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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo de dois romances: Caderno de memórias 

coloniais e O retorno, de Isabela Figueiredo e Dulce Maria Cardoso, respectivamente, 

ambas autoras contemporâneas portuguesas que, quando crianças, viveram a 

experiência da colonização em África e retornaram à ex-metrópole após a 

descolonização. Além de abordarem o mesmo tema, embora sob perspectivas diferentes, 

as duas narrativas apresentam o pai como figura de destaque, dando ênfase a seu papel 

como colonizador e a sua representatividade dentro da família. Pretende-se, portanto, 

discutir, a partir da ficção, de que forma a experiência da descolonização se manifesta, 

compreendendo o posicionamento das personagens diante dessa situação e de suas 

consequências. Para tanto, procuraremos investigar, considerando-se as perspectivas 

presentes nos dois textos, a ficcionalização do resgate da memória e da pós-memória do 

indivíduo na condição de retornado e diante da necessidade de reconstrução da vida 

após o desterramento. Através da problematização das situações apresentadas nos 

textos, discutiremos questões pertinentes a essa problemática, como: identidade, 

memória, pós-memória, perda, luto, trauma e silêncio. 

 

 

 

Palavras-chave: Isabela Figueiredo, Dulce Maria Cardoso, literatura de retornados, 

descolonização, memória, identidade cultural. 
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ABSTRAT 

 

 

The actual work has the purpose to study two novels : Caderno de memórias coloniais e 

O retorno, de Isabela Figueiredo e Dulce Maria Cardoso, respectively, both authors 

contemporary portugueses , when child , living the experience of colonization in Africa 

and return to the ex-metropolis after the decolonization. Beyond they accost the same 

theme, although about different perspectives, both narrative presents the father as a 

leading figure, giving emphasis in his role like colonizer and his representativeness 

inside the family. Intend , therefore, discuss, from the fiction, in what way the 

experience of decolonization manifests itself, understand the positioning of the 

characters against this situation and its consequences. Therefore, we seek to investigate, 

considering the perspectives inside both texts, the fictionalization of the recovery of 

memory and post-memory from individual in condition of returned and against the 

necessity of rebuild his life after the land out. Through the questioning of the situation 

submitted in the texts, we discuss relevant questions to this issue, like: identity, 

memory, post-memory, loss, mourning, trauma and silence. 

 

 

 

Keywords: Isabela Figueiredo, Dulce Maria Cardoso, returned‟s literature, 

decolonization, memory, cultural identity. 
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Há centenas de anos que desembarcamos de idas e retornos, que pegamos em proles, 

haveres, ilusões e feridas e partimos para dentro, oceanos e continentes, em 

peregrinações interiores de fé, desmesura e trapaça. 

 “Não foi a ambição da riqueza nem da glória que nos impeliu à Índia. Foi”,  

engrandecia Agostinho da Silva, “a demanda da Ilha dos Amores.” 

Como a não encontrámos – o único a desembarcar-lhe seria Luís Vaz de Camões – , 

suspendemo-nos, incompletámo-nos, maneira de nos podermos completar,  

isto é, de termos futuro no futuro. 

Daí que o fado seja a nossa respiração e o sebastianismo a nossa fé. Estamos sempre a ir 

e a chegar, somos retornados de nós próprios, para nós próprios. 

 

Fernando Dacosta 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Quando pensamos na presença portuguesa em suas colônias, sobretudo em 

Angola e Moçambique, pensamos também nas consequências da descolonização, tanto 

no aspecto político e econômico, como também no aspecto social. A independência das 

colônias acarretou o regresso, em 1975, de cerca de meio milhão de cidadãos 

portugueses, o que resultou em um conturbado assentamento de ex-colonos e suas 

famílias, que se viram na necessidade imperiosa de recomeçar suas vidas na ex-

metrópole. O jornalista João Paulo Guerra, em seu livro Descolonização portuguesa – 

O regresso das Caravelas, fala do desembarque destes retornados: 

 

O êxodo de 1975 agravou ao extremo a penúria de quadros formados pelos 

portugueses em África e a fragilidade da economia colonial e teve efeitos em 

Portugal. A descolonização trouxe ao território do país entre 500 e 700.000 

portugueses. De acordo com o recenseamento de 1981, terão sido 505.078, 

dos quais 309.058 vindos de Angola e 164.065 de Moçambique. Cerca de 43 

por cento fixaram-se nos distritos de Lisboa e Setúbal, perto de 18 por cento, 

no centro litoral. Chamaram-lhes “retornados”. (GUERRA, 2009, p. 178) 

 

Apesar da implementação de programas governamentais de assistência, no 

intuito de tornar menos traumática a integração destes cidadãos, o grande impacto 

gerado por este retorno resultou em diversos problemas que deixaram marcas profundas 

nestas pessoas, como consequência do enfrentamento de todo o tipo de adversidades. 

Acredita-se que este deslocamento repentino tenha deixado cicatrizes marcantes nos 

retornados e em seus filhos. 

Observamos, a partir da experiência do retorno, o surgimento de produções 

literárias
1
 isoladas que tiveram expressiva repercussão na literatura portuguesa. Mas é a 

partir de 2005 que se inicia uma quantidade maior de publicações, normalmente 

produzidas por filhos de retornados, que resultam em reflexões acerca dos problemas 

                                                           
1 ANTUNES, António Lobo. As naus. Lisboa: Don Quixote, 1988. 

   ______. O Esplendor de Portugal. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

  GONÇALVES, Olga. Rudolfo. Lisboa: Rolim, 1985. 

  MACEDO, Helder. Partes de África. Lisboa: Presença, 1991. 
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gerados por tal acontecimento político-social e a sua representação literária. Durante 

quase 30 anos manteve-se uma espécie de silêncio tácito sobre a situação dos retornados  

e sua presença em Portugal, que finalmente começou a se romper. Conforme Raquel 

Ribeiro, em seu artigo Os retornados estão a abrir o baú: 

 

Foi preciso esperar mais de 30 anos para que as feridas abertas pelo retorno 

dos colonos em África começassem a sangrar. Muitos decidiram agora 

escrever sobre o estigma de "retornado". Fundamental para se perceber o que 

é ser português, hoje. (...) Agora, muitos decidiram escrever sobre isso - 

sobre como era a vida na colónia, sobre o que perderam, sobre o que ficou, 

sobre como foi "regressar" e viver com o estigma de "retornado" -, buscando 

a sua identidade nos meandros de uma memória pessoal que era também 

uma história colectiva e tentando perceber o que é ser português hoje. Nos 

últimos anos, têm vindo a lume livros sobre a presença portuguesa em 

África: diários de guerra, ficções e autobiografias, mas também livros 

escritos por retornados (ou não) evocando a tragédia da ponte aérea ou as 

consequências do retorno na vida de muitos portugueses. (RIBEIRO, 2010)
2
 

 

Essa literatura constitui um novo paradigma que discute as memórias e os 

traumas da vivência em África e do abrupto retorno após o marco de 25 de abril, 

representando os testemunhos e sentimentos, não só daqueles que viveram em colônias 

africanas, como também de seus filhos. A necessidade de se investigar essas criações, 

sua influência e sua importância no cenário literário, é o ponto motivador deste trabalho. 

A partir desse ponto, fazer uma reflexão sobre romances que representam um 

importante episódio da história de Portugal, que teve forte repercussão política, 

econômica e social no país. 

Analisando dois romances de autoras contemporâneas portuguesas, ambas tendo 

vivido a experiência do retorno à ex-metrópole, procuraremos estudar como a ficção 

trata da questão dos retornados, cujas experiências passadas podem refletir na literatura 

de hoje, através do surgimento de uma escrita representativa de grande visibilidade. 

Essas obras são: Caderno de memórias coloniais e O retorno, de Isabela Figueiredo e 

Dulce Maria Cardoso, respectivamente. 

Neste contexto, apuraremos, a partir da ficção, de que forma a experiência vivida 

se manifesta, compreendendo como se sucedeu o enfrentamento da situação, 

considerando a experiência individual e coletiva dos retornados, diante da 

descolonização e suas consequências. Cabe ainda ressaltar a importância de investigar, 

                                                           
2
 RIBEIRO, Margarida Calafate. Ensaio de Margarida Calafate Ribeiro sobre “Cadernos de Memórias Coloniais”. 

Disponível na internet via: http://angnovus.wordpress.com/2010/02/18/margarida-calafate-ribeiro-sobre-caderno-de-

memorias-coloniais. 
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sob a perspectiva das autoras, a ficcionalização do resgate da memória do indivíduo na 

condição de retornado e seu posicionamento diante da sociedade atual. Quando falamos 

em retornados, forçosamente teremos que lidar com questões como: identidade, 

memória, perda, luto, trauma e silêncio. É notório que tais assuntos geraram, e ainda 

geram, muitas teorias e estudos em diversos campos do saber, não só na análise literária, 

como na sociologia e na psicologia. Entretanto, pretendemos fazer um recorte literário-

sociológico, direcionando nossos estudos para a problematização da representação do 

real no ficcional.  

Considerando que a literatura estabelece um diálogo com as experiências 

diversas dos seres humanos e de suas sociedades, é pertinente tentar compreender como 

se dá esse processo de criação e em que contexto histórico e social ele está inserido. É 

analisando o passado que se pode compreender o presente. Segundo Said: 

 

A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns nas 

interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é apenas a 

divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria sido esse 

passado, mas também a incerteza se o passado é de fato passado, morto e 

enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob outras formas. Esse 

problema alimenta discussões de toda espécie – acerca de influências, 

responsabilidades e julgamentos, sobre realidades presentes e prioridades 

futuras. (SAID, 2011, p.34)  

 

A ideia do passado explicar o presente e nortear o futuro reforça a necessidade 

de novas investigações, especialmente em se tratando da literatura sobre os retornados, 

o que possibilita uma importante reflexão sobre os processos criativos, resultando em 

um melhor entendimento dos dramas individuais e coletivos. Assim, fica a seguinte 

questão: Essas produções expõem, através da ficcionalização, a experiência desses 

traumas individuais e coletivos, situa-os na sociedade atual e contribui para o 

entendimento da descolonização e suas consequências?  

Através da trajetória das personagens, aspiramos apurar como esses textos 

tornam-se instrumentos de reflexão acerca da reconstrução da identidade individual e 

coletiva, pois através deles se pode delinear o papel do ser humano na sociedade, sua 

adaptação e busca pela superação diante das perdas impostas pela descolonização. Em 

se tratando de identidade, podemos dizer que todos tem a necessidade de pertencer a um 

lugar. Os ex-colonos que regressaram sentiam-se deslocados diante de sua nova 

condição dentro da sociedade portuguesa. Desta forma, surgiu o termo “retornado”, que 
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passou a designar essas pessoas que regressaram das colônias africanas, e que foram 

estigmatizadas, tornando-se, com essa nova classificação, um diferente tipo de cidadão 

português. Apesar da tentativa de acomodação dessas pessoas, sabe-se que o recomeço 

em Portugal foi penoso, como observa Fernando Dacosta: 

 

Real, essa integração não foi, porém, totalmente espontânea, nem autêntica. 

A maioria nunca ultrapassou, na verdade, o trauma sofrido; nunca esqueceu 

África, nunca se curou da melancolia por ela, ferida a arder para sempre na 

memória e na frustração. (DACOSTA, 2013, p. 20) 

 

Diante da complexidade da situação, entendemos que o êxito da integração foi 

relativo. Podemos dizer que, em termos práticos, o assentamento aconteceu, apesar das 

grandes dificuldades. Entretanto, o trauma sofrido pelo desterramento permaneceu, 

causando melancolia e desajuste diante da situação. Desta forma, é natural que se 

procure relatar e compreender a experiência vivida. Cabe retornar ao dito por Raquel 

Ribeiro, que afirma que os escritores resolveram falar “sobre como foi regressar e viver 

com o estigma de “retornado” – buscando a sua identidade nos meandros de uma 

memória pessoal que era também uma história colectiva e tentando perceber o que é ser 

português hoje.” (RIBEIRO, 2010)
3
.  

Observamos que a construção da memória obedeceu, nos dois romances, a uma 

metodologia que permite pressupor um tratamento direcionado ao texto, com o intuito 

de provocar a reflexão acerca do êxodo e da condição dos retornados na ex-metrópole.   

Não podemos deixar de salientar, entretanto, que mesmo sendo uma criação 

direcionada e supostamente trabalhada para atender a uma pretensão, seja ela a reflexão 

sobre os fatos ocorridos ou o esclarecimento de gerações atuais e futuras, as obras não 

deixam de ser relatos de memória, o que nos conduz ao “olhar” para o trauma, que 

nunca deixará de ter uma conotação emocional e individual. 

Em suma: além dos aspectos mencionados, através da análise desses dois 

romances, pretendemos investigar como a literatura dos retornados apresenta uma 

contribuição significativa, no sentido de compreender como as autoras procuram 

evidenciar o lugar dos retornados na história de Portugal, abordando episódios que 

                                                           
3 RIBEIRO, Margarida Calafate. Ensaio de Margarida Calafate Ribeiro sobre “Cadernos de Memórias Coloniais”. 

Disponível na internet via: http://angnovus.wordpress.com/2010/02/18/margarida-calafate-ribeiro-sobre-caderno-de-

memorias-coloniais. 

 



14 
 

marcaram suas vidas diante da descolonização e suas consequências, que são evidentes, 

tanto na realidade do ex-colonizador, quanto na do ex-colonizado. 

Para a abordagem desse tema, torna-se necessária uma contextualização 

histórica que garanta um melhor entendimento das condições vividas pelos retornados e 

que trará maiores esclarecimentos sobre o período conhecido como descolonização. 
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2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: A RELAÇÃO METRÓPOLE-

COLÔNIAS. 

 

 

A conquista da terra, que significa basicamente tomá-la dos que possuem uma 

compleição diferente ou um nariz um pouco mais achatado do que o nosso, não é uma 

coisa bonita, se você olhar bem de perto. 

 

Joseph Conrad 
 

 

A expansão marítima, responsável pela criação do Império Português, foi 

determinante na história e no desenvolvimento de Portugal. Não pretendemos, aqui, 

explicar detalhadamente toda a trajetória portuguesa, desde o início, passando pela 

dificuldade em manter os territórios conquistados até chegar ao processo de 

descolonização. Nosso objetivo é proporcionar uma breve compreensão histórica, que 

servirá de base para a apreensão de um apanhado geral sobre como se deu a trajetória de 

Portugal e sua relação com as colônias, principalmente Angola e Moçambique. A 

relevância dessa contextualização se dá por que, além dos dois romances abordarem 

essas colônias – Moçambique, no caso de Caderno de Memórias Coloniais, e Angola, 

no caso de O Retorno –, é necessário entender como se deu o processo de 

descolonização e o que isso acarretou, tanto para colonizadores como também para os 

colonizados. 

Ao pensarmos na historiografia deste Império, que abrangeu quase seis séculos 

de existência, a partir da Conquista de Ceuta, em 1415, até a concessão de soberania a 

Timor-Leste, em 2002, fica evidente a complexidade que esse longo período histórico 

apresenta. O desbravamento marítimo foi o principal responsável pelo grande 

desenvolvimento econômico do Reino de Portugal. Com o objetivo de encontrar uma 

rota marítima para o comércio de especiarias do oriente, os portugueses começaram sua 

exploração dos territórios da costa da África no início do século XIV. Nos séculos 

seguintes, se desenha uma história de perdas sucessivas que moldarão a trajetória do 

país. Por exemplo, a partir do fim do século XVI, como resultado de sua associação 

com a Espanha, Portugal sofre uma série de perdas para outras três potências europeias: 

a Holanda, a Grã-Bretanha e a França. Como não conseguiu manter o domínio sobre 

parte das terras conquistadas devido à falta de planejamento econômico, deu-se início 

ao longo e paulatino processo de declínio. 
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A extinção do monopólio do comércio no Oceano Índico se deu a partir deperdas 

significativas de território na Índia Portuguesa e no sudeste da Ásia. A independência 

do Brasil em 1822 foi outro marco fundamental para esse novo panorama. O Império 

Português passa, então, a estar reduzido às suas colônias no litoral africano, Timor-

Leste e enclaves na Índia e na China - Macau. 

