ? 
― Bem, eu comi gafanhotos vermelhos. Você comeu? 
― Não, gafanhotos nunca comi. 
― E sereias? Uma vez apanhámos uma sereia numa ilha aqui perto, um 
animal pequeno, assim deste tamanho ― afastou as mãos uns cinquenta 
centímetros. ― Tinha cauda de peixe e cara de pessoa, uma barba feia. Você 
já comeu sereia? 
― Não, não! 
― Pois devia. A carne é boa. Gostei bastante. Já a zebra achei amarga ― fez 
um esgar de repugnância. ― Zebra não presta. (AGUALUSA, 2007, p.222) 

 
 

De volta ao ano de 2005 em seus registros, percorridos 2200 quilômetros de 

Maputo até a Ilha de Moçambique, entre céus e estradas, José vê-se obrigado a 

embarcar em Maputo a fim de chegar à sétima cidade prevista no roteiro pensado para o 

documentário: 
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Ilha de Moçambique 
Sábado, 19 de Novembro de 2005 
Chegamos esta tarde à ilha de Moçambique. O propósito original era o de 
cumprir todo o percurso por terra mas, infelizmente, estamos bastante 
atrasados e, além disso, ultrapassamos o orçamento. Optamos assim por 
saltar Quelimane, a sexta cidade do Roteiro de Faustino Manso, e seguimos 
de avião de Maputo para Nampula. Em Nampula, outra cidade abandonada 
em plena fantasia colonial ― ruas largas, porém vazias, um cansaço 
invencível a vergar as casas ―, alugamos um táxi. O motorista chamava-se 
Bem, diminutivo de Benigno, explicou-nos ele, Benigno Meigos, o que me 
pareceu excelente presságio. A Ilha foi capital de Moçambique até 1898. 
Povoada por árabes, portugueses, indianos, além de povos africanos vindos 
da costa, acumulou ao longo dos séculos um rico bordado de memórias. 
Poucos lugares, de dimensões tão reduzidas, terão conseguido maravilhar um 
tão elevado número de poetas. Nelson Saúte e António Sopa recolheram 
dezenas de poemas inspirados em Muhipiti, o nome indígena da ilha, num 
livro publicado em 1992, em Lisboa, pelas Edições 70: A Ilha de 
Moçambique Pela Voz dos Poetas. (AGUALUSA, 2007, p.237) 

 
 
 

Na cidade, relembra fatos históricos importantes para a formação da região e se 

aprofunda no conhecimento acerca do território. Logo, faz-se necessário mais uma vez a 

associação espaço-temporal quando consegue alinhavar o tempo histórico com a 

construção daquele lugar, que um dia fora capital de Moçambique. Ali também pode-se 
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considerar o viés artístico da ilha, tema de diversas obras literárias, sobretudo, 

antologias poéticas e um cenário de grandes escritores. Logo, o roteirista estabelece um 

resgate de trechos onde aparecem menções encomiásticas à Ilha dos Amores. 

A Ilha de Moçambique também se torna palco de um dos cenários do filme As 

mulheres do meu pai e um cronotopo fundamental na narrativa, pois foi o lugar onde 

nascera a protagonista do roteiro de José, Laurentina. No trecho seguinte, se vê que a 

história desse espaço, por onde um dia muitas figuras políticas, artistas e navegadores 

importantes para a construção da história de seu povo passaram, hoje, também sofre 

com os vazios e o silenciamento de uma memória coletiva: 

 
A ilha de Moçambique está ligada ao continente por uma longuíssima ponte, 
tão estreita que dois carros não conseguem cruzar-se sobre ela. Torna-se 
necessário aguardar por um sinal para aceder ao tabuleiro. Ao longe dir-se-ia 
uma amarra. Caso se rompa, o que, receio, possa acontecer a qualquer 
instante, há-de afastar-se da costa, à deriva, em direcção a um tempo morto. 
O casario degradado, as árvores, a estátua de Vasco da Gama, diante do 
antigo Palácio dos Governadores ― tudo isto encontra-se coberto, 
democraticamente, por um véu de poeira e de esquecimento. Fomos passear 
pelas ruas tortas. (AGUALUSA, 2007, p.239) 

 
 

Na sequência, Jordi fotografa um velho no cemitério cristão. O retrato dele e o 

que José descreve se relacionam simbolicamente.  

 
O Jordi fotografou um velho, no cemitério cristão, junto a uma urna. Um 
bom retrato: o homem, de largos óculos escuros, cofio na cabeça, camisa 
azul com os primeiros botões desapertados, revelando o peito glabro e um 
insuspeito talento de ator. Fotografou um menino, num bazar, de pé, em 
cima do balcão, tendo como pano de fundo as prateleiras coloridas: 
sabonetes, latas de conservas, garrafas de água, pacotes de  bolachas, sacos 
de batatas fritas. A televisão transmitia um programa patrocinado pelas 
Nações Unidas. Fotografou ainda um alfaiate na sua loja. Paredes de pau a 
pique, um calendário com a imagem de uma pequena casa em madeira, cor 
de laranja, em meio a uma paisagem despida. Reconheci (ou julguei 
reconhecer) a pequena casa. Tive a sensação de já haver vivido aquele exato 
momento. O homem sorria (sorri, eternamente, na fotografia) atrás de uma 
velha máquina Singer. (AGUALUSA, 2007, p.239) 

 
 

Dessa maneira, o passado e o presente encontram-se em um mesmo plano visual 

e aquela ponte que liga a ilha ao continente se constrói a partir da figura do alfaiate, 

mostrando o tino para o comércio e produção de tecidos e o amor ao ofício que se 

estabelece a partir do contato com o outro, com outros povos. Já o cemitério, 

representaria própria ilha, a partir de imagens alegóricas as quais corroboram a morte da 
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memória e o esfacelamento do passado colonial. Não é à toa que a sensação de dejá vu 

do narrador-personagem se evidencia. 

Ao retornar com José naquela cidade, o fotógrafo da equipe, Jordi, resgata 

através da lente da câmera a memória dali. Ilha de Moçambique, por sua vez, guarda 

muito de um passado que se tentou apagar, do período colonial, e que o grupo de 

documentaristas fez questão de reavivar. Depois de (re)visitar o passado, a equipe volta 

para o hotel, o símbolo da modernidade, isto é, do presente: 

 
Regressamos depois ao Hotel Omuhipiti, onde estamos alojados, mudamos 
de roupa e descemos até uma pequena praia entalada entre o Forte de São 
Sebastião e um velho armazém em ruínas, nas traseiras do hotel. Chamam- 
lhe a praia do Nacarama, leão, em macua, porque nas ruínas dos armazéns 
ainda se pode ver, no topo, a pequena estatueta de um leão. Esta é a única 
praia, garantiu-nos Bem, onde se pode tomar banho com alguma segurança 
porque as outras servem, desde sempre, de imensa latrina pública. 
(AGUALUSA, 2007, p.239-240) 

 
 

Hospedados em um dos hotéis mais requisitados da ilha, um local que possui um 

forte atrativo turístico, principalmente no verão, José pôde ter um contato ainda mais 

próximo com a história da região. Hoje patrimônio histórico cultural, a Fortaleza de São 

Sebastião tinha uma função militar, com intuito de proteger a costa moçambicana, das 

investidas de outros países que poderiam tomar a região. 

Depois de meses na estrada, redescobrindo a África Austral e passeando por 

interessantes pontos turísticos das cidades dessa região, José retorna a Luanda. No 

quarto andamento do romance, há um regresso à cidade em que se iniciou a aventura, 

conforme se vê a seguir: 

 
Era um prédio velho, carão sombrio, fundas olheiras negras, que se mantinha 
de pé por pura teimosia. «Dignidade, meu caro, diz antes dignidade!», 
retorquia Orlando: «Ele ainda se lembra dos tempos felizes.» A entrada 
metia medo. Degraus quebrados, sujos. Vários lances às escuras. Velas 
arfando na penumbra. A cera a derramar-se pelas lajes. Meninos nus a 
brincar aos caubóis nos patamares. Um rapper, sentado num degrau, atirava 
rimas contra as paredes, como se fossem pedras [...] (AGUALUSA, 2007, 
p.263) 
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Destaca-se o meio citadino de Luanda, suas velhas edificações. Em contraste ao 

que representa as estruturas antigas, configura-se a aparência jovial do personagem 

Orlando Sérgio, um ator que vive no Brasil e em Angola, entretanto nascera em 

Portugal. A possibilidade de rejuvenescer se deu através da saída de Portugal, em seu 

apartamento na Lapa (de José) e, posteriormente, Angola, a terra natal de José. Nessa 

perspectiva, o contato com outros mundos, a viagem e o deslocamento espaço-temporal 

fez com que pudesse remoçar, tal como descreve em relação a Orlando, um amigo de 

longa data. 