Com a proclamação da República em 05 de outubro de 1910, que teve como um 

dos principais desencadeadores o “Ultimato Britânico”, que exigia a retirada das forças 

militares portuguesas chefiadas pelo major Serpa Pinto do território compreendido entre 

as colônias de Angola e Moçambique, inicia-se uma nova fase para o governo 

Português. Podemos considerar que esse episódio foi muito importante na história dos 

portugueses, pois eles foram convidados a sair das colônias, representando, um possível 

primeiro retorno à Metrópole, já simbolizando o início da inadequação colonialista. 

Logo após, constituiu-se, imediatamente, o Governo Provisório, tendo como presidente, 

Joaquim Teófilo Braga. Por decreto de 08 de outubro, o Governo Provisório 

determinara a nova nomenclatura dos ministérios, sendo as modificações mais 

importantes as que atingiram os do Reino, da Fazenda e das Obras Públicas, que 

passaram a denominar-se, respectivamente, do Interior, das Finanças e do Fomento. No 

entanto, foi em setembro de 1911 que a República criou o ministério das Colônias, 

seguindo a tendência da época, conforme Oliveira Marques
4
: 

 

Em Setembro de 1911, a República criou um novo ministério dentro do 

Governo, o das Colónias. A palavra em si não traduzia mais do que uma 

moda da época, uma influência francesa acima de tudo (criara-se em França 

um ministère des colonies desde 1894), sem significar doutrina nova na 

administração. Do ponto de vista constitucional, as “Colónias” continuavam 

a julgar-se parte da Nação como dantes. Para evitar mal-entendidos e 

contrariar boatos, o primeiro ministro dos Estrangeiros da República, 

Bernardino Machado (1910-11), declarara sem sombra de dúvida que o novo 

governo considerava as possessões ultramarinas um património tão sagrado 

quanto o território da mãe-pátria. Tanto na Constituição como em muitos 

outros textos oficiais, a palavra “colónia” aparecia juntamente com a palavra 

“província”, obviamente com sentidos idênticos. (MARQUES,1986, p. 517) 

 

Vemos aqui a preocupação da nova república em delinear as relações com suas 

colônias, o que retrata a preocupação do governo com a manutenção e o controle de seu 

patrimônio ultramarino, que perdurou por muitos anos. Durante a ditadura militar 
                                                           
4 Este trabalho não tem como foco uma análise historiográfica minuciosa, por isso, elegemos apenas um historiador, 

Oliveira Marques, para expormos alguns pontos necessários ao entendimento dos fatos históricos mencionados nos 

romances estudados.  
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(1926-1933) que antecedeu o Estado Novo, Portugal procurou redefinir as normas de 

relacionamento entre a metrópole e as colônias, com a restrição da já limitada 

autonomia financeira e administrativa. Ainda conforme a fala de Oliveira Marques: “E 

assim foram nomeados Norton de Matos e Brito Camacho, respectivamente Altos 

Comissários para Angola e Moçambique. Partiram de Portugal em princípios de 1921. 

O regime dos Altos Comissários duraria até 1930.” (MARQUES, 1986, p. 520) 

Com a preocupação de estabelecer alguns critérios de convivência dos colonos 

com os colonizados, Portugal procurou criar protocolos que pudessem reger tais 

relações. Assim surgiu o Estatuto do Indigenato ou Indígenas, que procurou definir os 

direitos, mas sobretudo os deveres, dos indígenas das colônias portuguesas, expressos 

em vários documentos legais que surgiram, sucessivamente. O primeiro foi o Estatuto 

Político, Social e Criminal dos Indígenas de Angola e Moçambique, de 1926, seguido 

do Acto Colonial de 1930 e da Carta Orgânica do Império Colonial Português e 

Reforma Administrativa Ultramarina, de 1933. Sobre tal matéria Oliveira Marques 

afirma: 

 

Também em Outubro de 1926 foi publicado um Estatuto Político, Civil e 

Criminal dos Indígenas de Angola e Moçambique, corporizando uma série 

princípios já estabelecidos e aplicados anteriormente e determinando a 

codificação, colónia a colónia, dos usos e costumes locais. Seria mais tarde 

(1927) feito extensivo à Guiné também. Alterado em 1929, este Estatuto 

veio a sofrer novas modificações um ano depois. Em 1946 foi aplicado a S. 

Tomé e a Timor. Uma nova expressão, a de Império Colonial Português, 

começou a surgir na terminologia oficial. O Acto Colonial de 1930, em cujas 

concepção e redacção o próprio Salazar - ministro das Colónias interino 

durante alguns meses - desempenhou papel de relevo, corroborava os 

princípios básicos estabelecidos desde 1926. Concebido como uma espécie 

de Constituição para os territórios de além-mar - e, consequentemente, mais 

amplo em escopo do que o Estatuto dos Indígenas, que não abolia - , 

acrescentado, mais tarde, como apêndice, à própria Constituição de 1933, 

introduzia algumas características ultra-nacionalistas, tão caras ao espírito de 

Salazar. (MARQUES, 1986, p. 521) 

 

Assim, a Metrópole procurou delinear as relações dos colonizadores e 

colonizados, determinando os usos e costumes nas colônias, possibilitando o surgimento 

oficial do Império Colonial Português, que representava o conjunto dos territórios 

administrados pela Metrópole, cujo objetivo era manter os princípios básicos de 

convivência nas colônias, abrangendo principalmente a condição dos considerados 

indígenas, seus direitos e deveres junto à sociedade. Durante muito tempo o Ato definiu 

o conceito ultramarino português, tendo sido revogado na revisão da Constituição feita 
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em 1951, que o modificou e integrou no texto da Constituição. No início da ditadura, 

em 1926, até 1961, ficou decretada a discriminação dos indígenas pelo Estatuto do 

indígena, os quais foram excluídos da categoria de cidadãos ao qual pertenciam os 

colonos europeus e os africanos chamados de "assimilados".  

Antes da criação destes protocolos oficiais, de uma forma geral, os indígenas 

não tinham nenhuns direitos civis, ou jurídicos e nem mesmo cidadania. A partir do 

surgimento desta legislação ficavam estabelecidos três grupos populacionais: os 

indígenas, os assimilados e os brancos. Desta forma, “toda a legislação respeitante a 

indígenas defendia princípios tradicionais na história de Portugal.” (MARQUES, 1986, 

p. 524), sendo imprescindível que os africanos adquirissem os costumes portugueses. 

Para isso cria-se o conceito de "assimilação", que consiste na transformação dos 

costumes do indígena africano, que passaria a adotar os valores morais e sociais dos 

europeus. Oliveira Marques explana sobre a política dos assimilados: 

 

(...) O seu objetivo final consistia em trazer os Africanos e Timorenses "não 

civilizados" para a civilização europeia e para a nação portuguesa, mediante 

uma transformação gradual nos seus costumes e nos seus valores morais e 

sociais. As culturas locais, a organização social existente e o direito 

consuetudinário seriam respeitados e mantidos, mas apenas numa base 

transitória. Logo que os indígenas se considerassem europeizados eram-lhes 

garantidos, em teoria, os direitos de qualquer cidadão português. Ficavam, 

segundo a terminologia dos anos Trinta a Cinquenta, sendo assimilados. É 

de notar que a condição de "indígena" jamais foi imposta às colónias de 

Cabo Verde, Índia ou Macau, cujos habitantes recebiam, ipso facto, o 

estatuto de cidadãos. (MARQUES, 1986, p. 524) 

 

Portanto, observamos aqui a criação de uma nova classe social, cujo sujeito, na 

teoria, passava a adquirir um novo status na sociedade portuguesa, entretanto, essa 

política nada tinha de libertadora; na prática, apresentava uma série de adversidades, 

pois, na verdade, o assimilado, por mais "aculturado" nos termos europeus que pudesse 

estar, jamais deixariam de ser africano, continuando a sofrer discriminação, tanto 

econômica como social. Para adquirir a condição de assimilado, era necessário obter um 

conjunto de requisitos, determinados na Carta Orgânica de Angola, de 1917, fixados nos 

termos expressos no artigo 259º, que dizia: 

 

todos os indivíduos de cor, naturais da Província de Angola e de maior 

idade, poderão entrar no pleno uso dos direitos civis e políticos inerentes aos 

cidadãos portugueses, quando satisfaçam às seguintes condições: 1º - Saber 

ler e escrever a língua portuguesa; 2º -  Possuir os meios necessários à sua 

subsistência e à das suas famílias; 3º - Ter bom comportamento atestado pela 



19 
 

autoridade administrativa da área em que reside; 4º - Diferenciar-se pelos 

seus usos e costumes do usual da sua raça. (MARQUES, 1986, p. 524) 

 

Podemos concluir que não era preciso só saber ler e escrever a língua 

portuguesa; era necessário também se vestirem nos moldes europeus e professarem a 

mesma religião que os portugueses; e manterem padrões de vida e costumes 

semelhantes aos europeus; abdicando totalmente dos usos e costumes de seus 

semelhantes. Isso implicava, além de adquirir novos direitos, assumirem novos deveres, 

como a obrigação de pagamento de impostos mais elevados. 

Mas foi a partir do fim da segunda Guerra Mundial que o panorama começou a 

mudar, pois o anti-colonialismo ganha uma nova dimensão. No âmbito mundial, 

diversas vozes se levantam com o objetivo de denunciar o sistema injusto de 

subserviência da maioria do povo africano e de exploração econômica nas colônias. 

Para acalmar os ânimos, Salazar aprovou uma série de alterações na política colonial, já 

no início da década de cinquenta. Assim, temos o desaparecimento das palavras 

"colônia" e "colonial" da Constituição portuguesa, que deram lugar a termos como 

"província ultramarina" e "ultramarino", implicitamente considerando a unificação do 

Império Português. Essa atitude revela a intenção de manter Portugal como país 

intercontinental, e também visava à desconstrução da imagem de potência colonial nos 

fóruns internacionais. Assim, o Estado Novo passou a designar as colônias por 

províncias d'além-mar ou províncias ultramarinas, considerando que esses territórios 

não eram colônias, e sim parte integrante e inseparável de Portugal, como uma Nação 

Multirracial e Pluricontinental. 

Mudanças significativas ocorreram não só na Constituição, como também na 

condição dos intitulados "indígenas", que passa a ser uma condição transitória. 

Finalmente, o Estatuto do Indigenato Português das Províncias da Guiné, Angola e 

Moçambique, aprovado por Decreto-lei de 20 de Maio de 1954, passa a reger novas 

relações com as colônias. O estatuto foi abolido em 1961 com as reformas introduzidas 

por Adriano Moreira quando foi Ministro do Ultramar, “(...) tornando-se, daí em diante, 

todos os habitantes de Angola, Moçambique e Guiné, em termos legais, plenos cidadãos 

de Portugal. Desapareceu a condição de assimilado (...)” (MARQUES, 1986, p. 526). É 

evidente que tais reformas, na prática, não contribuíram efetivamente para a melhora 

das condições dos colonizados. 
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Foi a partir de finais da década de 1940 e início de 50 que as colônias 

portuguesas Angola e Moçambique despertaram, em termos econômicos, com 

surgimento de maiores oportunidades. Como o incentivo de promessas de prosperidade, 

muitos portugueses tiveram interesse em partir para as colônias. Essa migração esteve 

diretamente relacionada com o fim do Estatuto do Indígena, que o início da década de 

60 baliza, forçado de uma forma indireta pelo início da Guerra Colonial. Conforme Rui 

Pedro Pena Pires explana: 

 

“Os elementos estatísticos disponíveis permitem concluir que a maioria dos 

portugueses radicados nas colónias tinha emigrado para África nos anos 50 e 

60 […]. Esta intensificação da emigração para as colónias coincidiu com 

uma profunda reorientação do sistema colonial português. […] Como 

suporte privilegiado destas novas orientações políticas, foi incrementada por 

diversas formas a emigração para as colónias […]. A intensificação e 

configuração da emigração para as colónias nos anos 50 e 60 permitem 

explicar algumas das características centrais posteriormente observáveis na 

população repatriada – predomínio dos (anteriores) emigrantes de primeira 

geração e dos grupos etários mais jovens, bem como uma qualificação média 

mais elevada que na restante população portuguesa.” (PENA PIRES, 2003, 

p. 194-195) 
 

A migração da metrópole para África ocorreu principalmente nas décadas de 

1950-60 com expectativas de possibilidades que se encontravam em além-mar. Foi 

neste período que ocorreu, na prática, não apenas a grande emigração colonial, mas, 

sobretudo, a conjuntura na qual se inserem, pelo menos em grande parte, aqueles que 

mais tarde viriam a ser denominados como “retornados”. O contínuo crescimento da 

população de origem europeia nos territórios africanos, coincide com a insegurança 

decorrente das hostilidades próprias das “Guerras de Guerrilha” que, a partir da década 

de 60, manifestam-se em Angola, Moçambique, Guiné e Timor, fato este que significa 

um paradoxo. 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, António Salazar, então líder de Portugal, 

procura manter a unidade do império, extensivo à África de colonização portuguesa, 

indo de encontro às ideias de descolonização que já surgiam como tendência em outros 

países europeus. Foi assim que Salazar deu início à guerra - a Guerra Colonial 

Portuguesa - com o intuito de eliminar as forças anticoloniais em África, a qual durou 

até a queda do regime em 1974. O novo governo imediatamente mudou a política e 

reconheceu a independência das colônias, com exceção de Macau, território este que foi 

devolvido à China em 1999, marcando assim o fim do Império Português. 
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2.1. O processo de descolonização e seu “lugar” na história contemporânea 

 

 

Estavam lá retornados de todos os cantos do império, o império estava ali, naquela 

sala, um império cansado, a precisar de casa e de comida, um império derrotado e 

humilhado, um império de que ninguém queria saber. 

 

Dulce Maria Cardoso 

 

 

Antes de nos determos nas consequências da descolonização portuguesa para os 

retornados, torna-se necessária uma breve explanação sobre como se deu o início deste 

episódio, no intuito de situar o leitor no panorama histórico-cultural das relações entre 

África e a metrópole. Após a proclamação da República em 1910, a autoridade 

portuguesa era consideravelmente respeitada nas colônias. A ocupação militar procurou 

manter uma relação pacífica junto às populações indígenas em Angola, Moçambique, 

Guiné e Timor, sendo recomendado pela nova República que as relações com a 

população fossem conciliadoras, evitando-se assim a chamada "subjugação tradicional", 

embora se “abstendo de qualquer indício de fraqueza ou covardia.” Conforme Oliveira 

Marques: 

 

Tentava-se assim substituir a imagem do conquistador, destrutivo, autoritário 

e odioso, pela imagem do protector, útil, paternalista e atraente. Mesmo nos 

casos em que a força militar se julgava inevitável, variaram os métodos e as 

práticas de pacificação, com menos relevo para a violência e o heroísmo e 

mais para a persuasão contínua e a colaboração com as populações locais. 

(MARQUES, 1986, p. 534) 

 

Tal subterfúgio não atenua as atitudes inerentes ao colonizador, pelo contrário, 

essa tentativa de amenizar a prática usual do colonialismo, que é caracterizada 

principalmente pela subjugação alheia é, de certo modo, não só ineficaz como também 

aviltosa. Essa postura do europeu em considerar-se superior e, consequentemente, 

responsável e detentor do direito de colonizar, parte da equivocada premissa de que 

“possui o mais desprovido homem branco de pertencer, ele, pessoalmente, a um mundo 

e a uma civilização superiores, o que lhe assegura o direito, pensa, de efetivamente se 

impor para civilizar.” (LOURENÇO, 2014, P. 70).  Remetemo-nos aqui ao muito falado 

– e muito bem falado – “colonialismo inocente” de Eduardo Lourenço, que afirma:  
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E então vemos que a nossa Colonização ideal e idealizada é bem o que todas 

as Colonizações do mundo sempre foram: exploração sistemática de terras e 

povos autóctones acompanhada da tentativa mais radical ainda da 

despossessão do seu ser profundo. (LOURENÇO, 2014, p. 66) 

 

Assim, cai por terra a imagem de um colonizador protetor e paternalista. Na 

verdade, trata-se de um discurso equivocado, alimentado por pressupostos que não 

embasam as ideias de colonizador “bem intencionado”.  Há ainda o obsoleto conceito de 

que o colonizado precisa do colonizador, conceito este que serviu de pilar para justificar 

todo o tipo de ação, fundamentados pela nova República. Segundo Edward Said: “Nem 

o imperialismo, nem o colonialismo é um simples ato de acumulação e aquisição. 

Ambos são sustentados e talvez impelidos por potentes formações ideológicas que 

incluem a noção de que certos territórios e povos precisam e imploram pela dominação 

(...)” (SAID, 2011, p. 43) 

O início do governo republicano foi um período conturbado. Além da 

necessidade de proteger as colônias de ataques externos, era preciso manter a ordem 

interna nos territórios conquistados. A década de 20 foi marcada por diversos 

acontecimentos. Nessa época fundou-se em Lisboa a Liga Africana, formada por alguns 

negros e mulatos que estudavam na Metrópole. Em Angola e Moçambique, alguns 

grupos de elite que estavam afastados se articularam com o objetivo de reivindicar um 

maior desenvolvimento das colônias, direitos iguais entre portugueses de cor e brancos 

e diminuir os possíveis abusos praticados. Até então não se falava em libertação nem 

em independência. Foi só a partir da segunda Guerra Mundial que eclodiram os 

movimentos de independência, engendrados por estudantes em Lisboa, seguidos por 

membros de Moçambique, Angola e Guiné. Sendo um movimento de caráter 

intelectual, não produziam maiores contatos com as populações africanas, e gerou o 

exílio de diversos participantes, sobretudo em Paris. 

Os conflitos armados deram início na ilha de São Thomé, desencadeados por 

incidentes entre nativos e portugueses, a partir de uma ordem do governador Carlos 

Gorgulho de recrutar, à força, os indígenas para trabalharem na lavoura de café e cacau. 

Em fevereiro de 1953 aconteceu o incidente que ficou conhecido como o "massacre de 

Batepá", tendo grande repercussão entre os intelectuais africanos que fundaram o 

primeiro grupo defensor da independência da colônia, o Comité de Libertação de S. 

Tomé e Príncipe (C.L.S.T.P), criado no exílio em 1961, viria a ser o Movimento para a 

Libertação de S. Tomé e Príncipe (M.L.S.T.P). 



23 
 

A Guerra do Ultramar, que foi nomeada pelos países africanos como Guerra de 

Independência, foi desencadeada a princípio entre as colônias portuguesas Angola, 

Guiné-Bissau e Moçambique e a metrópole Portugal. As colônias portuguesas passaram 

a reivindicar a independência política e econômica dos seus países após a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945. A partir da década de sessenta, 

surgiram vários movimentos a favor da independência das colônias portuguesas 

africanas. Esta década teve grande importância no cenário africano, sendo crucial para 

os movimentos de libertação. Em 1955 fundava-se o Partido Comunista de Angola, 

transformado, um ano depois, em Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola e, em 

dezembro desse mesmo ano, no Movimento Popular de Libertação de Angola 

(M.P.L.A). Com proposta política voltada para a teoria marxista, defendia que luta 

armada era o único meio para abolir os laços coloniais de Angola. Outro foco 

revolucionário surgiu nos finais da década de cinquenta, fundado por emigrantes 

angolanos no então Congo Belga, a União das Populações do Norte de Angola 

(U.P.N.A) que, pouco tempo depois se transforma em União das Populações de Angola 

(U.P.A), que passou a se chamar Frente Nacional para a Libertação de Angola 

(F.N.L.A). Tendo como principal líder Holden Roberto, este grupo tinha o apoio 

financeiro dos EUA. Em 1966 surgiu o movimento União Nacional para a 

Independência Total de Angola (U.N.I.T.A), liderada por Jonas Savimbi, ao contrário 

do primeiro grupo angolano citado, tinha uma proposta política anticomunista. Como 

podemos observar, cada grupo mantinha diferentes posições políticas entre eles, porém 

todos tinham em comum a luta pela independência de Angola, divergindo no tocante a 

liderança de poder que seria exercido após a libertação de Angola. As disputas políticas 

entre os três diferentes movimentos acabaram ocasionando, posteriormente, uma guerra 

civil no país.   

Na Guiné-Bissau e Cabo Verde, o movimento era composto por cabo-verdeanos 

educados sobretudo na Metrópole, que a partir da criação em 1953 da Associação 

Desportiva e Recreativa dos Africanos, fundaram em 1955, o Movimento para a 

Independência Nacional da Guiné (M.I.N.G.), que se reestruturou, tornando-se o Partido 

Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (P.A.I.G.C.), partido marxista 

liderado por Amílcar Cabral. A partir do chamado "massacre de Pidjiguiti", Amílcar 

inicia uma rebelião armada em janeiro de 1963, atacando um quartel em Tite. O partido 

fica desestabilizado após o assassinato de Amílcar em janeiro de 1973, o que resultou 

em conflitos entre guineenses e cabo-verdeanos. 
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Em Moçambique, os primeiros partidos políticos aspirando à independência 

foram a União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO), fundada em 

1960; a Mozambique African Nationalist Union (MANU), em 1961, e a União Africana 

de Moçambique Independente (UNAMI), criada também de 1961. No ano de 1962, 

houve uma fusão dos três partidos que deu origem à Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO). Partido marxista, contava com o apoio dos países 

comunistas europeus. Em 1964, iniciou a luta armada pela independência do país.  

A partir do fim do governo de Salazar em Portugal, em 1968, os movimentos de 

independência das colônias portuguesas africanas ganharam força, desestruturando a 

forte política colonial de Salazar. Com a Revolução dos Cravos, que efetivou a 

derrubada da ditadura Salazarista, a política colonial portuguesa tomou outros rumos, 

tornando-se inevitável a libertação das colônias. A primeira a conquistar sua 

independência foi Guiné-Bissau, declarada unilateralmente em 1973 pelo P.A.I.G.C. e 

reconhecida por Portugal em 1974. Este país, neste mesmo ano, sob novo governo, 

acordou o prelúdio da descolonização de Angola, fato efetivado somente em 1975, junto 

com Moçambique, que obteve sua independência neste mesmo ano. O antigo império 

colonial português estava ruindo, dando lugar a uma nova realidade política, econômica 

e social. Era o prenúncio de novos e conturbados rumos, tanto para a metrópole como 

para suas ex-colônias recém-libertas. 

A Revolução dos Cravos foi o movimento que derrubou o regime salazarista em 

Portugal, em 1974, estabelecendo as liberdades democráticas e promovendo 

transformações sociais no país. A ditadura de Antônio de Oliveira Salazar fora 

estabelecida no país após o golpe militar, o que gerou a criação do Estado Novo. Após 

sofrer um derrame cerebral, Salazar foi substituído por seu ex-ministro Marcelo 

Caetano, que deu continuidade a sua política ditatorial. O movimento contra esse 

governo ditatorial se desencadeou a partir do descontentamento da população e das 

forças armadas (representadas pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), com o 

desgaste provocado pelas guerras coloniais e pela situação de precariedade econômica, 

política e social do país. Como consequência, eclodiu a revolução no dia 25 de abril de 

1974. Segundo Oliveira Marques: 

O movimento militar de 25 de abril de 1974 pouco tivera de ideológico nas 

suas raízes. Fora, acima de tudo, uma revolta de protesto contra a condição 

das Forças Armadas e a eternização da guerra colonial. Nos bastidores 

moviam-se, sem dúvida, as outras forças, de carácter económico, social e 

político já atrás afloradas. Mas a sua consciencialização ao nível dos fautores 
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do movimento só pouco a pouco foi emergindo. O mesmo se diga da sua 

caracterização em termos de filosofia política e de objectivos de longo 

alcance a atingir. O programa do movimento das Forças Armadas (M.F.A.), 

dado a conhecer no dia imediato ao da revolta, inseria um conjunto de 

medidas susceptíveis de obter o aplauso de todas as camadas sociais, com a 

possível excepção da grande burguesia: destituição de todas as autoridades 

supremas do Estado Novo, extinção da D.G.S., Legião Portuguesa e 

organizações políticas de juventude, prisão dos principais responsáveis do 

regime e seus crimes, controle económico e financeiro, amnistia aos presos 

políticos, abolição das censuras, saneamento das forças armadas e 

militarizadas e pouco mais. (MARQUES, 1986, p. 595) 

 

Conforme Marques, a extensa duração das guerras coloniais foi o ponto 

desencadeador da revolução, diante da insistência do governo ditatorial em manter o 

controle das colônias, entretanto, o coronel Melo Antunes, na Apresentação
5
 do livro do 

jornalista João Paulo Guerra, Descolonização portuguesa – O regresso das Caravelas, 

afirma que: 

 

a revolução do 25 de Abril foi feita contra um sistema global de poder a que 

então - quando havia a liberdade radical das palavras, entre outras - se 

chamava o colonial-fascismo. Hoje as pessoas têm que ter mais cuidados 

semânticos, mas, independentemente desses cuidados, a verdade é que no 25 

de Abril houve claramente uma posição de luta global contra esse sistema de 

poder. (GUERRA, 2009, p. 13) 

 

As duas afirmações, a primeira de um historiador e a segunda do coronel que 

participou ativamente do evento histórico, nos levam a pensar sobre a complexidade do 

tema em questão, já que o prolongamento das guerras coloniais representou um fator 

importante para o movimento militar ocorrido em 25 de Abril, assim como o governo 

autoritário de Salazar, que não supria as expectativas políticas, econômicas e sociais de 

um Portugal já cansado do regime ditatorial imposto. O coronel Melo Antunes afirma: 

“o que quero salientar é que considero muito ligeiras e muito redutoras as opiniões dos 

que dizem que os militares fizeram o 25 de Abril simplesmente para acabar com a 

guerra. Não há dúvida nenhuma de que a guerra colonial teve uma importância decisiva 

e determinante na formação da consciência política dos militares.” (GUERRA, 2009, p. 

14) 

Ao contrário do ocorrido em  1926,  quando  o  governo  impunha  uma  ditadura 

                                                           
5 Texto lido na apresentação do livro, na primeira edição, pelo coronel Melo Antunes, em Lisboa, março de  1996. 
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repressiva, em 1974 os militares pretendiam manter um regime de "ampla liberdade" 

(MARQUES, 1986, p. 596). E o povo mostrou claramente sua intenção de participar do 

movimento democrático de forma contundente. O historiador Oliveira Marques declara: 

 

O 1º Governo Provisório, formado em Maio de 1974, era uma tentativa de 

governo de unidade nacional não fascista. Presidido por um civil, 

democrata moderado, o advogado Adelino da Palma Carlos de longas 

tradições oposicionistas, congregava comunistas (...), socialistas (...), 

sociais democratas, democratas liberais e até monárquicos. À excepção da 

do Trabalho (comunista), as pastas-chave ficavam nas mãos de socialistas. 

Poucos dias antes, o general Spínola fora investido no cargo de Presidente 

da República. (MARQUES, 1986, p. 597) 

 

A presidência de Portugal foi assumida pelo general António de Spínola. A 

população saiu às ruas para comemorar o fim da ditadura e distribuiu cravos aos 

soldados rebeldes em forma de agradecimento. Assim, se deflagrou um novo período da 

história de Portugal, com a implantação de um regime democrático e com a entrada em 

vigor da nova Constituição em 25 de abril de 1976, com uma forte orientação socialista 

na sua origem. Findado o regime ditatorial do Estado Novo em Portugal, a 

descolonização torna-se indubitavelmente uma “fronteira” entre ditadura (colonial) e 

democracia (anticolonial). Nesse ínterim, surge grande expectativa, tanto nacional como 

internacionalmente, quanto ao futuro das colônias. As pressões internacionais fazem-se 

sentir, principalmente por parte da ONU e da Organização da Unidade Africana - OUA. 

Diante da intensificação dos conflitos em África, sobretudo em Guiné, torna-se urgente 

uma medida contundente. “A cronologia da descolonização estendeu-se por cerca de um 

ano, de 10 de setembro de 1974 a 11 de novembro de 1075.” (MARQUES, 1986, p. 

602)  Após o fracasso das negociações de Londres, em 25 de maio, e de Argel, em 13 de 

junho, é assinado um acordo em 26 de agosto de 1974, também em Argel, entre a 

delegação portuguesa e os representantes do P.A.I.G.C. (Partido Africano para a 

Independência da Guiné e de Cabo Verde), no qual se reconhece, finalmente, a 

independência da Guiné-Bissau e se reafirma o direito de Cabo Verde à 

autodeterminação e à independência. A transmissão de poderes na Guiné far-se-á no dia 

10 de setembro de 1974 e o acordo para a independência de Cabo Verde é assinado a 19 

de dezembro de 1974. Com referência à Moçambique, é assinado, em Lusaca, um 

acordo entre o governo português e a FRELIMO que declara a proclamação da 

independência em 25 de junho de 1975. Vieram depois Cabo Verde, em 5 de julho, e 

São Tomé e Príncipe, em 12 do mesmo mês. Em Angola, as negociações foram mais 

difíceis, marcadas por aproximadamente um ano de conflitos que resultaram em 
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milhares de mortos e feridos. As últimas forças militares portuguesas cederam o poder 

À M.P.L.A., e Angola teve a sua independência oficialmente proclamada em 11 de 

novembro de 1975. Neste mesmo mês, Timor foi ocupado pelo exército da Indonésia. 

Das oito províncias ultramarinas, existentes a partir de 1822, restava apenas Macau, que 

só voltou para o governo Chinês em 1999. 

 

 

2.2. A retirada dos retornados: o exílio forçado 

 

 

O 25 de abril ia entregar África aos brancos, 

e depois íamos ser felizes. 