Em uma conversa, o ator revela ao narrador-personagem: 
 
 

― Quero ser angolano ― informou-me. ― Sempre quis. Acho que tenho 
jeito. 
Dei-lhe os parabéns pela coragem. Acrescentei que me parece um objetivo 
terrivelmente ambicioso. Acentuei a palavra «terrivelmente». Vir para 
Angola para ser angolano não é o mesmo do que ir para Los Angeles 
disposto a ser um ator famoso. Mais facilmente um tipo consegue tornar-se 
um actor famoso. O rapaz, porém, não esmoreceu. Nem sequer perdeu o 
sorriso. Nasceu no Porto, explicou, mas os pais, ambos naturais de Benguela, 
passavam o tempo a falar-lhe de Angola. Diz que sabe mais sobre o país do 
que a maioria dos angolanos. Levantou-se e foi dançar kuduro. Admito, 
dança bem. (AGUALUSA, 2007, p.265) 

 

Pode-se constatar que a identificação com sua própria nacionalidade só foi 

possível com o retorno de José. Aqui nessa passagem, percebe-se aquilo que o narrador- 

personagem enxergou depois de meses na estrada: a formação de sua identidade a partir 

da alteridade. 

José pode ser relacionado, nesse sentido, à construção de Laurentina, mulher que 

possui uma identidade difusa, a partir do momento em que se descobre adotada. A 

jovem vivia em Portugal com os pais adotivos, descobre que pode ser a filha de um 

artista angolano e de uma descendente de indianos e que nascera em Moçambique. 

Tal relação estabelecida entre os dois explica o interesse pela miscigenação e a 

diversidade cultural de Orlando, Laurentina e do próprio narrador. Ainda sobre o 

diálogo entre Orlando e José, há uma abordagem sobre essas influências culturais do 

outro e como estas formam o caráter de um povo, principalmente de sociedades com a 

relação pautada pela colonização: 
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Discutia-se a contribuição da arte tradicional africana para a renovação da 
pintura europeia, o cubismo, a globalização, o estreito nacionalismo cultural 
de muitos dos nossos intelectuais, que ficam felizes quando lhes dizem que 
Pablo Picasso se inspirou na arte tradicional africana, ou que a Bahia começa 
em Luanda, mas se irritam pelo facto de alguns dos nossos grupos de 
Carnaval se inspirarem em modelos brasileiros. A mim já me vem faltando 
paciência para este tipo de discussões. Tradições, dizem, há que respeitar as 
tradições. Quais tradições? Quem trouxe o Carnaval para Angola foram os 
portugueses, além da língua, de Jesus Cristo, do bacalhau, da mandioca, do 
óleo de palma, do milho, da guitarra, do acordeão, do futebol e do hóquei em 
patins. Os portugueses trouxeram também a sífilis, a tuberculose, as bitacaias 
e, inclusive, o Diabo. Queimaram feiticeiras, em autos-de-fé, dando origem a 
uma tradição que se mantém até hoje. Implantaram o tráfico de escravos e 
com isso iniciaram uma série de outras respeitadíssimas tradições. Tradição. 
Só a palavra já me dá arrepios. Voltei a sentar-me. Servi-me de mais um 
prato com feijoada. A rapariga alta, ao meu lado, continuava na mesma 
posição em que a deixara uma hora antes. (AGUALUSA, 2007, p.265-6) 

 
Depois de um longo passeio pela trajetória de José e suas visitas as mais diversas 

cidades e os encantos delas nas passagens descritas por ele em suas incursões pela 

África, nota-se que a estrada foi a grande companheira dessa equipe de cinegrafistas. 

Viu-se também que a possibilidade do deslocamento e do registro desses trajetos foi 

norteada pelo tempo e a sua associação com o espaço. Dessa forma, reitera-se a 

presença do cronotopo no romance de Agualusa, principalmente nas viagens narradas 

por José. 

A segunda narrativa relatada no romance As mulheres do meu pai nasce da 

ideia de um roteiro de José a partir de um trabalho conjunto com a cineasta Karen 

Boswall. Entrelaçando seus apontamentos a respeito das viagens que fez pela África 

Austral, o narrador-personagem cede espaço para as impressões, descrições e devaneios 

de Laurentina, uma jovem cineasta que, no início da história, acredita ser filha de um 

grande músico e funcionário público angolano Faustino Manso. 

Além dos apontamentos dela sobre as cidades, vilarejos e províncias que 

conheceu durante suas incursões pela África Austral, na possibilidade de encontrar as 

esposas, filhos e colegas de trabalho com os quais Faustino Manso conviveu e coletar 

depoimentos dessas pessoas a fim de compor o documentário o qual pretende preparar 

sobre a vida, a trajetória e o legado de Manso, é possível também o contato, no 

romance, com outros narradores, como os integrantes de sua equipe. 

Logo, seguem com ela nessa aventura a bordo de uma van alugada: o namorado 

Mariano Maciel (o Mandume, como era apelidado); o sobrinho Bartolomeu, também 

estudioso das artes visuais; e o candongueiro, espécie de taxista, Albino Amador (o 
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Pouca Sorte, conforme era conhecido). 

Nessas viagens, três cronotopos, segundo os postulados de Mikhail Bakhtin, 

encontram-se em destaque. O primeiro que analisaremos aqui será o da cidade. Assim 

como na narrativa contada por José, é mister reconhecer os espaços pelos quais os 

quatro aventureiros passaram e com que tempo trabalha esta narrativa. Tempo este que 

norteará a construção desse cronotopo, o que colaboraria, de acordo com as 

considerações do teórico russo, para entendermos os processos de formação do espaço- 

tempo no romance. 

O segundo cronotopo será o da casa. Isso porque Laurentina e seus 

companheiros visitam as residências de algumas esposas com as quais Manso se 

envolvera durante suas viagens pela África. E, por último, o cronotopo da estrada ganha 

ênfase, justamente por ser nela onde os limites daquelas cidades se encontrariam e por 

ser através dela que a equipe de documentaristas trilha caminhos para chegarem até as 

residências das mulheres de Faustino, além de todo o percurso ser realizado 

basicamente na estrada. 

Em vista disso, o princípio da análise se dá com a saída de Laurentina e 

Mandume de Portugal, depois que seus pais adotivos Dário Reis e Doroteia revelam a 

ela que, provavelmente, seus pais verdadeiros seriam Faustino Manso e Alima, uma 

descendente de indianos que vive na Ilha de Moçambique, lugar onde, inclusive, 

Laurentina havia nascido e onde termina nossa viagem e cotejo do texto e teoria: 

 
―A Ilha, papá, como é o tempo em Moçambique, nesta época? 
A pergunta não o surpreende. Julgo que se sente aliviado por poder mudar de 
assunto. Suspira. «Em Janeiro», diz, «costuma fazer muito calor na Ilha. O 
mar é de um verde luminoso, a água quente, filha, chega aos trinta e cinco 
graus, uma sopa de esmeraldas.» Tira uma moeda do bolso, «Lembras-te?», 
eu lembro-me, claro. Seguro na moeda. Vinte réis. Está muito gasta, mas 
ainda assim consigo ler a data sem dificuldade: «1824». O meu pai 
encontrou a moeda numa praia da Ilha, no primeiro dia em que lá chegou, o 
mesmo em que conheceu a minha mãe. Doroteia fazia quinze anos; Dário, 
quarenta e nove. Foi a 18 de Dezembro de 1973. Nasci dois anos depois. 
Penso nisto, no meu nascimento, e uma revolta súbita toma conta de mim. 
Tenho consciência de que a minha voz se torna mais aguda e de que estou a 
ponto de chorar. Não quero chorar [...] (AGUALUSA, 2007, p.14-5) 

 
 

Ao relembrar o passado para a filha, Dário traz em suas palavras um saudosismo 

gostoso, o que provoca nela uma curiosidade e uma vontade de enraizar-se e buscar suas 

origens africanas. Nessa perspectiva, ela encontra a primeira motivação para suas 
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viagens pela África Austral. Logo depois que descobre que Faustino era querido e teria 

havido uma vida atribulada e ter se amigado inúmeras vezes, desperta-se nela um 

interesse maior nesses passeios. 