 

Isabela Figueiredo 

 

 

A queda do império foi o marco inicial de uma difícil transição para uma 

realidade complexa, considerando que, após treze anos de guerra, seria impossível uma 

descolonização pacífica, através de um desenvolvimento autônomo e gradual das 

colônias, com a manutenção de um vínculo com Portugal. Segundo Eduardo Lourenço: 

 

Ao fim de treze anos de guerra colonial, nunca assumida como tal, essa 

construção miticamente secular, embora de presença recente em termos de 

colonização moderna, desmoronou-se como um castelo de cartas. Pode 

chamar-se esta derrocada do último império colonial europeu 

“descolonização” (...) (LOURENÇO, 2014, p. 253) 

 

 Assim, tornou-se difícil o entendimento entre a metrópole e as ex-colônias, pois 

as relações estavam desgastadas, inclusive porque durante o regime de Salazar não se 

vislumbrou a hipótese de uma emancipação gradativa das colônias africanas, que 

poderia ter sido negociada de forma natural, já que a situação se encaminhava para esse 

desfecho. Sobre a questão, Costa Gomes, um dos sete militares que compunham a Junta 

de Salvação Nacional e, posteriormente, nomeado segundo presidente da República 

Portuguesa depois da Revolução dos Cravos, declarou na ocasião, conforme citado por 

Fernando Dacosta: 

 

Poderíamos ter construído, no passado, uma federação com os povos de 

África. Eles sentir-se-iam mais felizes ligados a Portugal do que a outros 
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países. Os governos não o quiseram, porém, nem as oposições. Os partidos 

deviam ter estabelecido, a esse respeito, um acordo de bom entendimento. 

Até 1973 foi possível tentá-lo. Depois, não. Depois as coisas pioraram, 

tornaram-se incontroláveis. Só a Independência era aceite. Daí a 

descolonização ter sido o que foi. Já não se poderia ter feito de outra 

maneira. (DACOSTA, 2013, p. 50) 

 

 Assim, a resistência do governo de Salazar, que insistia na ideia de que as 

colônias africanas eram uma extensão de Portugal, fez com que a situação fosse levada 

até as últimas consequências. O coronel Ernesto Melo Antunes, na apresentação do livro 

O Regresso das Caravelas, explica a complexidade da descolonização: 

 

Outro ponto que gostaria de deixar claro é que nunca ninguém, entre os 

militares responsáveis e também contra muitas ideias feitas, defendeu que a 

descolonização portuguesa foi uma descolonização exemplar. Não há, aliás, 

descolonizações bem feitas, pela boa e simples razão de que não há 

colonizações boas. Gostaria que me apresentassem alguma descolonização 

que não tivesse tido consequências mais ou menos dramáticas. E a origem 

desse dramatismo está fundamentalmente na própria essência do 

colonialismo. É o colonialismo, antes de mais nada, a própria fonte do drama 

colonial e das descolonizações. Claude Levy-Strauss dizia que a colonização 

foi o pecado maior do Ocidente. Foi. E por isso mesmo é que a história das 

colonizações é uma tragédia para os povos que as suportavam como para os 

próprios povos que as exerciam. (GUERRA, 2009, p. 16) 

  

 A descolonização foi um dos fatos históricos mais importantes da história de 

Portugal, principalmente ao pensarmos nas consequências traumáticas que acarretou, 

tanto ao ex-colonizador quanto ao ex-colonizado. Momento conturbado, marcado por 

diferentes e profundas divergências ideológicas, aconteceu dentro de um turbilhão de 

fatos de ordem política que dificultaram muito a transição do governo. Isso se evidencia 

também na questão da libertação das colônias, que só foi finalmente efetivada mais de 

um ano após o 25 de abril de 1974. 

A 2ª República Portuguesa, ao findar 1975, contava com um saldo positivo no 

que diz respeito à restauração das liberdades e direitos fundamentais, à libertação das 

colônias, ao fim da guerra e ao regresso dos soldados, à queda dos monopólios e à 

nacionalização de numerosas empresas, à reforma agrária, e, principalmente, na 

restauração das relações diplomáticas com outros governos, o que implicava 

diretamente na reconstrução de sua imagem deteriorada pelo estigma de colonizador. 

Entretanto, enfrentava situações negativas, como uma situação econômica precária, 

desemprego, inflação acelerada, existência de presos políticos sem julgamento e ainda 
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os retornados das ex-colônias, que representavam um problema e que careciam de 

assentamento e adaptação em Portugal. 

O movimento de retorno das colônias para a metrópole aconteceu em 1975, fruto 

da descolonização imposta pelo fim da ditadura do Estado Novo. Foi um movimento de 

integração populacional único que levou uma massa humana que iria ter papel 

fundamental na construção democrática do novo momento político vivido por Portugal. 

Fernando Dacosta registrou: 

 

Durante quatro meses são realizados 905 voos de companhias de várias 

nacionalidades - com inigualável protagonismo da TAP. Os portugueses que 

quiseram (puderam) vir, abandonaram Angola e Moçambique, vencendo 

perigos inimagináveis, antes das datas das independências dos referidos 

territórios. (DACOSTA, 2013, p. 52) 

 

O regresso maciço daqueles que representavam a última geração de portugueses 

que viveram e cresceram na África colonial portuguesa, aconteceu num estreito período 

entre a primavera e o outono, com o retorno de aproximadamente 500 000 cidadãos para 

a Metrópole. Ainda considerando o relato do coronel, ao mencionar a situação dos 

retornados: 

 

É claro que a descolonização teve consequências negativas em muitos 

aspectos, e o principal foi a retirada precipitada de centenas de milhares de 

pessoas, sobretudo de Angola e de Moçambique, a que se chamaram 

retornados, deixando esses países numa situação calamitosa de falta de 

quadros. (GUERRA, 2009, p. 18) 

 

Nesse contexto, a retirada abrupta das ex-colônias foi considerada uma 

experiência traumática para milhares de pessoas, que passaram a ser identificados na ex-

metrópole como retornados, rótulo que lhes rendeu uma nova posição dentro da 

sociedade portuguesa. Para muitos dos retornados, o regresso implicou uma nova 

redistribuição dos estatutos e dos papéis sociais (tanto dentro da família como na 

relação intra-grupos), senão pelo menos temporariamente. Muitas destas pessoas 

tiveram uma queda vertiginosa de seu papel na hierarquia social: do topo das sociedades 

coloniais para as bases da sociedade metropolitana. Este fato provocou uma 

desestabilização econômica e social, pois muitos destes retornados deixaram tudo que 

tinham para trás, ficando em uma condição precária, deixando, direta e subitamente, a 

condição de pessoas que tinham dinheiro e privilégios, para se tornarem pessoas que 

dependiam de ajuda do governo ou de seus familiares. Tiveram, antes de tudo, um 
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recomeço da vida econômica e social. Para a grande maioria, este processo significou 

uma nova trajetória de vida, o que demandou um reposicionamento dentro da sociedade. 

A questão dos retornados era bem mais problemática do que se supunha. Tendo 

que se inserir dentro de uma sociedade que os rejeitava, sentindo-se marginalizados e 

incompreendidos, eram considerados, conforme Eduardo Lourenço, “uma causa 

perdida” (2014, p. 245). Diante da postura anticolonialista que se assumiu dentro do 

país, já que o prolongamento das guerras coloniais desagradava a população, aos 

retornados recaia toda a culpa injusta da dita “tragédia histórica” mencionada por 

Eduardo Lourenço (2014, p. 244): 

 

Embora organicamente colonizadores (mais que não fosse pela inconsciência 

de não saber que o eram, sendo-o superlativamente), a maioria dos 

portugueses só se sentia colonialista por conta alheia (os colonos), como se 

sentiu anticolonialista pela mesma razão, ao descobrir que esses “colonos” 

se haviam convertido num obstáculo à solução do nosso drama nacional. A 

partir daí só podiam ser vistos como uma causa perdida, o que sempre 

haviam sido sem que isso nos tivesse jamais posto qualquer problema. 

(LOURENÇO, 2014, p. 245) 

  

Diante desse fato, os indivíduos que regressaram tiveram sua imagem associada 

implacavelmente à colonização, pois eram a representação viva do colonialismo, como 

figura central e agentes diretos. O processo de descolonização, sendo mal conduzido e 

arrastado pelas autoridades políticas, resultou neste desastre que afetou a todos.  A 

culpabilidade dos colonos se deu a partir da falta de esclarecimento, pois eles 

acreditavam que poderiam permanecer em África como habitantes perfeitamente 

integrados. Essa ideia, de certa forma inocente, acarretou uma imobilidade diante do 

início do processo de descolonização, pois ao se considerarem parte daquela terra, não 

se viam como colonizadores. Sobre o processo de descolonização Eduardo Lourenço 

declara: 

(...) Mas este drama não tem só uma responsabilização política 

metropolitana que já ninguém é capaz de escamotear: é antes de mais da 

própria responsabilidade dos colonos enquanto colonialistas que se 

ignoravam e, pelos vistos, continuam a ignorar-se. (...) Que seja bem claro: a 

culpabilidade dos colonos é, ao mesmo tempo, irrecusável e inocente, como 

o colonialismo de que eram os agentes e os actores objetivos, sem ter 

consciência de o ser. Isto basta, de um ponto de vista meramente subjectivo, 

“humano”, para compreender o sentimento de injustiça absurda e a 

consequente revolta que experimentam hoje os retornados. (...) com maior 

ou menos inocência (depende dos casos) os colonos foram entretidos na 

miragem improvável, se não utópica (subproduto da mais clássica versão do 

nosso colonialismo inveterado de que os nossos descolonizadores supunham 
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estar imunes), de que lhes estava assegurada em África uma permanência de 

tipo brasileiro... (LOURENÇO, 2014, p. 246-24) 

  

 Portanto, o colono passou a ser responsabilizado por toda a catástrofe colonial, o 

que tornou seu retorno à metrópole ainda mais difícil. Além das perdas econômicas e 

sociais, também teve que lidar com o estigma da culpa. Fernando Dacosta relata que, 

quando integrava a equipe do semanário O Jornal, tentou escrever sobre a condição dos 

retornados. Na ocasião, um dos responsáveis pelo jornal bloqueou seu projeto, “sob 

pretexto de „os retornados serem uns colonialistas reacionários que deviam expiar os 

seus crimes”. (DA COSTA, 2013, p. 18) De desbravador corajoso e construtor da pátria, 

o colono foi reduzido à persona non grata. Diante dessa nova condição, os retornados 

tiveram que enfrentar todo tipo de adversidade. A grande maioria tornara-se dependente 

da ajuda dos programas desenvolvidos pelo governo de Portugal. Aqueles que, em 

Lisboa, não dispunham de família que os pudesse acolher, passaram algum tempo 

alojados em hotéis disponibilizados, para esse efeito, pelo IARN
6
.  Para muitos, as 

piores experiências quanto a animosidades aconteceram, precisamente, nesse período de 

permanência em Lisboa. Em O retorno a autora procura expor as dificuldades do 

menino Rui através de sua experiência quando esteve alojado em um hotel, onde sofreu 

preconceitos e injúrias na pele de um retornado. Em Caderno de memórias coloniais, o 

impacto do retorno na protagonista não se dá da mesma forma que com Rui e sua 

família em O retorno, pois Isabela foi acolhida por sua família em Portugal. Aqui a 

situação financeira é menos relevante, ficando em evidência a questão social. 

Entretanto, a problematização das perdas permanece em destaque na narrativa, tanto no 

âmbito material quanto emocional. A marginalização social e a dificuldade de adaptação 

carecem de discussões que nos remetam ao contexto das duas obras ficcionais, que são 

objetos do nosso estudo. Abordaremos a ruptura do retornado com sua terra, pois, 

conforme Eduardo Lourenço, tornaram-se “enraizados numa terra que ninguém lhes 

disse nunca com clareza que não era precisamente sua (sendo-a já geográfica e 

fisiologicamente para muitos)” (2014, p. 248), ruptura esta que também provoca um 

dilaceramento da identidade individual e social. Na condição de imigrante, considerado 

um estrangeiro em sua própria nação, ele passa a sofrer o estigma da exclusão, que 

dificulta sua adaptação na ex-metrópole. Nessa altura, como se dá o enfrentamento da 

                                                           
6 O Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais, vulgarmente designado por IARN (constituído através do Decreto-

Lei n.º 169/75, de 31 de Março e dissolvido em 10 de Setembro de 1976), foi o organismo a quem o governo 

entregou a tarefa de apoiar aqueles que regressavam das ex-províncias ultramarinas. 
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situação, quando é necessária uma reconstrução de identidade a partir da criação de 

novos paradigmas que irão nortear sua existência, mencionando a ambiguidade da 

condição dos retornados, sendo estranhos inseridos dentro de uma sociedade que os 

exclui. 
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3. O PÓS-COLONIALISMO E A LITERATURA DOS RETORNADOS 

 

 

Na segunda metade da década de 90,  

os silêncios do pós-colonialismo tornaram-se mais estridentes. 

 

Anne McClintock 

 

 

O conceito de pós-colonialismo é mais abrangente e complexo do que qualquer 

abordagem meramente historiográfica. Tratando-se do colonialismo português, que 

apresentou uma grande extensão temporal, a relação entre a metrópole e as colônias 

ficou mais intricada, pois “impregnou de modo muito particular e intenso as 

configurações de poder social, político e cultural, não só nas colônias como no seio da 

própria sociedade portuguesa.” (SANTOS, 2006, p. 212). Partindo desse princípio, 

compreendemos que a intensificação do colonial extrapola os limites da condição 

política, sendo fato que “o fim do colonialismo político não determinou o fim do 

colonialismo social, nem nas ex-colônias, nem na ex-potência colonial”. (SANTOS, 

2006, p. 212). Assim, percebemos que a influência cultural mútua foi muito marcante e 

continuou a manifestar-se no período pós-colonial, resultando numa anacronia que pode 

ser observada no âmbito social, refletindo também no literário. Segundo Boaventura de 

Sousa Santos: 

 

Estes jogos de temporalidades impregnaram as sociabilidades e identidades, 

tanto do colonizador, como dos colonizados, e impregnaram-nas aquém e 

além do vínculo político-jurídico colonial. Aquém do vínculo político-

jurídico colonial, porque durante séculos em muitas regiões do Império as 

relações entre os portugueses e as populações locais não puderam, em 

termos práticos, reivindicar-se de qualquer vínculo jurídico-político exterior 

a elas ou aos encontros que as originaram ou que delas resultaram; além do 

vínculo político-jurídico colonial, porque a colonialidade das relações não 

terminou com o fim do colonialismo das relações. Esta questão suscita uma 

outra, mais ampla, sobre a natureza do binómio colonialismo/pós-

colonialismo no espaço da língua oficial portuguesa. (SANTOS, 2006, p. 

216-217) 

  

Diante do fato, observamos que as culturas permanecem impregnadas 

mutuamente, daí a dificuldade de ruptura social enfrentada pela sociedade portuguesa e 

suas ex-colônias. E a partir dessa condição, percebemos que essas relações não se 
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extinguiram com o fim do colonialismo, pelo contrário, permaneceram fortes e atuantes 

dentro do novo cenário que surgia, o que suscita um olhar diferenciado para essa 

questão. Pensando em pós-colonialismo, podemos conceber que, conforme Boaventura 

de Sousa Santos, temos duas acepções diferentes que o conceituam: como 

especificidades do período histórico propriamente dito e como conjunto de práticas e 

discursos que desconstroem a narrativa colonial proveniente do colonizador através do 

surgimento de narrativas que expõem o ponto de vista do colonizado: 

 

Na primeira acepção, o pós-colonialismo traduz-se num conjunto de análises 

econômicas, sociológicas e políticas sobre a construção dos novos Estados, a 

sua base social, a sua institucionalidade e a sua inserção no sistema mundial, 

as rupturas e as continuidades com o sistema colonial, as relações com a ex-

potência colonial e a questão do neocolonialismo, as alianças regionais, etc., 

Na segunda acepção, o pós-colonialismo tem um recorte culturalista, insere-

se nos estudos culturais, linguísticos e literários e usa privilegiadamente a 

exegese textual e as práticas performativas para analisar os sistemas de 

representação e os processos identitários. (SANTOS, 2006, p. 217) 

  

 Podemos então dizer que o pós-colonialismo na primeira acepção representa o 

conjunto de análises práticas referente às questões políticas, econômicas e sociais 

formadoras de uma nova sociedade, na construção institucional de um novo sistema 

estatal, que delineia as novas relações com as ex-colônias e seu posicionamento diante 

da comunidade mundial. Já a segunda acepção configura-se pelas manifestações 

culturais, representadas pelos contextos literários e linguísticos que tinham como 

principal objetivo desconstruir o discurso anterior e complementar as ideias concebidas 

até então.  Pensando nesses dois conceitos, percebemos que apesar de diferentes, ambos 

não deixam de estar interligados, pois o primeiro reflete as características do período 

histórico e suas peculiaridades, enquanto que o segundo se utiliza da linguagem para 

implementar pareceres que possibilitem um melhor entendimento do primeiro, “contém 

uma crítica, implícita ou explícita, aos silêncios das análises pós-coloniais que a 

primeira acepção normalmente contém.” (SANTOS, 2006, p. 217) Pensando no pós-

colonialismo como um conjunto de reflexões sob uma ótica diferente do colonizador, 

percebemos a existência de discursos diversos que possibilitam o surgimento de um 

espaço de crítica intelectual que dá voz àqueles que eram vítimas da subalternidade. Sob 

essa nova perspectiva, o pós-colonialismo passa a ser “um produto de „viragem cultural‟ 

das ciências sociais na década de oitenta, tendo como precursores Frantz Fanon 

(1961,1971) e Albert Memmi (1965)” (SANTOS, 2006, p. 217), intelectuais que 



35 
 

desenvolveram críticas pós-coloniais que tiveram grande peso na compreensão das 

relações pós-coloniais e que ainda suscitam debates acerca do assunto. Portanto, “a ideia 

central do pós-colonialismo cultural e, precisamente, reclamar a presença e a voz do 

crítico pós-colonial, as quais, segundo Bhabha (1994, p. 26), foram usurpadas pelos 

críticos ocidentais.”  

 A literatura dos retornados está inserida nesse conjunto de reflexões acerca das 

relações pós-coloniais. No papel de excluídos, diante de uma questão social que se 

tornou incomoda para sociedade portuguesa, detentor do estigma da figura colonialista, 

após o silêncio tácito condicionado à ocasião, sua voz tornou-se fundamental na 

compreensão e construção dessa nova sociedade portuguesa. A literatura adquire 

destaque, sendo, talvez, entre as manifestações culturais, a de maior vulto dentro do 

contexto pós-colonial. Fanon (1961) atribuiu a ela o “estatuto de instrumento 

privilegiado na construção de „consciência nacional‟. (SANTOS, 2006, p. 222)” 

Segundo Boaventura de Sousa Santos: 

 

E aqui o papel dos estudos pós-coloniais pode ser decisivo no sentido de 

debater e ampliar essa „consciência nacional‟, preenchendo-a com múltiplas 

vozes que as elites nacionalistas (para já não falar do poder colonial) 

esqueceram ou excluíram. (SANTOS, 2006, p. 222) 

 

 

Entre essas múltiplas vozes encontra-se a voz dos retornados, que finalmente 

pode ser ouvida, através de uma literatura que surge com o intuito de expor e trazer à 

baila discussões sobre um assunto que, durante muitos anos, ficou abafado. A 

necessidade de se buscar essa „consciência nacional‟ de que fala Boaventura de Souza 

Santos tornou-se imperativa a partir do momento em que a sociedade se encontrava 

diante de uma nova configuração política, social e econômica que não permitia mais a 

supremacia das elites nacionalistas, como resposta à imprescindibilidade de se adaptar a 

essa nova conjuntura. Essa conscientização reside na desconstrução do imaginário 

português de uma nação imperialista que não existe mais, que exige uma reformulação 

total dos conceitos e dos arranjos políticos e sociais. 
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3.1. Culpa, silêncio e identidade 

 

 

 Lembro-me: era preciso vencer o fogo e a dor. 

 

Isabela Figueiredo 

 

 

 O silêncio compartilhado veio a ser quebrado a partir de testemunhos que deram 

fim ao tácito pacto de esquecimento que se estabeleceu a partir do 25 de abril, através 

de relatos que permitiram uma reconstrução política e social, em uma época na qual 

urgia a necessidade de uma reformulação da democracia. Através de um "contra-

discurso" (RIBEIRO, 2012, p. 90), esses relatos resgatam a importância da memória 

nessa reconstrução. Conforme Margarida Calafate Ribeiro, "estas obras questionam os 

protocolos de esquecimento sobre os quais se fundou e construiu a nossa democracia, 

mais à procura da Europa do que de si própria, exigindo-nos uma democracia com 

memória." (RIBEIRO, 2012, p. 90). 

Essa ruptura pode acarretar um melhor entendimento do trauma individual e 

coletivo.   Freud, refletindo sobre a questão da histeria, propôs a “temporalidade do 

trauma”, afirmando que a evolução dos distúrbios da histeria, na maior parte dos casos, 

exige “um período de incubação, ou melhor, um período de latência durante o qual a 

causa desencadeante continua atuando no inconsciente” (FREUD, 1888/1996, p. 89). 

Não pretendemos aqui focar minuciosamente nas teorias freudianas, entretanto, apenas 

utilizá-las para fazer uma sucinta alusão ao comportamento que se estabeleceu após o 

retorno. Assim, podemos compreender o silêncio dos retornados logo após o      êxodo 

como esse “período de latência”, durante o qual o trauma do retorno permanece 

interiorizado no inconsciente. Em seus estudos sobre a histeria, procurou compreender 

os distúrbios provocados pelo trauma fazendo o paciente “remontar à pré-história 

psíquica da doença, compelindo-o a reconhecer a ocasião psíquica em que se originou o 

referido distúrbio.” (FREUD, 1888/1996, p. 93). Podemos considerar que, para ele, o 

trauma é uma ocasião psíquica, sendo ocasião definida como o momento, a causa dos 

possíveis sintomas apresentados. Ao dar continuidade ao seu trabalho, acaba por propor 

a hipótese do trauma psíquico: “Transforma-se em trauma psíquico toda impressão que 

o sistema nervoso tem dificuldade em abolir por meio do pensamento associativo ou da 

reação motora.” (FREUD, 1888/1996, p. 196) 
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Sendo assim, o trauma do retorno pode estar fundamentado nessa impressão de 

que o sistema nervoso não consegue “digerir”, seja por meio de pensamentos 

associativos, gerados através da reflexão sobre a ocasião psíquica, no caso, a ocorrência 

traumática; ou por alguma possível reação motora, que iria desencadear a dissolução do 

trauma. O psicanalista sustenta que o fato ocorrido não é a causa traumática. A causa 

traumática é o que, a partir da causa desencadeante (o fato ocorrido), continua atuando 

no inconsciente, num processo de fixação que estabelece o trauma. Neste trabalho, não 

pretendemos adentrar mais detalhadamente para as questões psíquicas, apenas 

gostaríamos de situar a presença do trauma e do silêncio, tanto na história das autoras 

como também nos seus romances. 

Sobre a questão do trauma, o ato de “relembrar” situações vividas, trazendo-as 

para o ficcional, gera uma inquietação que pode dar margem a interpretações ambíguas 

e individuais, imprime, entretanto, maior força dramática ao texto. É perfeitamente 

compreensível que “a possibilidade de representação da realidade é sempre um desafio.” 

(ARAÚJO E SANTOS, 2007, p. 101.) Porém, a construção desses relatos, tanto em 

Caderno de memórias coloniais, quanto em O retorno, representa um importante 

instrumento de reavaliação do trauma gerado pelo abrupto retorno. Conforme Araújo e 

Santos: 

 

A volta ao passado pode conter uma possibilidade de conhecimento, mas 

traz também uma renovação de sentimentos anteriormente reprimidos. Ainda 

que a representação seja possível, basta saber se ela é desejável, se ela é 

capaz de integrar o trauma em nossas vidas de modo articulado e não 

patológico. (ARAÚJO E SANTOS, 2007, p. 102) 

  

Podemos, então, considerar que, nos romances discutidos, não cabe procurar a 

ideia de superação do trauma, que representa um tema muito mais abrangente, mas sim 

a convivência com ele, na busca por um equilíbrio interior. A volta ao passado e, 

consequentemente, aos sentimentos reprimidos perpassa o desejo de sair da zona de 

conforto em que a pessoa se encontra, quando prefere introjetar suas lembranças, 

trancando-as em seu próprio íntimo. 

 Através desses relatos observamos a presença de questões que acompanham a 

trajetória dos retornados, que nos levam a reflexões acerca das perdas emocionais e 

materiais, e ainda, sobre a questão da identidade. Essa última bastante complexa, pois 

percebemos que a influência mútua entre colonizador e colonizado foi grande e 

extrapolou a questão política, se estendendo ao período pós-colonial e transformando a 
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sociedade portuguesa de forma incisiva. Essa condição marcou também, 

individualmente e coletivamente, os retornados, que passaram a ocupar esse entre-lugar, 

considerando a questão da identidade. E a literatura não poderia deixar de abordar essa 

condição. Para refletir sobre essa afirmativa, é relevante citar Silvio Renato Jorge: 

 

É significativo notar, no texto de autores que vivenciaram tal experiência, a 

presença do sentimento de pertencer a um espaço intervalar, manifestado 

através de um discurso que mescla repulsa e desejo pelos dois territórios – o 

perdido e aquele que se vislumbra. Por outro lado, não posso me furtar a 

perceber nesses autores a voz magoada de quem, ao desvencilhar-se de sua 

origem, permanentemente se vê em espaço alheio, convivendo com a 

solidão. (JORGE, 2003, p. 157) 

 

O que se observa nessas obras, é a importância das experiências vividas, onde se 

procura expor a questão das perdas, das relações familiares e das consequências do 

colonialismo. Nos dois romances podemos observar a dualidade cultural dos 

personagens, pois os retornados são duplamente influenciados, pela cultura portuguesa e 

moçambicana, no caso de Caderno de Memórias Coloniais; e angolana, no que se refere 

a O Retorno. Todo ser humano precisa de um sentimento “de pertencer a algum lugar”, 

o que representa sua origem cultural. No caso dos retornados, essa dualidade e esse 

choque de culturas tão distintas resultam em lacunas existenciais. No entanto, nem 

sempre é possível preenchê-las, gerando a necessidade de uma adaptação para se 

adequar a uma nova condição. Sobre os retornados, esclarece Jorge: 

 

Pode-se afirmar, portanto, que a sua busca se assemelha àquela empreendida 

pelos emigrantes. Também ele é um estrangeiro que, incapaz de dissolver-se 

em seu atual espaço de existência, muitas vezes não se reconhece como 

alguém que pertence a uma origem. Atravessando uma vida marcada por 

rupturas, por escolhas e adaptações, parece não pertencer a qualquer lugar, a 

qualquer tempo. (JORGE, 2009, p. 106) 

 

 A questão da identidade no caso dos estrangeiros, assim como dos retornados, 

torna-se bastante complexa, pois não necessariamente se consegue preencher esse vazio 

existencial. Desta forma, o emigrante enfrenta uma vida de escolhas, pois se não 

pertence a lugar algum, precisa se enquadrar em um novo modelo. Assim, a necessidade 

de adaptação leva o ser humano a se reinventar, procurando uma nova identidade, 

muitas vezes particular, a fim de se situar e se reconhecer como indivíduo. Na 

deficiência de se encontrar um “lugar” dentro da sociedade, ele cria o seu próprio 

“lugar”. 
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3.2. Memória e pós-memória 

 

 

... perante tantas perdas, tantas ausências, em um mundo que tantas vezes 

parece um cemitério dos vivos, eles insistem em que é necessário narrar até mesmo o 

que nunca se compreenderá. 

 

Jaime Ginzburg 

 

 

Observaremos aqui a importância da ficcionalização da memória como 

instrumento capaz de provocar a problematização dos sentimentos de perda através das 

criações literárias dos retornados. Sobre as dificuldades enfrentadas no retorno à 

metrópole, Eduardo Lourenço discorre sobre o papel do retornado no processo 

histórico: 

 

É evidente que os colonos e futuros retornados não podiam ter sido 

ludibriados como foram, se eles mesmos, por natural condição, não 

constituíssem o público de eleição do grande espectáculo de colectivo e 

universal ilusionismo que foi a descolonização. Impressionam os 

espontâneos relatos que muitos retornados têm escrito – última página de 

uma longa história que só agora sabemos a que ponto foi trágico-marítima -, 

mas o que mais comove neles é o próprio absurdo, a confissão ingénua e nua 

de não ter compreendido o que realmente lhes aconteceu. É que há um 

patético fundo de verdade nesta cegueira. O que aconteceu a cada retornado 

não lhe aconteceu a título de indivíduo, nem sequer a título de explorador 

com responsabilização privada numa colonização de súbito convertida pela 

tomada de consciência africana em colonialismo odioso, mas tão-só a título 

de actor anónimo de um longo processo histórico posto em causa por essa 

mesma tomada de consciência. Desta engrenagem o retornado não se queixa 

porque, fazendo parte dela, não lhe enxerga o mecanismo nem descortina a 

dose de fatalidade (para ele) que encerrava. Quem lhe atirará a primeira 

pedra? (LOURENÇO, 2014, p. 248-249) 

 

Eduardo Lourenço fala dos relatos dos retornados, que considera impressionante, 

sob o ponto de vista de indivíduos que, para ele, foram ao mesmo tempo agentes e 

vítimas da colonização. Esses relatos de memória nos levam a refletir sobre a sua 

condição dentro do processo de descolonização e, ainda, de pós-descolonização, quando 

enfrentam a necessidade de se adaptar ao novo contexto em que estão inseridos. Diante 

das perdas, cabe pensar sobre as reflexões resgatadas por eles em suas declarações. 

Veremos como nas duas obras a questão da perda é trabalhada, espelhando a 

experiência das autoras na qualidade de retornadas.  
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Walter Benjamin, em seu texto “Escavando e recordando”, explana sobre 

memória como instrumento exploratório capaz de servir como meio de se chegar a um 

determinado fim: 

 

A língua tem indicado inequivocamente que a memória não é um 

instrumento para a exploração do passado; é, antes, o meio. É o meio onde se 

deu a vivência, assim como o solo é o meio no qual as antigas cidades estão 

soterradas. Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve 

agir coo um homem que escava. Antes de tudo, não deve temer a terra, 

revolvê-lo como se revolve o solo. Pois “fatos” nada são além de camadas 

que apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a 

escavação.  Ou seja, as imagens que, desprendidas de todas as conexões mais 

primitivas, ficam como preciosidades nos sóbrios aposentos de nosso 

entendimento tardio, igual a torsos na galeria do colecionador. (BENJAMIN, 

1993, p. 239) 

 

A abordagem se utiliza da metáfora da memória com o “solo”, que deve ser 

escavado a fim de se procurar as lembranças “soterradas”, que irão emergir de seu 

interior para a superfície, sendo assim colocadas em evidência, o que permite sua 

visibilidade. Ele ainda afirma que, apesar de, muitas vezes, ser necessária a escavação 

de níveis mais inferiores da memória, o trabalho deve ser cauteloso, podendo evidenciar 

não só as lembranças que estariam “enterradas” na memória, como também mostrar 

onde estão enterradas. “Uma verdadeira lembrança, deve, portanto, ao mesmo tempo, 

fornecer uma imagem daquele que se lembra”. (BENJAMIN, 1993, p. 240) 

Jeanne Marie Gagnebin, em seu trabalho “Apagar os rastros, recolher os restos” 

aproxima Benjamin de Freud ao afirmar que “são ambos caracterizados por essa atenção 

ao detalhe, ao insignificante e ao detrito.” (GAGNEBIN, 2012, p. 34) Os dois recorrem 

a metáfora do arqueólogo que procura vestígios do passado nas diversas camadas do 

presente, sem saber ao certo o que encontrarão no solo do presente. “Detlev Schöttker 7 

ressalta essa proximidade metafórica entre Freud e Benjamin para descrever o processo 

de rememoração e de reconstrução/destruição da história pessoal ou coletiva.” 