Diferentemente de sua namorada, Mandume não tinha interesse algum nessa 

aventura. Além de ter referências negativas a respeito do território africano, uma vez 

que a história de sua família – de origem angolana – fora marcada por tragédias, que se 

confundem à história das sangrentas guerras em Angola. Depois de tantas tristezas e 

lembranças ruins, o rapaz “decidiu ser português”. 

Ainda assim, para acompanhar Laurentina, ele se convence a ir para África. 
 
 

Mandume acompanhou-me, renitente. 
― Enlouqueceste? O que vais tu fazer a África?... 
Veio, afinal, para me salvar de África. Veio para nos salvar. É um querido, 
eu sei, tenho de ter mais paciência com ele. Além disso gosta do que faz. 
Passa o dia a perseguir-me com a câmara de vídeo. Digo-lhe que filme isto 
ou aquilo, o que ele finge fazer, mas quando dou por isso está a filmar-me. 
(AGUALUSA, 2007, p.22) 

 
As palavras de Mariano Maciel são carregadas de julgamentos prévios. É notório 

o seu preconceito e a sua maneira de se colocar faz com que se reitere a alcunha que 

parece adorar, “o preto mais branco de Portugal”, representando uma negação às suas 

origens africanas e um racismo internalizado: 

 
Não precisava prevenir-me. Nunca gostei de África. Vi como África destruiu 
os meus pais. Li alguns dos livros que guardam no escritório, isso a que 
alguns chamam literatura angolana: A vitória é certa camarada!, A poesia é 
uma arma, Sábado vermelho. Panfletos políticos, escritos, o mais das vezes, 
com os pés. Raízes? Raízes têm as plantas e é por isso que não se podem 
mover. Eu não tenho raízes. Sou um homem livre. Era inteiramente livre até 
conhecer Laurentina. Digo-lhe: 
― Tu és a minha pátria, o meu passado, todo o meu futuro... 
[...] 
― Enlouqueceste? O que vais tu procurar em África? 
Raízes. Queria procurar raízes. 
― Raízes têm as árvores ― gritei-lhe ―, nem eu nem tu somos africanos. 
(AGUALUSA, 2007, p.26) 

 
 

Demonstrando um entusiasmo e empolgação iniciais, Laurentina relembra as 

palavras de seu pai e deseja entender o que Dário sentiria ao retornar ao país onde viveu 

quando moço. No entanto, o sentimento é de frustração inicial, pois o que se projetou no 

imaginário dela foi muito diferente daquilo que teria vivido há mais de vinte anos 
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naqueles espaços: 

 
― Ah, Moçambique! Foram anos felizes. Às vezes sonho com aquele 
tempo. Depois acordo e ainda sinto nos lençóis o cheiro de África. Quem 
não sabe o que é o cheiro de África não sabe a que cheira a vida! 
Quando o avião aterrou em Luanda e abriram as portas, parei um instante no 
cimo das escadas e enchi os pulmões de ar. Queria sentir o cheiro de África. 
Mandume abanou a cabeça, infeliz: 
― Merda de calor! 
― Ainda nem pisámos em terra e tu já protestas. Não sabes apreciar as 
coisas boas? 
― Que coisas boas? 
― Sei lá, o cheiro, por exemplo. O cheiro de África! Mandume olhou-me, 
perplexo: 
― O cheiro de África?! Cheira a chichi, caramba!... Fiquei calada. Cheirava 
mesmo. (AGUALUSA, 2007, p.28-9) 

 
 

Esse trecho é bastante elucidativo em relação ao que se projetara sobre África, 

nos pensamentos de Laurentina, a partir do olhar do pai adotivo Dário, que sente certo 

saudosismo em relação àquela terra onde vivera durante anos. Com a revelação de 

Doroteia, a personagem acredita que regressando ao continente onde nasceu irá sentir, 

logo de imediato, “o cheiro da África’, como se aquela fragrância nostálgica remetesse a 

algo bom. Entretanto, não foi isso que aconteceu. 

Na sequência, Laurentina vai ao funeral do suposto pai e conhece sua esposa, 

dona Anacleta. Nesse primeiro andamento, conforme o autor organizou os capítulos do 

romance, a cineasta passeia pela cidade de Luanda, a cidade natal de Manso e onde vive 

boa parte de sua família construída com dona Anacleta. 

O primeiro cronotopo visitado é o cemitério onde ocorre o funeral, porém, nosso 

enfoque aqui será na descrição das cidades, residências e estradas; Assim, inicia-se o 

percurso na casa do general N’Gola, segundo filho do casamento de Anacleta e 

Faustino: 

 
A casa fica no final de uma rua desolada e poeirenta, sem árvores, que dá 
para um pequeno morro inteiramente coberto por barracas. Merengue, a 
minha sobrinha, disse-me que na época colonial esta era uma rua onde 
habitavam pessoas de classe média alta. Agora veem-se vivendas muito 
bonitas, bem cuidadas, embora meio escondidas atrás de muros altos, lado a 
lado com outras quase em ruínas. Merengue também me disse que as 
vivendas em Luanda custam uma fortuna, mesmo as mais degradadas. 
Muitas foram ocupadas na altura da independência por camponeses pobres, 
vindos dos musseques, que as depredaram e aviltaram. Vendem-nas agora 
por preços absurdos, um milhão de dólares, ou mais, e depois desaparecem. 
(AGUALUSA, 2007, p.33-4) 
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O espaço-tempo da casa do coronel revela a confluência de dois tempos: a era 

colonial e a pós-colonial. Ocupam, portanto, um período de opulência, quando residiam 

naquele bairro pessoas do alta sociedade, com verdadeiras mansões; e um período de 

decadência, com o espaço da rua elucidando um vazio, uma falta de vida (“sem 

árvores”), repleto de tristeza e poeira (“desolada e poeirenta”) que dá lugar às ruínas. 

Dessa maneira, a história daquele cronotopo é pautada pelos contrastes, pela 

desigualdade: onde outrora “habitavam pessoas de classe média alta”, no período da 

independência viviam pobres cidadãos oriundos de comunidades carentes, os 

musseques. Agora, o vazio e as ruínas se evidenciam. Essa cidade é, portanto, nesse 

primeiro momento, dicotômica, conforme se nota no pensamento de Laurentina: 

 
Escrevo estas notas no quarto onde estamos instalados, no Hotel Panorama, 
um edifício elegante, erguido sobre as areias da Ilha. Tem o mar à frente e o 
mar atrás. Através da janela vejo as luzes da cidade reflectidas no espelho 
preto da baía. À noite, vista daqui, Luanda parece uma metrópole imensa e 
desenvolvida. A escuridão oculta o lixo e o caos. (AGUALUSA, 2007, p.37) 

 
 
 

Esses contrastes se espraiam para o cronotopo da casa do general. O 

estranhamento de Mandume é uma das marcas nessa narrativa do contraste entre o olhar 

do “europeu” e do africano: 
 
 

[...] Mandume, pelo contrário, está horrorizado. Queixa-se constantemente 
do ruído, da confusão do trânsito, das multidões sem rumo pelas ruas. Disse- 
lhe: ― Energia! 
― Energia? 
― Energia. O que eu sinto é a energia. Esta cidade vibra. 
A verdade é que não sei ainda se a amo ou se a odeio. Falo de Luanda. A 
vivenda do general N’Gola fica no centro de um pequeno jardim tropical, 
com palmeiras, bananeiras, um lago redondo com repuxo e peixes 
vermelhos. Havia diversas mesas de ferro dispostas ao redor de uma piscina 
muito bonita. As pessoas conversavam tranquilamente. Bebiam e comiam. À 
mesa em que nos sentaram estava um jovem empresário ― «importo vinhos 

e bebidas espirituosas», disse-me, ao apresentar-se ― acompanhado pela 
mulher, uma rapariga gordinha, com um rosto perfeito, recém-formada em 
economia no Rio de Janeiro. Estava ainda um rapaz alto, de ombros largos, 
que me cumprimentou com alegre irreverência [...] (AGUALUSA, 2007, 
p.34) 

 
A vivenda de general N’Gola espelha uma exuberância que se opõe àquela vista 

no bairro em que ela está inserida. Nela, existe vida: há um jardim tropical, palmeiras, 

bananeiras e peixes nadando em um lago; ao passo que na rua não há nenhuma árvore, 
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as casas são antigas, arruinadas. A dele, por sua vez, é sofisticada, grande, nababesca. 