(GAGNEBIN, 2012, p. 34) 

Não podemos perder de vista que o conceito de memória é vasto, sendo alvo de 

estudos de diversos pesquisadores em diferentes áreas das ciências sociais. Portanto, 

não pretendemos aqui mencionar todos os conceitos atribuídos ao objeto em questão.  

                                                           
7
 Detlev Schöttker, Erinnern, em Michel Optiz e ErdmutWizisla (ed.), BenjaminsBegriffe, Frankfurt/M., Suhrkamp, 

2000. 
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Por se tratar de um estudo muito amplo, nosso objetivo é focar na questão da 

memória dos retornados, contextualizando-a em consonância com a definição de pós-

memória
8
, pertinente à análise da questão dos retornados e de sua literatura dentro da 

sociedade portuguesa. O conceito de pós-memória diz respeito àqueles que nascem após 

eventos que aparecem nas narrativas que incorporam a trajetória de vida pessoal, que 

também podem, conforme Hirsch (2008), considerá-la em situações de exílio e nas 

reconstruções do passado. Portanto, é perfeitamente aplicável no caso dos retornados, e 

refere-se ao tempo vivido em África e à reintegração na ex-metrópole, que são passadas 

à próxima geração, e que deixam vivas as lembranças do passado colonial.  

 Tratando-se de memória e esquecimento, não podemos deixar de tocar no ponto 

abordado por Maria Paula Nascimento Araújo e Myrian Sepúlveda dos Santos em seu 

artigo História, memória e esquecimento: Implicações políticas; que explana sobre a 

possibilidade de manipulação da memória, ao afirmar que “memória e esquecimento 

também envolvem questões éticas e morais.” (ARAÚJO E SANTOS, 2007, p. 102.) 

Elas afirmam que “o passo fundamental a ser dado é perceber, portanto, que na 

reconstrução do passado nada há de natural.” (ARAÚJO E SANTOS, 2007, p. 99) Desta 

forma, pensamos na construção do texto voltada para o objetivo de alimentar intenções 

premeditadas, o que pode representar uma escolha minuciosa das memórias que se 

pretende resgatar. Isso implica em um processo de produção seletivo, que sofre 

influência externa, social e política. 

Esse pressuposto problematiza a afirmação de que “Freud e Lacan, cada um a 

seu modo, nos mostraram que não se tem total controle sobre suas memórias; elas tanto 

podem retornar reiteradamente sem serem desejadas, como desaparecer sem que haja a 

opção da lembrança.” (ARAÚJO E SANTOS, 2007, p. 102) Essa premissa fundamenta 

a fala de Isabela Figueiredo de que suas memórias foram surgindo motivadas por 

estímulos inesperados e que não desejou ter estas memórias, mas que também não 

conseguiu evitá-las, entretanto, ao elaborar seus textos, é evidente que sua criação partiu 

de uma intencionalidade, de certa forma não tão ingênua, assim como não se pode 

admitir a mesma ingenuidade no romance de Dulce Maria Cardoso. 

                                                           
8 O conceito de “pós-memória” foi desenvolvido em meados dos anos 90, no contexto da reflexão sobre o 

Holocausto, por Marianne Hirsch, que o define do seguinte modo: “„Pós-memória‟ aponta para a relação da segunda 

geração com experiências marcantes, muitas vezes traumáticas, que são anteriores ao seu nascimento, mas que, não 

obstante, lhes foram transmitidas de modo tão profundo que parecem constituir memórias em si mesmas.” (HIRSCH, 

2008 apud RIBEIRO, 2013) 
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Partindo dessa afirmação, verificamos a existência de construções que 

imprimem um direcionamento político e social aos relatos. Estamos falando da forte 

necessidade de se relembrar a brutalidade sofrida em determinada época, para que novas 

gerações tomem conhecimento e, partindo dessa exposição, possam garantir que a 

violência não se repita. A literatura funciona como um instrumento de esclarecimento, 

pois, “arquivos, testemunhos, depoimentos, registros são trazidos à tona com o objetivo 

de transmitir para futuras gerações o absurdo da violência desnecessária.” (ARAÚJO E 

SANTOS, 2007, p. 103) 

Segundo Eduardo Lourenço, “o que parece só uma tragédia histórico-política é, 

em grau eminente, uma tragédia cultural. (LOURENÇO, 2014, p. 250)” Neste 

contexto, podemos aferir que, para ele, o drama da descolonização refletiu não só na 

situação política, como também teve sua importância na esfera cultural. Na verdade, 

Lourenço chama à responsabilidade toda a nação, referindo-se à ilusão conveniente com 

que a sociedade portuguesa procurou tratar a questão. Esse caminho nos parece sem 

volta, e a contribuição dos retornados nessa construção torna-se cada vez mais forte. A 

presença dos retornados na literatura só confirma isso. Ainda citando Eduardo 

Lourenço: 

 

A chaga aberta no flanco da nossa aventura colonizadora não sarará tão 

cedo. A presença dolorida dos retornados mantê-la-á viva, mas estamos 

ainda a tempo de evitar que essa ferida tenha uma leitura aberrante e tão 

pouco realista e de consequências tão funestas como a teve a da nossa 

presença africana geradora do seu próprio apagamento. Que os retornados 

não se enganem duas vezes e não peçam contas erradas a uma cegueira 

demasiado comum a metropolitanos e colonos, tripulantes todos, de um só 

barco fabuloso que naufragou, talvez à vista do porto, por obra e graça do 

“destino”, muito ajudado por marinheiros enjoados de 500 anos de mar alto. 

(LOURENÇO, 2014, p. 250) 

 

 

 Trata-se de um chamamento à responsabilidade de todos os portugueses, no 

intuito de aproveitar a experiência como crescimento, visando um futuro em que as 

perdas sirvam de alicerce para novas conquistas. A memória tem um papel fundamental 

na construção de uma nova realidade, pois é a partir dela que podemos delinear uma 

trajetória que nos conduza a novas condições. A presença dos retornados, apesar de 

dolorida, é produtiva e providencial. E é através dos relatos de memória que a 

compreensão e o esclarecimento se fundamentam. Tentar entender a descolonização 

através desses romances é complexo, porém a rememoração pode ter papel fundamental 
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na aceitação de uma história que não se pode mudar. A verdade é que a descolonização 

ainda está viva no imaginário português, por isso a necessidade de se resgatá-la através 

da literatura. É nesta premissa que reside a importância da literatura dos retornados.   
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4. O RETORNO EM CADERNO DE MEMÓRIAS COLONIAIS, DE ISABELA 

FIGUEIREDO 

 

 

Era África, inflamante África, sensual e livre. Sentia-se crescer por debaixo dos 

pés. Era vermelha. Cheirava a terra molhada, a terra mexida, a terra queimada, 

e cheirava sempre. 

 

Isabela Figueiredo 

 

 

O romance foi desenvolvido a partir das publicações de Isabela Figueiredo em 

seu blog “O Mundo Perfeito”, que resultou na publicação, em 2009, de uma obra 

inusitada, com uma composição visual que nos remete ao estilo das publicações 

virtuais, o que chamamos de post. Com uma roupagem interessante, cada capítulo 

representa um texto postado pela autora em seu blog. São textos curtos, que se 

aproximam de crônicas, não necessariamente obedecendo a uma ordem cronológica, 

com base em seu cotidiano na cidade de Lourenço Marques, em Moçambique, quando 

criança e adolescente, e a experiência traumática do retorno à Portugal em 1975. Além 

disso, foi ilustrado com fotografias, o que, de certa forma, cria a ilusão de veracidade, e 

ainda, destaca a condição de “caderno de memórias”, por remeter ao formato de álbum 

de memória ou diário. A autora declarou na entrevista Isto é a Sério – Uma conversa 

com Isabela, publicada no final do livro, que “ „O Caderno‟ aborda questões pessoais 

que me assombraram durante toda a vida.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 19) Ela afirma não 

ter alterado os textos, e que eles “mantêm a autenticidade que tinham quando da sua 

publicação no blog” (FIGUEIREDO, 2010, p.18), e também declara que na criação do 

romance houve maior seriedade de sua parte. 

 A proposta do livro é apresentar memórias adquiridas a partir da vivência em 

África e do retorno à ex-metrópole e que, ao abordarem temas da vida da autora, 

aproximam o texto, portanto, de um relato autobiográfico. Trata-se, todavia, de uma 

obra de ficção, cujos alicerces se fundamentam em fatos vividos por Isabela Figueiredo. 

Conforme sua própria declaração em entrevista
9 concedida à jornalista Rita Veleda 

Oliveira, a obra apresenta caráter ficcional. Indagada sobre se Cadernos de memórias 

coloniais seria uma autobiografia, ela disse: “É uma autobiografia em alguns momentos 

                                                           
9
 Entrevista de Isabela Figueiredo concedida em sua casa, em Almada, no dia 12 de dezembro de 2010. 
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ficcionada”. Por outro lado, em entrevista
10  para a revista Ipsilon, em 23 de dezembro 

de 2009, afirmou que “não queria ficcionar, queria contar a verdade, a realidade com a 

crueza com que a vivi”. É evidente que estamos diante de uma incongruência da autora, 

pois apesar dos escritores se utilizarem de fatos reais, os romances são obras de ficção. 

Podemos considerar que há muito de Isabela Figueiredo em seu texto, mas ainda assim 

não devemos ter um olhar inocente para sua criação, sendo importante a análise 

criteriosa da obra e de suas nuances. 

 O romance, lançado 20 anos após a publicação de seu primeiro livro “Conto é 

como quem diz”, de 1988, é o resultado de reflexões que, segundo a autora, surgiram da 

necessidade de escrever. Segundo ela, “este livro é constituído por textos que não foram 

escritos de uma só vez, numa mesma altura. Fui escrevendo à medida das minhas 

necessidades que nunca sei quais serão.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 23) 

 Apresenta a problematização das relações pelo olhar de certa forma “inocente” 

de uma criança; no entanto, percebemos a crueza com que os relatos são apresentados.  

Com esse discurso ambíguo e agressivo, procura evidenciar por meio de sua experiência 

individual, também a experiência coletiva diante da convivência na colônia e da retirada 

abrupta após o 25 de abril. 

 Tendo seu discurso impregnado de sarcasmo, a escritora se utiliza de recursos 

que nos levam a reflexões sobre o que de fato representou a colonização e a 

descolonização, expondo a vida do colonizador em Lourenço Marques. São 43 

capítulos, nos quais o leitor tem a oportunidade de visualizar o dia a dia da convivência 

entre colonos e colonizados, sob o ponto de vista de uma criança que se auto intitula 

"uma colonazinha preta, filha de brancos. Uma negrinha loira.” (FIGUEIREDO, 2010, 

p. 35) A autora aborda a relação dos brancos e negros na colônia e a violência que se 

observava nessa convivência, e se considera uma testemunha dessa realidade agressiva, 

que expressa em sua escrita. 

 

Senti que não podia distanciar-me. A certa altura, teria talvez uns 20 anos, 

apercebi-me, porque as outras pessoas me diziam, que me tinha tornado uma 

pessoa violenta. Diziam-me que reagia com enorme violência. O facto de ter 

sido testemunha de uma série de acções que me pareciam erradas e não 

poder dizer nada sobre elas tornou-me uma pessoa violenta. A minha 

expressão é violenta, escrevo de forma violenta.
11

 

  

                                                           
10

 http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/isabela-figueiredo-quoto-colonialismo-era-o-meu-paiquot-247765 
11

 http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/isabela-figueiredo-quoto-colonialismo-era-o-meu-paiquot-247765 
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 Assim, a escritora tem seu discurso marcado pela violência que, acompanhada 

da ironia, retrata os atos de crueldade física e emocional testemunhados em seu 

cotidiano em Lourenço Marques, traduzidos no discurso agressivo que procura impactar 

o leitor. E consegue. Ela procura, dessa forma, evidenciar a brutalidade do colonialismo 

através da linguagem, com o intuito de fornecer subsídios para uma transformação, se 

apropriando do sofrimento como instrumento de reconstrução. Para Margarida Calafate 

Ribeiro, Cadernos de memórias coloniais e outras obras com o mesmo tema são 

capazes não só de gerir saudade, como também de gerar futuro, “(...) por lidarem como 

o mais poderoso fantasma de África - o colonialismo e as relações desiguais de poder 

em que assenta - problematizando-o em várias perspectivas, são capazes de geral futuro. 

Magoado,  traumatizado, culpado, mas futuro, apesar de tudo.”  (RIBEIRO, 2012, p. 

92): 

 

(...) selecciono o livro de Isabela Figueiredo, Caderno de memórias 

coloniais que a partir de uma forte dimensão pessoal, oferece a grande 

novidade do olhar sobre o colonialismo português, não mais a partir do olhar 

de quem mal ou bem o protagonizou, ora como filho de administrador 

colonial, ora como antigo colono, ora como miliciano do exército colonial 

em África, mas a partir da memória do olhar de uma criança que, ao mesmo 

tempo que acorda para o mundo, e chora como todas as crianças choram 

quando percebem o mundo, acorda também para a realidade do 

colonialismo, personificado na complexa, amada e odiada, figura do pai." 

(RIBEIRO, 2012, p. 92-93) 

 

 

Fica claro que a relevância do discurso da autora se dá a partir do olhar 

diferenciado para o colonialismo, que não só apresenta o relato das experiências vividas, 

como também é o registro da memória de uma criança que vai descobrindo sua 

realidade a partir da sua relação com o pai que representa o colonial de forma 

significativa. O amadurecimento vem junto com o endurecimento, pois a inocência dá 

lugar ao olhar crítico, que prevalece ao amor pelo pai e causa dor. É a partir do 

confronto com os sentimentos gerados por essa dor que os alicerces do futuro se 

assentam. 
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4.1. A descoberta do entre-lugar: o ser reinventado 

 

 

Um desterrado como eu é também uma estátua de culpa. E a 

culpa, a culpa, a culpa que deixamos crescer e enrolar-se por 

dentro de nós como uma trepadeira incolor, ata-nos ao 

silêncio, à solidão, ao insolúvel desterro. 

 

Isabela Figueiredo 

 

 

 A partir do discurso de Isabela, percebemos que um dos fantasmas dos 

retornados é a culpa. Podemos considerar que ela é a marca indelével que permaneceu 

como sua herança, tornando-os estigmatizados, a personificação do colonialismo. Não é 

a toa que a autora declarou: “Quisemos esquecer esse nosso passado, quisemos integrar-

nos. Queríamos ser iguais aos outros, não queríamos ser retornados, queríamos ser 

portugueses.”
12 

 Essa carência de aceitação, de se tornar um cidadão português sem marcas, foi o 

que motivou o silêncio e levou à solidão. O desterrado, sentindo-se à parte da sociedade, 

confronta-se com a culpa no cotidiano, tentando digerir as perdas e as marcas do 

colonialismo. No romance a personagem Isabela é construída a partir da perspectiva do 

presente, porém a narradora reportar-se ao passado, quando refere-se no romance à 

menina que cresceu em Lourenço Marques e tinha sua visão sobre si própria. Ainda em 

Moçambique, já se considerava “nascida invisivelmente manchada” (FIGUEIREDO, 

2010, p. 38). Como se maculada pela marca invisível que se torna visível a partir do 

retorno, e a partir de sua própria consciência. Por isso afirma ser portadora de “essa 

culpa de que também eu seria culpada porque o meu sorriso era demasiado puro”. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 60) Observamos que a personagem afirma ter a consciência de 

que também é culpada, pois herda a culpa do pai, que representa o colonialismo, em 

uma dualidade de sentidos. Sobre a problemática da culpa, Margarida Calafate Ribeiro 

afirma que, dentre outros, o livro de Isabela assume “uma culpa transmitida, herdada, 

uma culpa que não se consegue resolver em responsabilidade histórica, envolta que está 

também, e ainda hoje, no imaginário português por uma onda nostálgica de África”. 

(RIBEIRO, 2012, p, 93) Considerados a personificação do colonialismo, julgados, 

condenados e rotulados, os retornados sofreram todo o tipo de acusação: 

                                                           
12

 http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/isabela-figueiredo-quoto-colonialismo-era-o-meu-paiquot-247765 
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Eu tinha andado a roubar os pretos. Julgava que me iam lavar os pezinhos 

com água de rosas?! 

Isto não eram as Áfricas! 

“Ah, não gostas de bofe com arroz? Andaste a roubar os pretos e julgas que 

havemos de te servir camarão num prato de ouro!” 

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

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

verdade. Ainda lá dentro, húmida, crescendo, comendo terra, esperando 

terra. (FIGUEIREDO, 2010, p. 115) 

 

  

 Em Caderno de Memórias Coloniais a autora cita as ofensas que a personagem 

recebe na metrópole e, como não as retruca, “baixam-se os olhos”, num gesto de 

aceitação da culpa. “É mentira e é verdade”, mas há a necessidade de explicar os dois 

contextos. E a voz ainda está silenciada, e a verdade ainda está sendo geminada, ainda 

por se tornar pronta para “nascer”. É o momento do silêncio e da interiorização das 

perdas, das culpas e, consequentemente, da tentativa de se reconhecer novamente dentro 

de uma nova realidade, que abrange aceitação e renascimento: 

 

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

sua certeza absoluta, nenhum admitirá a mentira que edificou para caminhar 

sem culpa ou caminhar, apenas. Para conseguir dormir, acordar, comer, 

trabalhar. Para continuar. Há inocentes-inocentes e inocentes-culpados. Há 

tantas vítimas entre os inocentes-inocentes como entre os inocentes-

culpados. Há vítimas-vítimas e vítimas-culpadas. Entre as vítimas há 

carrascos. (FIGUEIREDO, 2010, p. 115). 

 

 E diante das verdades de cada um, cada qual no seu papel, colonizador e 

colonizado, alternadamente sujeitos agentes e vítimas, todos protagonistas de um 

colonialismo vivenciado, gerador de um sentimento de dívida que talvez um dia seja 

saldada: 

 

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

dívida que pensamos dever: até cuspirmos no dever e na honra e na 

fidelidade, essas cordas tão sujas, tão forçadas. Até não nos importarmos de 

ser apenas umas cabras, párias do sangue e da raça. Até perder a fé e a 

cortesia. Tudo. (FIGUEIREDO, 2010, p. 115) 

  

 Percebemos a culpa como um dos sentimentos motivadores que impulsionam as 

reflexões da autora, que, ao relatar sua experiência, procura, através da escrita, enfrentar 

esse sentimento após tanto tempo de silêncio. Esse silêncio não era novidade para 
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Isabela, visto que já se fazia presente em sua vida, antes mesmo do 25 de abril e da 

viagem para a metrópole, quando, ainda em Lourenço Marques, se evitava falar sobre 

colonialismo, política e guerra:  

 

Sabíamos tanto sobre o que faziam os tropas como sobre a política do país. 

Sabíamos nada. Não descrevo uma terra ignorando que nela existia uma 

guerra. Havia uma guerra, mas não era visível a Sul; não sabíamos como 

tinha começado, ou para que servia exatamente. Pelo menos, até ao 25 de 

abril, não se falou disso na minha presença. (FIGUEIREDO, 2010, p. 63) 

 

 Não havia interesse em se falar dos atos praticados em nome do colonialismo, 

assim evitava-se o confronto com a realidade, a brutalidade da guerra e da vivência em 

África, principalmente em se tratando da figura de uma criança. “Ninguém falava da 

guerra. Suponho que não se fale da guerra, nunca.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 69). Aqui, 

não falar de guerra tem a ver com a ditadura e o colonialismo. O governo de Portugal 

não tinha interesse em manter os cidadãos informados sobre os conflitos, visando a 

manutenção do controle que procurava exercer sobre suas colônias, afirmando sua 

supremacia imperialista. Em outro contexto, o silêncio é mencionado pela autora, 

referindo-se à situação do retornado na metrópole. Sobre a prisão do pai, a perspectiva é 

diferente, pois o sofrimento do prisioneiro não é exposto e acompanha o sentimento de 

vergonha e mistério sobre os fatos ocorridos no cárcere. O silêncio continuava a 

assombrar a personagem: “A prisão do meu pai foi tabu na família. Ele nunca nos falou 

sobre o que se passou lá dentro, e nós tivemos pudor em perguntar, pelo que imagino o 

pior. A sombra do que não se sabe é sempre enorme”. (FIGUEIREDO, 2010, p. 125) 

 A certa altura do romance, a personagem constata que, na verdade, ninguém está 

interessado em saber o que acontecia na colônia, em tempo algum. “A memória de 

África rapidamente caiu no esquecimento público, ficando assim reservada aos grupos 

que protagonizaram essa vivência: retornados ou ex-combatentes, ainda que também 

nestes grupos a memória não seja partilhável” (RIBEIRO, 2012, p. 96) E desse silêncio 

decorreu a solidão, o desamparo no qual os retornados se afundaram. Segundo 

Margarida Calafate Ribeiro, ao ler o texto de Isabela Figueiredo: 

 

Daí o seu sentimento de abandono, a sua solidão, a sua manifestação privada 

de recordação, o seu sentimento de estar na periferia da história, o seu 

sentimento de não pertença a Portugal e o não direito de pertença ao lugar 

onde nasceram ou viveram – “Não valia a pena fixar uma imagem. Tudo se 

extinguiria depressa. Não voltaria a esse lugar, que sendo a minha terra, não 

me pertencia.” (RIBEIRO, 2012, p. 96) 
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 A desilusão da menina que deixava sua terra para nunca mais voltar revela a 

tristeza da partida, pois ao mesmo tempo em que estava abandonando o país e a família, 

estava sendo abandonada, “jogada” em uma nova condição, sem saber como lidar com 

isso. É notório que o discurso apresenta a mágoa do desterramento, que acompanha o 

sentimento de amputação provocado pela perda repentina. Diante do novo, da mudança, 

sem saber o que a espera do outro lado do oceano, se dá o vazio da perda, que irá levar 

ao sentimento de não pertencer nem àquela terra que deixa, nem a lugar nenhum: 

 

E que importância tinha o cão que a retornada, a que roubara aos pretos, se 

tinha dado ao luxo de trazer para a Metrópole, quer dizer, para Portugal?! Se 

para retornados não havia lugar, para cães de retornados ainda menos. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 128) 

 

 Neste fragmento, a culpa – pois ela “roubara aos pretos” – faz com que a menina 

se declare sem importância, comparando-se ao seu cão, estigmatizado também como o 

cão de uma retornada. Se não havia lugar para ela, por que haveria para o seu cão? No 

romance, diante da morte de seu cachorro, já na Metrópole, em abril de 1978, Isabela 

extravasa sua mágoa: “Segurei-o nos braços, e apertei-o, e chorei sobre o seu corpo 

inocente a minha culpa, dor, perda, impotência e abandono.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 

128) 

A necessidade da autora em partilhar suas vivências por meio do enfrentamento 

da realidade da violência do colonialismo fez com que rompesse a barreira do silêncio. 

Sobre esse tema podemos mencionar a fala de Margarida Calafate Ribeiro, que procura 

esclarecer essa questão do rompimento do silêncio e do luto presente em Caderno de 

memórias coloniais: 

 

E, por isso, este livro é um grito, no sentido em que relata a vivência do 

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

colonialismo português; e é um luto, porque é um choro prolongado pela 

figura colonial do pai e pela violência que ela contém ao transformar o grito 

(trauma) num choro (luto) do qual dificilmente se sai, na eterna busca de 

pertença a um mundo às avessas, do qual mal ou bem todos nós emergimos. 

(RIBEIRO, 2012, p. 93) 

 

Ribeiro cita a personificação da realidade do colonialismo através da figura do 

pai, que acaba por representar a violência imposta não só pelo colonialismo, como 
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também pela descolonização. Ainda, observamos a permanência do trauma, que em 

forma de grito tem a peculiaridade de provocar o luto, condição que irá promover a 

construção de novos processos de identificação e o entendimento da criação de um novo 

“lugar” particular e individual. Em sua citação, “livro é um grito, (...) e é um luto” 

(RIBEIRO, 2012, p. 93), a palavra luto está associada ao choro. Podemos caracterizar 

luto como a resposta emocional a uma perda significativa sofrida. No romance a perda 

se manifesta não só no aspecto psíquico, como também no social e econômico: 

 

Manuel deixou o seu coração em África. Também conheço quem lá tenha 

deixado dois automóveis ligeiros, um veículo todo-o-terreno, uma carrinha 

de carga, mais uma camioneta, duas vivendas, três machambas, bem como a 

conta no Banco Nacional Ultramarino, já convertida em meticais. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 11) 

 

 Percebemos que a autora está se referindo às perdas dos ex-colonos que, como 

ela, deixaram bens em África. Não só as perdas emocionais marcaram os retornados, 

pois muitos deixaram “seu coração em África”, como o pai de Isabela, mas também a 

questão econômica é citada. Os retornados tiveram que recomeçar suas vidas na 

metrópole e ainda tiveram que se adaptar a sua nova condição social, vivenciando, além 

da perda de status quo, a discriminação e o olhar acusatório da comunidade portuguesa. 

Ainda sobre a perda: 

 

Depois veio a guerra, ou seja, a FRELIMO, e os gatos ficaram abandonados 

em Lourenço Marques. Nunca consegui entender que tivessem deixado ficar 

para trás o Bolinhas e o Gimbrinhas. (...) Os gatos e os cães que os brancos 

deixaram para trás, não os contentores com a mobília de pau-preto nem os 

cinzeiros de pé alto, em pau-rosa, ou os dentes em marfim, foram todos 

comidos pelos pretos e pelos chinas e pelos monhés. (FIGUEIREDO, 2010, 

p. 85-86) 

  

 Ela fala de tudo que foi deixado para trás, inclusive os animais. Aqui vemos a 

referência aos bens materiais que os colonos foram obrigados a abandonar em África 

para serem usufruídos pelos “pretos e pelos chinas e pelos monhés”. Diante da 

impossibilidade de levar seus pertences, nem mesmo os animais foram poupados, pois, 

na imaginação da menina, foram comidos por aqueles que eram considerados inferiores, 

capazes de devorá-los sem cerimônia. O discurso colonial e a questão política vivida na 

época são apresentados por Isabela Figueiredo de forma sutil e irônica, ao mencionar os 

possíveis “herdeiros” dos bens dos ex-colonos e que, supostamente, também herdaram a 
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África. Podemos observar outras passagens do romance em que ela faz menção às 

perdas materiais sofridas pelos retornados: 

 

Uns meses depois, o comité avisou que as casas saqueadas e desabitadas, 

não regressando os proprietários, seriam ocupadas pela população das 

palhotas. Para os brancos, nada havia a que regressar. Tinham esgotado os 

flats para alugar no Maputo. Não queriam perder a propriedade – pelo 

menos, nessa altura, ainda pensavam poder mantê-la – mas temiam 

regressar. (FIGUEIREDO, 2010, p. 95) 

 

 Apesar da resistência, era necessário aceitar a perda do patrimônio, pois a 

situação não apresentava outra alternativa. A personagem, em diversas passagens do 

romance, fala de forma a destacar a situação de todos os retornados, dando uma ênfase 

ao coletivo. Assim como ela, os demais brancos não teriam condições de regressar a 

Moçambique. A única saída era se conformar com a perda, pois o medo de voltar era 

maior. A situação traumática não fica só na questão das perdas materiais. Isabela sente-

se “empurrada” para uma nova vida, para a qual não está preparada: “Depois, 

mandaram-me embora para a Metrópole, para ser uma mulher, e a Domingas continuou, 

sozinha, a assegurar o património do pai, que nunca foi seu. Quanto a nós duas, a guerra 

roubou-nos o prazer. Rouba sempre.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 96). Além da saída 

abrupta para a metrópole, outra questão levantada pela menina é a situação de sua amiga 

Domingas, que era obrigada a “assegurar o património do pai, que nunca foi seu”. A 

perda aqui é novamente colocada, pois Domingas era filha do colono Domingos que 

teve a casa queimada, só conseguindo salvar a filha e a mulher. Para assegurar o que 

restou do patrimônio, o pai negociara os serviços da menina que iria dar aulas aos 

“negritos do vale do Infulene” (FIGUEIREDO, 2010, p. 96) com a ajuda de Isabela. 

 Descrevendo a saída repentina para a Metrópole, a autora procura dar grande 

dimensão ao emocional. A cena é dramática, pois diante da confusão do aeroporto, a 

menina não conseguia administrar a confusão interna de sentimentos: perda, medo, 

vazio. “O aeroporto estava cheio: barulhos de coisas e pessoas, cheiro a suor, ansiedade, 

medo, perda.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 109) Assim a autora coloca a situação: 

 

Via os que tinham entrado, já distribuídos por filas. Tinhamos chegado tarde, 

porque o meu pai esquecera-se do anel da minha madrinha, o que perdi no 

avião, e ainda era preciso cumprimentar todos aqueles brancos que se foram 

despedir da filha do eletricista, levando recados, cartas, pequenas 

encomendas que eu deveria encaixar na bagagem de mão, avisos sobre como 

deveria contar tudo na Metrópole, a mesma lenga-lenga, contas tudo o que 
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nos têm feito, diz que perdemos tudo, que o dinheiro não vale nada, que não 

há que comer, que mataram os Monteiros, que a filha do Sousa mais o 

marido estão presos, conta que estamos quase a ir. Diz que eles hão-de 

matar-se uns aos outros. Que não querem trabalhar e morrerão de fome. Que 

África sem brancos está condenada. Vão chorar e clamar tanto por nós! 