Além disso, apesar do contexto da morte de um patriarca muito querido, todos se 

reúnem com uma vibração visível, uma energia que se confunde ao espaço da cidade, o 

que Mandume demonstra se incomodar, o ruído, o barulho, a multidão. Verifica-se, 

assim, que os corpos estão inseridos na cidade, à medida que a cidade está inserida 

nesses corpos. 

O dilema étnico-espacial o qual Mandume engendra e representa torna-se mais 

evidente, além do seu contato com o espaço, também com a aproximação do nativo, 

conforme se vê em um diálogo com Bartolomeu, provável sobrinho de Laurentina: 

 
Mandume interrompeu-o: 
― Quantos filhos teve o seu avô? 
Bartolomeu riu-se. Riram-se com ele o empresário e a mulher. 
― Segundo o avô dizia, dezoito. Sete mulheres e dezoito filhos. 
― Era um homem africano. ― O empresário piscou-me o olho cúmplice. ― 

Aqui em África ainda sabemos fazer filhos, não é como vocês lá na Europa. 
Quem está a salvar a Europa da implosão demográfica são os imigrantes 
africanos. Os europeus deixaram de fazer filhos. Têm, presumo eu, outras 
coisas com que se ocupar… 
― Quantos filhos tem você? 
― Eu?! Só um, mas eu ainda sou muito novo... 
― Muito novo? Tens trinta e três, meu camba. Aqui na terra já és cota. ― 

Bartolomeu dizia isto às gargalhadas. ― Lembra-te que a esperança de vida 
em Angola é de quarenta e dois anos. Já uma criança que nasça em Portugal 
pode viver setenta e sete anos. Um angolano de trinta e três anos equivale a 
um português de sessenta e oito. A tia tem razão, enquanto africano tu és 
uma fraude! (AGUALUSA, 2007, p. 35) 

 

Nesse diálogo, Bartolomeu inverte o lugar que os povos africanos sempre 

ocuparam na visão eurocêntrica: o de subordinados e de que eles precisam ser 

civilizados pelos europeus. Em sua fala, ele demonstra que, contrariando o que se 

pensava durante séculos de dominação, a África salvará a Europa de seu 

autoextermínio, uma vez que as taxas de natalidade neste continente são muito baixas se 

comparadas às daquele (parafraseando o que o personagem diz). 

Entretanto, a pretensa negação de Mandume em relação ao espaço africano o 

acompanha por praticamente todo o tempo em que ele se encontra em viagem com 

Laurentina. Esses espaços causam no rapaz um sentimento de repulsa, o que poderia ser 

uma identificação, por conta da origem de seus pais, a qual ele também nega: 
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[...] Vim para Luanda porque julguei que esta viagem me aproximaria de 
Laurentina. Queria compreendê-la. Não consigo. Ela não permite que eu me 
aproxime. 
Esta cidade é um somatório de horrores: pobreza mais racismo mais 
estupidez mais ignorância mais conservadorismo mais machismo mais 
intolerância mais arrogância mais ruído. Muito ruído. Ruído por toda a parte, 
e a todas as horas do dia e da noite. Alguém me declamou ontem, ao jantar, 
uma meia dúzia de versos que um poeta local escreveu sobre os negros 
americanos. Sorte a vossa, diz o poeta, não com as palavras que agora me 
ocorrem, mas, enfim, o que importa é o sentido, sorte a vossa porque vos 
levaram daqui como escravos, e agora os vossos filhos não morrem de 
malária nem de fome. Ri-me. Riram-se todos à mesa. Isso eu admiro nesta 
gente. A capacidade que tem de troçar da própria desgraça. No resto 
concordo com o poeta. Felizmente os meus pais ficaram em Portugal. Nasci 
em Lisboa. Sou português. Houve uma fase da minha vida, entre as dores e 
os ardores da adolescência, que tive dúvidas. Não sabia muito bem a que 
mundo pertencia. Essas coisas. Não há quem não enfrente crises de 
identidade. [...] (AGUALUSA, 2007, p.47-8) 

 
As maneiras divergentes de se descrever os mesmos espaços, vistas até então, 

são compreendidas ainda como um resultado positivo em Bhabha: 

 
O que deve ser mapeado como um novo espaço internacional de realidades 
históricas descontínuas é, na verdade, o problema de significar as passagens 
intersticiais e os processos de diferença cultural que estão inscritos no 
“entre-lugar”, na dissolução que tece o texto “global”. (BHABHA, 1998, 

p.298) 
 

Em conversa, entre inúmeras, com Bartolomeu, quem quase sempre o provocara 

em relação à sua identidade e a negação de suas origens, Mandume reage: 

 
Lembrei-me dos cabeças rapadas quando, há pouco, no meio de uma  
violenta discussão sobre as qualidades e defeitos dos portugueses, 
Bartolomeu quis saber se eu nunca fora vítima de algum tipo de violência 
racista em Portugal. Disse-lhe que não, sem pensar, e logo a seguir lembrei- 
me do rapaz. Corrigi: 
― Fui sim. Tens razão... 
― Ya! ― gritou Bartolomeu triunfante. ― Já vês, todos uns racistas, os 
tugas! 
― Oh, sim, todos! 
― OK, todos não, evidentemente. Mas nunca te hão-de tratar como se fosses 
realmente português. 
― Eu sou realmente português. 
― Deixa-te de merdas. Tu és um angolano nascido em Portugal... 
― Não! Eu não sou daqui. 
(Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui.) 
― E quando cantas o Hino Nacional, «os nossos egrégios avós», etc., o que 
é que sentes? Os teus avós eram angolanos, caramba! (AGUALUSA, 2007, 
p.107) 
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É importante ressaltar que muitas práticas de Mandume são colocadas como um 

incômodo dele em relação ao que ele vê em Luanda, como o racismo e a sua arrogância. 

Nascer, viver e estar em Portugal, ao seu ver, representaria um status e um livramento, 

inclusive, da pecha de escravo e o estigma de colonizado. Em seu imaginário, por não 

ser angolano, ele se livraria do racismo e da xenofobia sofrida pelos homens e mulheres 

negros – como ele – que nasceram em território africano. 

A casa em que se encontram os quatro viajantes na sequência é de dona Fatita 

Mattos, outra esposa de Faustino Manso. Com o auxílio de Pouca Sorte, em sua 

furgoneta azul, o trajeto dura pouco mais de 7 horas e 30 minutos de Luanda até o 

Lobito. Na residência da angolana, os retratos estampados decoram as paredes de sua 

sala de estar e resgatam memórias de uma vida em solidão. O cronotopo da casa dessa 

mulher caminha lado a lado com um passado de amor e dedicação a Faustino Manso: 

 
Na ampla sala de visitas da casa de Fatita de Matos, Mana Fatita, na 
Restinga do Lobito, há cinco retratos a óleo, com um metro por um metro e 
meio. Em todos eles Fatita de Matos está sentada no mesmo cadeirão de 
verga, quase em idêntica posição, com um livro no regaço. A primeira tela 
foi pintada em 1946. Fatita tem vinte anos, ainda é virgem, e está a ler Amor 
de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Na segunda tem trinta anos, quatro 
filhos ilegítimos, e está a ler Amor de Perdição. Na terceira tem quarenta 
anos, veste de preto pela morte do filho mais novo, e está a ler Amor de 
Perdição. Na quarta tela tem cinquenta anos, sete netos, e continua a ler 
Amor de Perdição. Finalmente, na quinta tela, tem sessenta anos, doze netos, 
três bisnetos, e está a ler Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Márquez. 
Todas as telas são de sua autoria. [...]A filha mais velha, a doutora Pitanga  
de Matos, interrompe o silêncio. Diz que a mãe sofreu muito por causa de 
Faustino Manso. Fala sobre o amor da mãe como se o tivesse sofrido ela 
própria. Fatita de Matos limita-se a sorrir, vez por outra, um pouco trocista, 
ou, ao contrário, a confirmar com a cabeça, de olhos baixos. (AGUALUSA, 
2007, p.75-6) 

 
Os retratos de Fatita representam, metonimicamente, pois, sua vida solitária. As 

referência aos romances aludem a um amor fadado ao fracasso, pois parte de um 

adultério, tal como em Amor de Perdição, do escritor português Camilo Castelo 

Branco. O espaço da casa retratado no excerto tem um aspecto solitário e nostálgico, já 

que se coleciona quadros que ela mesma pinta, sempre sozinha, na companhia dos 

livros. A sua residência, então, é simbolicamente um lugar de exílio interno, como a 

personagem Teresa, daquele romance lusitano, que é enclausurada em um convento. 

Analogamente à personagem Úrsula Iguarán, em Cem anos de solidão, de Gabriel 

García Marquez, Fatita viveu uma vida dedicada à família, retratada na última foto 
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descrita na cena. Embora todas elas demonstrem que o tempo se passou para a amante 

de Faustino, é ressaltado que a mulher não envelhecera e que o tempo foi o maior aliado 

de seu sorriso, não se deixando abalar pelas constantes idas e vindas de Faustino à 

cidade de Lobito, em Benguela. 

É nessa região onde se localiza um dos maiores portos de Angola. Logo, um 

lugar de idas e vindas, como sua relação com o músico. Além disso, o Lobito, em sua 

etimologia, carrega uma menção a um local de passagem. A Restinga do Lobito é um 

lugar que remete a um isolamento, pois funciona como uma espécie de braço dentro do 

continente, próximo ao mar. Assim, ali se tornariam possíveis os encontros entre a 

concubina e seu amante. Dessa forma, se aos trinta ela já tinha quatro filhos, 

provavelmente de Manso, e aos sessenta já era bisavó, a relação que mantinha com ele 

pode ter durado bastante tempo. 

Durante dois anos, Faustino trabalhou no Hotel Terminus, um dos hotéis mais 

requisitados por turistas e famosos da região da Restinga do Lobito, e depois partiu em 

busca de uma nova vida (provavelmente por ter se apaixonado por uma migrante 

portuguesa entre Moçâmedes e Sá da Bandeira, dona Perpétua), no Namibe, onde 

amigou-se com Leopoldina, agora já falecida, e lá viveu durante três anos, conforme 

informara a filha Victória. Enquanto isso, Fatita ficou apenas com a lembrança que traz 

aquela casa onde foi morar aos quinze anos e onde abrigou até 1965 o músico: 

 
A casa fica no meio de um enorme terreno, mal tratado, e está rodeada por 
cinco palmeiras esgalgadas e uma mangueira jovem meio morta de sede. É 
um belo exemplo de arquitetura colonial ― tem uma base em cimento, com 
elegantes arcadas, sobre a qual assenta uma leve estrutura em madeira, de  
um verde esmeralda, desbotado. A varanda, larga e fresca, circunda-a por 
inteiro. Vi edifícios semelhantes nas ilhas do Caribe. (AGUALUSA, 2007, 
p.79-80) 

 

A descrição da casa revela um encarceramento pelo fato de estar rodeada de 

árvores altas e possui características antigas, do período colonial, mas com um leve 

frescor de modernidade que se encontra em sua arquitetura arrojada. Mais uma vez a 

dicotomia entre os dois períodos da história do país se evidencia na construção do 

espaço da casa. 

Tempo depois, a pouco mais de seis horas e quinhentos quilômetros de distância 

da Restinga, Laurentina chega ao Namibe, pela estrada. Lá encontra referências sobre 

Manso através de sua filha Victória, a qual trabalha no bar de sua falecida mãe 

Leopoldina e resolve ir atrás de coronel Babaera, também filho desta mulher, que vive 
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no Lubango. 

Em torno de duas horas depois e aproximadamente 190 quilômetros do Namibe, 

a equipe chega ao Lubango e Laurentina encontra o irmão: 

 
Houve um tempo em que o Lubango se orgulhava de possuir a maior piscina 
do mundo. Se nunca foi a maior do mundo, deve ter andado perto. Hoje, 
mesmo vazia, preserva a imensidade e continua a espantar os visitantes. 
Cerca-a um silêncio de árvores desencontradas. Ciprestes agudos estão 
espetados no chão, aqui e ali, ao lado de mangueiras redondas e frondosas. 
Logo atrás distinguem-se manchas de eucaliptos, depois pinheiros. Lembra- 
me um grande aeroporto internacional onde todas as raças estão juntas, 
acidentalmente, mas decididas a não se misturarem. Sobe-se uma escadaria 
de pedra e dá-se com um elegante edifício pintado de um suave cor-de-rosa e 
branco ― o Cassino do Lubango. O coronel Babaera, o irmão mais velho de 
Victória, esperava-nos à entrada. Um urso barbudo. Simpatizei 
imediatamente com ele. Foi como se o conhecesse desde sempre [...] 
(AGUALUSA, 2007, p. 95-6) 
 

O trecho constrói o espetáculo da flora local, contando com altas árvores 

frutíferas, como mangueiras e pinheiros e uma vegetação tão diversificada quanto a sua 

gente. Em meio àquele cenário de belezas naturais, destaca-se uma edificação que entra 

como um contraste à bela paisagem e à gigantesca piscina vazia: o Cassino do Lubango. 

Esse edifício é o primeiro contato, naquela região, com a evidente discrepância entre a 

pobreza que circunda as cidades pelas quais Laurentina passou e a riqueza com que vive 

figuras como o general N’Gola e o coronel Babaera. De maneira proposital, ambos são 

denominados conforme suas patentes, demonstrando uma altivez e uma posição 

hierárquica superior, o que poderia evidenciar também a vida nem um pouco humilde 

que levam. 

Na sequência, destacam-se suas posses: 
 
 

Babaera levou-nos no seu carro, um Hummer preto, para uma vivenda 
ampla, bonita, meio escondida atrás de um jardim muito bem cuidado. O 
muro é baixo, como o de quase todas as restantes vivendas na cidade, o que 
foi para mim uma boa surpresa. Em Luanda senti algumas vezes que me 
faltava o ar, enquanto tentava encontrar um pouco de verde, um pouco mais 
de azul, correndo entre um confuso labirinto de muros altos. Aqui respira-se. 
O ar fresco e limpo faz bem, como um banho de mangueira que nos lava a 
alma. 
― Luanda?! ― riu-se Babaera quando lhe falei do meu desconforto. ― A 
cidade capital é um horror, maninha. Primeiro Deus criou Angola, a seguir 
veio o Diabo e criou Luanda. (AGUALUSA, 2007, p.96) 
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Como se vê, ao oposto de Luanda, cidade a qual o coronel coloca como uma 

selva de pedra, ou algo que se assemelhasse ao inferno, o Lubango é uma região 

arborizada, idílica e mais aconchegante, onde se respira um ar mais fresco e limpo. Ou 

seja, os espaços também serão hierarquizado no romance, a partir do olhar de quem os 

descreve. 

Ainda sobre o contato de Laurentina com a região, vem à tona o espaço da casa, 

revelando que Babaera era um homem bem-sucedido: 

 
Arrastaram Bartolomeu para a cozinha, demonstrando um excessivo 
entusiasmo pelo primo (o que me irritou um pouco), e ao fim de meia hora 
serviram-nos um caldo de peixe que foi um dos melhores pratos que comi 
em toda a minha vida. 
Após o almoço, Babaera levou-nos para uma pequena sala, com cadeiras 
dispostas de frente para uma enorme televisão de ecrã plano. Ligou a 
televisão e colocou um DVD no aparelho. Baixou as luzes: [...] 
(AGUALUSA, 2007, p.97) 

 
 

Após uma longa conversa, em entrevista concedida para o documentário, com o 

coronel, Lauretina fica sabendo que Faustino foi para a Cidade do Cabo, a pedido de um 

amigo, Basil du Toit, também musicista, o qual tinha uma irmã mais nova, Seretha. 

Ambos viviam na África do Sul, então, foi pra lá que Laurentina seguiu viagem com sua 

equipe. 

Nesse interim, Lauretina e seus companheiros, que pouco conhecem essa região 

fronteiriça entre a Namíbia e a África do Sul, conhecem Brand, que os acompanha até a 

Cidade do Cabo desde o Ruacaná. 

Brand é um novo componente de jornada que atua como um guia turístico 

quando os viajantes extrapolam os limites sul-africanos. Ao cruzar a fronteira para 

África do Sul, eles têm contato com uma nova realidade, outros costumes, vivências, 

línguas e uma geografia mais arrojada, ainda com hotéis de luxo, outrora vistos em 

espaços vários da África Austral pelos quais Laurentina e sua equipe visitaram e se 

hospedaram. 

Dessa vez, estão em Daddy Long Legs, um hotel de arquitetura que estabelece 

um encontro do contemporâneo e com o colonial. Lá também se serve café e está 

localizado no centro da Cidade do Cabo, em um dos locais mais importantes e capitais 

da região: 
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O hotel chama-se Daddy Long Legs, nome dado a um tipo de aranha, e fica 
na Long Street. Um dos meus guias, da Time Out, fala da Long Street com 
um entusiasmo juvenil: «Long Street is the main artery of Cape Town’s 

cosmopolitan culture.» Na página seguinte chama-lhe o «coração espiritual 
da cidade». Mal a noite se fechou ― neste caso faria mais sentido dizer «mal 

a noite se abriu» ― percebemos o entusiasmo do redactor da Time Out. Ao 
longo da Long Street sucedem-se os restaurantes, os bares e as discotecas, 
quase todos cheios. (AGUALUSA, 2007, p. 141) 

 
 
 

À noite, na principal avenida do centro da cidade, Laurentina janta em um 

restaurante de comida exótica, bastante famoso entre os turistas e passagem quase 

obrigatória para quem visita a metrópole: Mamma África. Lá se serve carne de caça, 

ouve-se músicas de gêneros variados, como reggae: 
 
 

Jantamos no Mama África, um restaurante de cozinha regional, enquanto 
uma orquestra de marimbas e batuques acompanhava, numa euforia 
crescente, um jovem cantor, capaz de intercalar, com o mesmo à vontade, 
trechos de óperas famosas e velhas canções de Bob Marley. Seguimos 
depois, um pouco à deriva, de bar em bar. No primeiro, mais calmo, havia 
apenas casais de meia-idade, todos brancos. No segundo movia-se aos 
empurrões uma turba ruidosa de jovens de todas as cores: loiros, ruivos, 
mulatos, negros, chineses, indianos, eu sei lá! Dir-se-ia uma convenção de 
modelos da Benetton. (AGUALUSA, 2007, p. 141) 

 
 
 

É possível enxergar nesse momento o quanto “Cape Town” é cosmopolita. Suas 

cores, seus sabores e seus hábitos saltam às vistas da documentarista. Tal como a beleza 

e elegância de Seretha du Toit, outra esposa de Faustino Manso, uma ativista social e 

militante nos tempos do apartheid, encontrada depois da ajuda de um ex-colega de 

profissão de Manso, Serafim Kussel: 

 
Seretha du Toit é esguia, de pele quase transparente, com um cabelo louro, 
muito liso, a escorrer-lhe como mel pelos ombros magros, mas musculosos. 
Lembrei-me, ao vê-la, da minha professora da quarta classe. Serafim 
telefonou-lhe, explicou-lhe quem éramos e ela acedeu a receber-nos em sua 
casa, uma vivenda discreta, no sopé da Table Montain. Na sala, decorada 
com peças de artesanato africano, sobressai, sobre um canapé, uma  
fotografia de Seretha ao lado de Nelson Mandela. (AGUALUSA, 2007, p. 
154) 
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Seretha vive em uma casa aparentemente simples, porém próxima a um dos 

maiores cartões-postais da Cidade do Cabo. Da Montanha da Mesa, pode-se ter uma 

vista panorâmica da cidade e nela se abriga uma vasta flora nativa e vários mirantes e 

observatórios; além de um teleférico e trilhas que evidenciam aquele espaço como um 

lugar que sobrevive do turismo. Mais abaixo desse cenário, considerado uma das 

maiores maravilhas do mundo, encontra-se a residência daquela senhora, com costumes 

remetentes à cultura africana e uma clara exaltação na parede que eleva a memória viva 

de uma das mais importantes figuras políticas da história do povo sul-africano: Nelson 

Mandela. Logo, é dessa maneira que o cronotopo da casa pode alinhavar espaço e 

tempo, ao trazer a história de todo um povo para dentro do espaço doméstico. 

Durante a entrevista, quando Bartolomeu resolve arguir a ativista, Laurentina 

espreita e esquadrinha o espaço da casa, inserida em uma paisagem paradisíaca: 

 
O apartheid falhou, era um projecto falhado à nascença, porque não há lei 
que consiga impor-se à força do desejo. 
Enquanto os dois debatiam o papel do sexo na revolução, e o da mestiçagem 
na redenção do mundo, levantei-me e espreitei pela porta envidraçada diante 
da qual estavam postados os dois galgos. Vista da rua a casa não chama a 
atenção. Linhas simples, elegantes, com um estreito jardim. Canteiros de 
rosas e antúrios. Uma orquídea branca, resplandecente, num recesso 
sombrio. O jardim das traseiras, porém, pareceu-me um luxo. Um tapete de 
relva mansa dá acesso a uma breve piscina em tons de esmeralda. Atrás, um 
friso de palmeiras. Estrelícias, como arrogantes grous coroados, agigantam- 
se sobre o mundo com as suas cristas cor de ouro velho. Muito ao longe, 
entre o verde e o céu, brilha o abismo profundo do mar. Voltei a sentar-me. 
(AGUALUSA, 2007, p. 156) 

 
 

Esse tempo mistura uma beleza paradoxal: aparentemente simples, harmoniza-

se, ao mesmo tempo, a partir da natureza forjada, com jardim projetado, lindas e caras 

flores e a piscina contrastando com o mar, ao fundo, da praia da Cidade do Cabo. 

Assim, o jogo imagético coloca par em par a simplicidade e a elegância; a pequenez 

(estreito jardim e breve piscina) e a grandeza (a orquídea branca resplandecente/ 

estrelícias que se agigantam sobre o mundo/ profundo mar); a escuridão (recesso 

sombrio) e a claridade (o brilho das cristas cor de ouro velho das estrelícias). 

Mais tarde, Laurentina e seu grupo resolvem explorar um pouco mais a cidade. 

Nesse momento, esse espaço é descrito com mais detalhes, ainda que se destaque, 

geralmente, os pontos nevrálgicos da região, bem como os locais de turismo, 

restaurantes e as grandes avenidas: 



70  

 
A conversa deixou-me agoniada. Quando saímos, prometendo regressar num 
outro dia, com mais vagar, pedi a Pouca Sorte que nos levasse a um 
restaurante simpático. Pouca Sorte conhece bem a cidade. Já esteve aqui, 
mas não sei quantas vezes nem em que condição. Ele não fala, não gosta de 
falar do seu passado. Isso excita ainda mais a minha curiosidade. Levou-nos 
a lanchar ao Mount Nelson Hotel, um edifício, para utilizar a expressão de 
vários guias, de «impressionante esplendor colonial», numa larga varanda 
debruçada sobre (mais) um jardim de sonho. Sanduíches de pepino e salmão 
fumado, scones de frutas secas cobertos de creme, dúzias de bolos opulentos 
e fatais. Perdi-me, e agora estou cheia de remorsos. Antes disso, assim que 
nos sentámos, o pianista começou a tocar Luanda ao Crepúsculo. Vieram- 
me lágrimas aos olhos, incrédula e emocionada, até compreender que Pouca 
Sorte, o qual parece ter bastantes amigos por aqui, lhe enviara uma 
mensagem para o telemóvel, prevenindo-o da nossa chegada e 
encomendando-lhe o tema. 
Ah, este nosso misterioso motorista ― quanto mais o desconheço mais gosto 

dele! (AGUALUSA, 2007, p.158) 

 
É importante salientar que em cada cronotopo diferente das cidades pelas quais 

circularam os documentaristas se dá um enfoque para aquilo que se apresenta de melhor 

nesses espaço-tempo, ou que se destaca na construção do espaço a partir da história e da 

política nesses países. Isto é, quando em Angola e em suas cidades as belezas naturais 

são destacadas, bem como o contraste entre o passado colonial e suas heranças no 

presente pós-colonialista, na África do Sul e em sua capital, a modernidade, o aspecto 

cosmopolita e suas nuances, cores e sabores estão em primeiro plano. Ainda assim, o 

contraste entre ontem e o hoje também se fazem presentes, além do tempo histórico do 

apartheid, tema muito caro, ainda à nação sul-africana. 

Na cena descrita, vê-se um destaque para o Mount Nelson Hotel, uma luxuosa 

edificação que além de serviços de hospedagem – como a organização e limpeza dos 

quartos – , serve bem seus hóspedes e clientes que vão ter uma refeição no restaurante 

do local, como a equipe de documentaristas. Ademais, preserva em sua arquitetura 

resquícios da era colonial e – mais uma vez – pode se ver o encontro do velho e do novo 

em um prédio da Cidade do Cabo. 

Em seguida, Laurentina e seus amigos, após mais uma conversa com Seretha, 

descobrem que Faustino Manso foi para Lourenço Marques em 1962. Lá ele conheceu a 

enfermeira Elisa Mucavale, com que viveu cerca de oito anos, teve filhos e formou uma 

família com ela. Hoje, Elisa é ministra da saúde e vive em Maputo, vivendo uma vida 

confortável na capital moçambicana. Então, é para lá que a equipe segue viagem. 

A quase dois mil quilômetros de distância da Cidade do Cabo, eles chegam à 
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casa de Elisa. Conforme se via noutros espaços, Laurentina se surpreende com o aspecto 

arrojado que a residência apresenta e a figura austera da mulher e como coordena os 

funcionários de sua moradia: 

 
Elisa é uma mulher de poder. Exerce o poder como uma grande mãe, uma 
mamana dos tempos antigos, uma bessangana, ao mesmo tempo maternal e 
rigorosa. Usa mais o riso do que o açoite. Basta ver a forma como dirige a 
própria casa. As empregadas vestem lisas batas brancas, imaculadas, quase 
iluminadas, claras toucas de algodão, de tal forma que parecem enfermeiras. 
Cumprem, porém, a lida doméstica numa alegria um pouco estouvada, que 
seria impossível, suspeito, numa casa rica de um qualquer país europeu. 
A casa? Ah, é como seria de imaginar ― móveis complicados e dissonantes, 
pesadas cortinas cor de salmão a estrangular o sol em todas as janelas, 
castiçais com lágrimas de cristal, sofás assaz vermelhos, e nas  paredes, 
muito brancas, reproduções baratas de telas famosas dispendiosamente 
emolduradas. [...] (AGUALUSA, 2007, p.204-5) 

 
Elisa é, portanto, a figura da mulher contemporânea que conquistou o mercado 

de trabalho, no entanto, luta para ser uma boa mãe e uma boa patroa, administrando com 

pulso firme a sua casa. Esse espaço se mostra como um espaço organizado e com ares 

europeizados, com uma certa desarmonia na decoração. Ou seja, o cronotopo se 

encontra em um espaço africano, com caracteres europeus e uma mistura de cores – 

salmão das cortinas, amarelado do sol, o branco dos cristais e das paredes e o vermelho 

dos sofás. 

Toda essa mescla confunde-se a sua turbulenta vida ao lado de Faustino Manso. 

Apesar de ter tido quatro filhos com o músico, sofreu com suas inúmeras traições, 

inclusive quando se envolveu com sua melhor amiga, também enfermeira na época, 

Matilde e uma curandeira, com quem teve uma filha, de Quelimane. 

Então, foi para lá que seguiram os cinegrafistas. Encontraram Juliana, a filha da 

curandeira, em um bar, o Café Surf, um dos restaurantes referenciais de Moçambique. 

Situado na Avenida 24 de julho, uma das principais da região, a especialidade dele é o 

pastel de Belém, típico da culinária portuguesa. Entre guloseimas e bate-papos, 

Laurentina descobre que Juliana é herdeira de uma das famílias mais ricas da Zambézia 

e que sua mãe, Ana Lacerda, vive na Ilha de Moçambique. 

De Quelimane seguem para a ilha, pouco mais de 720 quilômetros que as 

distanciam. Em contato com a casa, Laurentina a descreve assim que chega a fim de 

entrevistas a outra esposa de Faustino: 
 

Vista da rua, a casa assemelha-se a um grande animal fatigado. Uma sólida 
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escadaria em pedra conduz à porta principal. Todo o orgulho do velho 
edifício assenta naquela escadaria; o que nele persiste de intacto, e resiste, e 
insiste, e teima em combater o tempo e os dias maus, como uma mulher, 
pobremente vestida, segurando, sob o duro sol, uma sombrinha de seda. No 
grande salão, os avós de dona Ana de Lacerda olham para nós, solenes, entre 
pesadas molduras douradas. Sobraram ainda, do fausto antigo, uma meia 
dúzia de intrincados cadeirões em madeira, ao estilo indo-português, além de 
uma mesa, compridíssima, que ocupa todo o centro do vasto aposento. 
(AGUALUSA, 2007, p.228) 

 
É importante frisar que todos esses cronotopos das casas descritas desnudam o 

passado histórico do país em que vivem as personagens, ao passo que Seretha, sul- 

africana, coloca em uma moldura o retrato com Nelson Mandela, grande líder político 

na luta contra a segregação racial na África do Sul, responsável pelo fim do regime do 

Apartheid. Por outro lado, Ana Lacerda guarda em “pesadas molduras douradas” a foto 

de seus avós. O regime colonial, de certa maneira, sempre está presente, na memória, 

(metaforicamente, emoldurada em quadros que carregam o peso desse passado), 

mostrando que a história desse passado permanece pelo menos viva na lembrança. 

Nessa perspectiva, a casa de Ana Lacerda é caracterizada praticamente como um 

mausoléu, trazendo à tona o estado de espírito em que se encontra aquela mulher, presa 

ao passado e amarrada à tristeza do abandono, da solidão e da saudade. Ainda assim, ela 

é personificada, como se vê no diálogo entre Laurentina e a anciã: 

 
― Esta casa ― comentei ― tem alma. Parece viva. 
Dona Ana de Lacerda olhou para mim, diretamente, como se só então me 
tivesse visto: 
― Alma? Digamos antes almas! Você percebeu? Ah, creio que você 
percebeu. É uma moça sensível. Dê-me a sua mão. Coloque-a aqui, na 
parede. Está a sentir? 
O calor! Retirei a mão, impressionada, muda, sem saber o que pensar. A 
mulher observava-me, olhos brilhantes. (AGUALUSA, 2007, p.228) 

 
 

Como de costume em seu roteiro, Laurentina e sua equipe decidem, após a 

entrevista, conhecer um pouco do espaço que irá retratar em seu documentário, 

conforme descreve Mandume: 

 
Esta manhã circum-navegamos a ilha num velho barco de pescadores. Vista 
do mar parece ainda mais pequena e degradada. Almoçámos no restaurante 
O Paladar, da dona Kiu-Kiu, filha de um chinês e de uma senhora negra, que 
casou com um árabe, e teve cinco filhos. Uma das filhas casou com um 
indiano, as outras com mulatos, etc., num exemplo de multirracialidade que, 
como seria de esperar, encantou Bartolomeu. (AGUALUSA, 2007, p. 242) 
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Logo após o passeio, em que se destaca o aspecto insular da região e a 

miscigenação que aponta para uma mistura com os povos do oriente (árabes e chineses, 

principalmente), retornam à pousada de seu Mauro, um lugar bonito, com uma grande 

piscina e um jardim de buganvílias e um frangipani: 

 
A pousada, aliás, chama-se A Varanda do Frangipani, como o romance de 
Mia Couto. Quis saber se fora intencional. Sorriu ainda mais largamente: 
― Temos uma varanda e um frangipani, não reparou? 
Reparei. Mas, sei lá, podia chamar-se também O Caramanchão da 
Buganvília. Reconheço que ele fez um bom trabalho. A pousada mantém o 
encanto de um casarão antigo: pé direito alto, soalho de tábuas corridas, 
cadeirões de verga adormecidos em sombras propícias e, nas paredes, cestos, 
esteiras e peças de artesanato local; ao mesmo tempo oferece todo o conforto 
da modernidade, incluindo a bela piscina no pátio, e internet sem fios em 
todos os quartos. (AGUALUSA, 2007, p.243-4) 

 

Menção ao romance de Mia Couto, em que se encontra um defunto-autor como 

narrador e protagonista e o espaço de uma fortaleza de São Nicolau, provavelmente uma 

alusão ao forte de São Sebastião, que vira um asilo vinte anos depois de arrefecida a luta 

pela independência. A pousada onde se hospedou o grupo recebe nome homônimo ao 

romance. Na obra do escritor moçambicano, o fantasma de Ermelindo Mucanga aparece 

sempre à sombra de uma árvore exuberante que cresce em regiões mais quentes: o 

frangipani. Mauro, proprietário da pousada, representa, de maneira alegórica, o 

fantasma de Mucanga: 

 
― O que fazia você antes de vir para a Ilha? 
Olhou-me desconfiado: 
― Não fazia nada. Era muito bom nisso. 
Insisti: 
― Lá, em Itália, o que fazia você? 
― Deixei a Itália há muitos anos. Numa outra encarnação. Agora sou 
moçambicano. 
― Nunca mais voltou a Itália? 
― Já lhe disse, aconteceu numa outra encarnação. Ninguém regressa ao 
corpo anterior ― apontou para um dos escaravelhos. (AGUALUSA, 2007, 
p.244) 

 
 

Na sequência, Mauro sofre um atentado na porta da pousada. No hospital, 

Laurentina conhece um médico, Amândio Pinto de Sousa, que conhece sua mãe 

biológica e Faustino Manso. Então, Amândio resolve levá-la a casa de sua mãe, o 
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último cronotopo analisado aqui como espaço-tempo do lar. Entretanto, antes disso, 

revela à  moça que Manso não era seu verdadeiro pai por ser estéril e esse teria sido um 

dos motivos de sua volta a Luanda, para a indignação da cineasta. 

 
― Bem sei. Faustino Manso não é meu pai, não me é nada e ninguém na 
família me deu procuração para o defender. Nunca me procurou. Nem sequer 
esperou por mim para morrer. No entanto, ao longo dos últimos dias, fui-me 
afeiçoando a ele. 
Conheço-lhe a voz e os lugares por onde passou. Falei com as mulheres com 
as quais partilhou alegrias e tristezas, e comecei a vê-lo através dos olhos 
delas. Também eu aprendi a amá-lo. É como se o tivessem roubado do meu 
coração: 
― Sinto-me espoliada! (AGUALUSA, 2007, p.257-8) 

 

Já em contato com Alima, é mister destacar aqui o cronotopo da casa da 

moçambicana. Ao contrário da casa das ex-esposas de Faustino Manso, Alima, a mãe 

biológica de Lauretina, vive na Ilha de Moçambique em uma moradia muito mais 

simples, contrastando com a realidade daquelas outras: 

 
A casa é pequena, encravada numa fileira de outras, uma porta e uma janela, 
uma porta e uma janela, todas iguais. Dois sofás de couro, muito gastos; uma 
televisão, a um canto, sobre uma pequena mesa de madeira, e sobre a 
televisão um paninho rendado e uma estatuetazinha em bronze de Ganesh, 
sentado numa espécie de trono, e com um ratinho aos seus pés. Pendurado na 
parede um calendário com a imagem da Virgem Maria. Amândio veio 
comigo. Enfiou-se no outro sofá. Bebeu em silêncio o seu café. Provou os 
biscoitos de chocolate que dona Alima deve ter comprado no bazar (comprei 
há dias uns iguais). (AGUALUSA, 2007, p.259-260) 

 

Vê-se aqui uma casa de vila, todas com a mesma configuração. Não há o que se 

ostentar além da riqueza do sincretismo religioso: de um lado Ganesha, símbolo da 

prosperidade, da riqueza e da fartura, também pode ser lido, nessa cena, como uma 

alusão ao hinduísmo; do outro, a Virgem Maria, simbolizando a simplicidade, a 

humildade e a pureza, figura emblemática do catolicismo, a mãe de Cristo, pois. 

 

Nesse capítulo, podemos enxergar, portanto, que além do cronotopo da estrada, 

que teve maior enfoque na parte do romance narrada por José, tiveram destaque maior 

os pontos turísticos das cidades da África Austral e as casas das esposas de Faustino 

Manso. Isto é, outros cronotopos também destacam a associação que permeia o romance 

de Agualusa e revelam, assim, que o espaço se constrói a partir de mecanismos 
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possibilitados pela passagem do tempo: o tempo da memória e o tempo histórico, 

sobretudo. 

 

Em vista disso, pode-se constatar que a máxima resgatada no início desse 

trabalho, viajar é preciso, explica-se, depois de todo o trajeto traçado aqui, que se faz 

necessária a viagem porque é através dela que percebemos que se não houvesse uma 

motivação inicial de Laurentina, a morte do seu pai e a saída de sua zona de conforto, a 

qual culminou na sua ida para Angola e depois para outros países, jamais poderia ter 

tido o contato com outros tempos, outros espaços.  
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4. CONCLUSÃO 
 
 
 
 

A partir dessa pesquisa, realizamos um passeio pela África Austral através das 

viagens de José, Laurentina e seus companheiros de viagem em As mulheres do meu 

pai.  No primeiro capítulo, estabelecemos uma análise do suporte teórico que nos serviu 

de embasamento, partindo de uma ótica interdisciplinar. A começar pela contribuição 

do geógrafo brasileiro Milton Santos e seus estudos sobre sobre espaço. Posteriormente, 

trouxemos o teórico da literatura Mikhail Bakhtin e sua teoria em torno de um conceito 

da Física e repensado na Literatura: o cronotópo. Notamos também a necessidade de 

confrontá-lo com Homi Bhabha, estudioso indiano que retomou o conceito proposto por 

Silviano Santiago de entre-lugar e problematizou o cronotopo literário postulado por 

Bakhtin.  

No segundo capítulo do presente trabalho, foi possível o entrelaçamento da 

teoria apresentada no primeiro momento com as viagens realizadas pela equipe de José, 

narrada por ele em diversos depoimentos, relatos e diários e, noutro momento da 

narrativa, sob o viés de Laurentina, Bartolomeu, Mariano Maciel e Albino. Dessa 

forma, o conceito de cronotopo foi aplicado e relacionado à descrição feita por esses 

personagens dos espaços por onde circularam na África Austral: desde a saída da 

Angola, passando pelo Namibe e África do Sul, até chegar a Moçambique.  

Através dessas viagens, descobrimos não só o quanto essa parte da África é rica, 

como também há muito o que se desvendar a respeito desses povos e suas culturas. O 

deslocamento dos personagens provoca também uma possibilidade de descoberta para 

eles, além de explorarmos as estratégias utilizadas pelo o autor para demarcar o tempo e 

o espaço e descrevê-los de uma maneira bastante peculiar, uma vez que cada um tem 

uma visão ora díspare ora semelhante do que vê nesses países.  

A essa maneira denominamos cronotopo, o conceito de Bakhtin que deu base 

aos nossos estudos sobre os percursos realizados ora na parte do texto narrada por José, 

ora na que foi relatada por Laurentina. Assim como na vida real, na ficção a passagem 

temporal provocou mudanças na configuração dos espaços e até no comportamento e na 

construção dos personagens no decorrer da narrativa.
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