Mas, agora, vai, depois lá nos encontraremos e falaremos. A gente vai a 

seguir. Agora vai que já é tarde, vai, vai, e neste instante em que tudo está 

perdido, em que já não há volta, em que entro por essa porta de vidro, após 

os beijos formais, um sentimento estranho que não consigo controlar, um 

vazio, um nunca mais vou voltar, uma coisa que se perde, um vazio, e esse 

amor tão escondido, tão evidente pelo meu pai, que me projecta para os seus 

braços, contra a minha vontade, como uma bala que o atravessa e o torna 

exangue, eu chorando a fio, não conseguindo largar o seu corpo, os seu 

braços enormes, o seu corpo enorme, as suas mãos enormes, a sua carne 

enorme que beijo, que não quero largar. E volto atrás, chorando a fio, 

abraçada a qualquer parte desse corpo sagrado, chorando, chorando-o, 

arranhando-o de amor, como se o mundo acabasse ali, e acabava, depois a 

minha mãe, que me sacudia, envergonhada, e eu, envergonhada, tanta gente, 

não chores, filha, olha as pessoas, não chores, filha, agora vai que já é tarde, 

e o corpo doce, doce, ácido, suado do meu pai, o corpo querido do meu pai, a 

camisa branca e doce, ácida, suada, encharcada das lágrimas que eu não 

percebia nem controlava. (FIGUEIREDO, 2010, p. 107-108) 

 

 A citação é longa, porém necessária para explicitar o sentimento que a 

personagem nutria pelo pai, que revela uma expressiva carga dramática. A viagem 

forçada faz com que a menina extravase o seu amor por ele. O sentimento de desamparo 

é marcado no discurso quando ela percebe que seu maior medo é a perda do pai. “Neste 

instante em que tudo está perdido, em que já não há volta” fica evidente que o retorno 

será impossível. E o vazio toma conta dela, pois aqui todos os sentimentos afloram e se 

resumem em desespero. Considerando que além do medo da mudança e do 

desconhecido, foi atribuída à jovem a responsabilidade de ser portadora de notícias 

desagradáveis que deveria levar à metrópole: “Diz que nós vamos a seguir, que o teu pai 

vai montar uma oficina de electricista... vê lá sítios baratos para alugar... Diz que 

ficámos sem nada, que vamos começar do zero.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 109) As 

notícias que a autora – no caso, por intermédio do livro –  leva para a Metrópole são 

bem diferentes daquelas que seus pares esperavam que fossem divulgadas. Estavam 

preocupados em divulgar a injustiça que sofreram, pois, segundo eles, deram tudo por 

aquela colônia e só receberam ingratidão ao perderem tudo que tinham e serem 

obrigados a abandonar uma terra que, na sua visão, também lhes pertencia. Esse trecho 

manifesta o sentimento de posse daqueles que ainda se julgavam detentores de direitos 

de domínio, em consonância com o ideal colonialista. Apesar do forte apelo dramático 

dado pela autora na descrição da saída de Lourenço Marques, seu discurso segue 
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mantendo a ironia que caracteriza todo o romance: “Depois veio uma tarde em que fui 

obrigada a dizer a verdade: „perdi tudo excepto os meus lápis nº 1‟. Respirei fundo. E 

doía-me muito o peito.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 119) 

 Podemos perceber a evidência de uma condição de espaço intervalar, e a 

dualidade de sentimentos que a personagem cultiva pelos dois lugares que a 

influenciaram desde a infância. Temos diversas referências à impregnação da cultura 

africana junto à cultura portuguesa, tão evidente no discurso da autora quanto à presença 

dos costumes portugueses trazidos para a colônia. Percebemos também a identificação 

que a personagem apresenta com os pares do lugar onde vive: 

 

(...) essa vida dos que eram da minha terra, mas que não podiam ser como 

eu. Eram pretos. Era esse o crime. Ser preto. (FIGUEIREDO, 2010, p. 52) 

 

(...) E eram tão iguais a mim. Tinham mãe, pai, primos... Os olhos eram tão 

espertos como os meus. Sorriam-me. Falavam-me, quando os patrões não 

estavam perto. 

Eu gostava de conversar com os mainatos. Os mainatos tratavam-me bem, 

carregavam-me às cavalitas. A minha mãe tinha medo que os mainatos me 

fizessem mal ou me roubassem. Ou desconfiava de mim, adivinhando a 

minha alma de preta. (FIGUEIREDO, 2010, p. 74) 

 

Podia descalçar-me às escondidas no mato, e ir clandestinamente, sem 

sapatos, a ver se conseguia que os meus pés ficassem como os pés dos 

negros, de dedos abertos e sola dura, rachada. E gingava como uma preta, 

para experimentar o que era ser preta. (...) Parecia-me com eles. (...) 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 101) 

  

Em algumas circunstâncias, ela se sentia igual, e ficava totalmente à vontade na 

convivência com eles, apesar da repressão exercida pelos pais e pela pressão de sua 

situação de colona. A diferença e a semelhança eram enfatizadas, a menção à cor, à 

cultura, à condição humana, à relação amistosa: tudo contribuía para que a menina 

desenvolvesse o sentimento ambíguo de atração e repulsa, e ela sabia que cometia o 

crime de ter “a alma preta”, afinal era crime ser preto, e eles não podiam ser como ela. 

 No que concerne à afirmação de que os retornados foram duplamente 

influenciados, percebemos que essa ambiguidade cultural é responsável pelo surgimento 

de hiatos existenciais que provocam o esvaziamento do sentimento de pertencer a um 

lugar, tão característico do ser humano.  Esse esvaziamento causa certa angústia, que 

exacerba a necessidade de adaptação, e para isso procura escolher um caminho que lhe 
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dê uma direção, que adormeça o sentimento de não pertencer a lugar algum, fazendo 

com que busque um novo lugar. 

 O discurso da narradora apresenta a mágoa do desterramento; percebemos, 

porém, a busca em impregná-lo de ironia e agressividade, possivelmente na intenção de 

camuflar essa mágoa que acompanha o sentimento de amputação provocado pela perda 

repentina, que provoca a sensação de abandono. Essa reinvenção gera uma nova 

identificação, fazendo com que a pessoa se insira novamente dentro de uma sociedade, 

sentindo-se parte dela. No romance percebemos a busca em encontrar essa identidade 

que lhe fora usurpada, esse reconhecimento e essa procura por uma pátria perdida. 

Isabela não se sente cidadã portuguesa plena, pois se encontra em uma terra estranha, 

mas se identifica com os costumes, que foram levados até ela pelos pais na colônia. No 

entanto, se sente um pouco africana, pois se identifica com a terra e com os costumes 

que a influenciaram na infância: 

 

Quando partimos, muito ao final da tarde, Lourenço Marques ficou para trás 

do pôr-do-sol, muito doce, muito madura, mas já longe quando levantámos; 

era o lugar onde nunca voltaria; eu sabia; agora tinha de me preparar para ser 

uma mulher, começar uma vida nova, fazer tudo certo. Sabia que era difícil. 

Que estava marcada por uma larga solidão invisível. Não sabia como tinha 

acontecido nem porquê. 

Seio-o, hoje, porque reconheço o meu pensamento seguindo os mesmos 

caminhos, enformado nos mesmos moldes. Porque sou a mesma. Lembro-

me de como pensava. 

Já estou aqui, contudo ainda lá estou. Na verdade, todo o passado, presente e 

futuro ali se fundiram, naquela viagem, e eu só posso falar usando as 

palavras de fronteira, de transição, manchadas, duais que aí se formaram. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 106-107) 

 

 Como se vê, as palavras “de fronteira, de transição, manchadas, duais” nos 

reportam ao sentimento ambíguo de situar-se em lugar fronteiriço, o entre-lugar que 

caracteriza a condição de exilado. E a urgência da situação aumentou o sentimento de 

amargura: “Agora, depressa, para o aeroporto. A vida na colônia era impossível. Ouse 

era colono, ou se era colonizado, não se podia ser qualquer coisa de transição, no meio 

daquilo, sem um preço a loucura no horizonte.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 104). 

Observamos a necessidade de se assumir sem medo uma identidade:  

 

Tinha ficado feliz quando soube que na decisão final sobre o meu futuro 

tinha vencido a partida. Houve uma decisão? Não interessa. Que se tinha 

decidido que eu me iria embora no primeiro avião disponível. Qualquer 

desculpa serviria: os estudos, a segurança, a minha virgindade... Dali para 
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fora. A andar. Rápido. Queria, como uma criminosa de guerra, voltar costas 

a toda aquela esquizofrenia que não me permitia ser legitimamente quem eu 

era nem viver com o que eles eram. Precisava de uma identidade. De uma 

gramática. Melhor, de poder mostra-las sem medo. Sou isto, pronto, sou isto, 

assim, agora, olhem, arranjem-se. (FIGUEIREDO, 2010, p. 102-103) 

 

 Neste trecho fica claro o sentimento ambíguo de desejo e repulsa a que Silvio 

Renato Jorge se refere, evidenciando “a antítese que dá forma ao modo como o exilado 

busca situar-se entre dois espaços”. (JORGE, 2003, p. 158). Eduardo Said afirma que “a 

literatura sobre o exílio objetiva uma angústia” (SAID, 2003, p. 47), e no romance 

contemplamos essa angústia de forma explícita, principalmente no que tange à relação 

indivíduo-nação, pois o exílio “é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar 

natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais pode ser superada.” 

(SAID, 2003, p. 46): 

 

(...) não sei se ele poderia regressar a África, apesar de ter sido a única terra 

que amou. Nos dias que antecederam a sua morte ainda sonhava andar a 

fazer umas instalações nuns prédios da “Sommershield”. Também nos meus 

sonhos os caminhos ainda são de terra vermelha batida. (FIGUEIREDO, 

2010, p. 34) 

 

Nesta passagem observamos que a personagem está se referindo ao pai, que até a 

sua morte carregava o sentimento de pertencer à terra que deixou. Era um sentimento 

que a menina-mulher compartilhava com ele, pois seus caminhos, apesar de deslocados, 

ainda se apresentavam de terra vermelha batida, fazendo referência à vida em África. E 

onde encontrar essa pátria perdida? Podemos cogitar que o retornado, na condição de 

exilado, procura uma substituição desta “por um espaço construído dentro do próprio 

indivíduo”. Considerando que “sua verdadeira pátria talvez não seja aquela que deixou 

para trás nem aquela que o recebeu, mas tão somente a que constrói em seu interior” 

(JORGE, 2003, p. 159), é natural que o retornado procure, a partir de uma motivação 

interna, a reconstrução da identidade através da procura de um novo alicerce, uma nova 

base que substituirá essa pátria perdida, esse novo solo que irá plantar um novo existir: 

 

A minha terra nunca veio, depois disso, a ser um metro de chão preciso – um 

talhão do qual se pudesse dizer “pertenço aqui”. Ou, “vêem aquela janela no 

4º andar, foi ali”; “onde está agora aquele prédio, a minha mãe...” 

A minha terra havia de ser uma história, uma língua, uma ideia miscigenada 

de qualquer coisa de cultura e memória, um não pertencer a nada nem a 
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ninguém por muito tempo, e ao mesmo tempo poder ser tudo, e de todos, se 

me quisessem, para que merecesse ser amada; quanto custava o amor? 

O meu corpo tornou-se devagar a minha terra. Materializei-me nela, e todos 

os dias voltava ao anoitecer à minha terra, e dela saía de manhã. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 87) 

  

 Diante da complexidade da questão, a identidade daquele que se encontra 

exilado passa pela desvinculação de seu existir e da terra deixada, e procura se 

estruturar a partir de outros parâmetros, então a terra “havia de ser uma história, uma 

língua”, e poderia ser também a miscigenação de fragmentos herdados e vivenciados, 

que retratam a busca melancólica por si mesmo, que também é a busca pelo amor, 

próprio e dos outros. No texto podemos encontrar traços significativos de uma 

dualidade que transita entre o não pertencer a nada e o pertencer a tudo e a todos. E 

nessa condição de inter-existir reside a amargura da solidão: 

 

É uma imagem invulgar, portanto estranha. É noite, e uma noite 

especialmente só. A primeira noite em que ninguém me mandou apagar a 

luz, e em que me encaminho para a mulher que escreve estas palavras. A 

mesma mulher, ainda menina, o mesmo cabelo e os olhos claros vazados 

pela miopia, as mãos com muitas linhas, as pernas gordas nas coxas que 

continuam a rasgar as calças entre as pernas. A mesma pessoa, como poderei 

explicar isto melhor: a mesma pessoa. (FIGUEIREDO, 2010, p. 105) 

 

 Como afirma ainda Silvio Renato Jorge: “Ao exílio, corresponde uma imagem 

angustiosa da solidão.” (JORGE, 2003, p. 161) Ao fazer referencia à primeira noite na 

ex-metrópole, Isabela enfatiza a solidão e a transição pela qual passa, pois é o início da 

trajetória que a levará a se tornar “a mulher que escreve estas palavras”, aquela que 

amadureceu e se transformou a partir da solidão do exílio.  E que, ao mesmo tempo, é a 

mesma menina que viveu em África, transfigurada em uma mulher que, no fundo, é ela 

mesma.  

 Nesse contexto, ao se pensar na proposta literária, há em Caderno de memórias 

coloniais uma preocupação, não em recuperar uma identidade supostamente perdida, 

mas sim em aceitar aquela a que se destina, criada a partir das condições impostas e pela 

própria vivência, diante das quais a autora parece traçar um percurso para alcançar o 

autoconhecimento. 
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4.2. Fragmentos de uma memória herdada 

 

 

A pele do meu pai, tostada, brilhava de brilho. E os olhos, de brilho.  

O sorriso do meu pai sorria sozinho. 

 

Isabela Figueiredo 

 

 

Diante da possibilidade de análise mais profunda sobre a questão da superação, 

cabe discutir o entendimento de Jeanne Marie Gagnebin, que, refletindo a partir de 

Walter Benjamim em seu artigo “Apagar os Rastros, recolher os restos”, disserta sobre 

o aspecto paradoxal do conceito de “rastro”, entendido por ela como a “presença de uma 

ausência e ausência de uma presença. (GAGNEBIN, 2012, p. 27) 

Partindo desse princípio, o passado pode ser lido como a presença necessária 

para se garantir a superação. No que concerne à memória, nos cabe refletir sobre a 

importância dessa presença que, através da vivência do luto, supostamente possibilitará 

ao retornado sobrepujar a situação vivida. Ainda nos reportando à Gagnebin: 

 

O verdadeiro lembrar, a rememoração, salva o passado, porque procede não 

só à sua conservação, mas lhe assinala um lugar preciso de sepultura no chão 

do presente, possibilitando o luto e a continuação da vida. (...) Somente esse 

trabalho de rememoração e de narração, sob a égide da morte e do túmulo, 

possibilita, como diz Benjamin em Rua de mão única, que se possa esculpir 

uma outra imagem, a do futuro. (GAGNEBIN, 2012, p. 35) 

 

 Essa suposta evocação do passado propicia um reviver e serve de base para a 

reconstrução de uma nova realidade, pois, rememorando, se pode estruturar um novo 

alicerce no presente para se construir um futuro. Assim, a voz dos retornados pode 

servir, ao mesmo tempo, como expressão individual e coletiva, pois representa a 

exposição de sentimentos cultivados a partir da experiência da descolonização. A 

organização de Caderno de memórias coloniais em fragmentos dialoga com a ideia dos 

“rastros” de Walter Benjamin. Em seu trabalho, problematiza o conceito de história, 

quando afirma que “a história é objeto de uma construção cujo lugar é constituído não 

por um tempo vazio e homogêneo, mas por um tempo preenchido pelo Agora 

(Jetztzeit).” (BENJAMIN, 2012, p. 18) Portanto, em sua perspectiva, compreende que o 

tempo é descontinuidade e ruptura: 
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A verdadeira imagem do passado passa por nós de forma fugidia. O passado 

só pode ser apreendido como imagem irrecuperável e subitamente iluminada 

no momento de seu reconhecimento. [...] Porque é irrecuperável toda 

imagem do passado que ameaça desaparecer com todo presente que não se 

reconheceu como presente intencionado nela. (BENJAMIN, 2012, p. 11).  

 

 Na visão Benjaminiana, a narrativa historiográfica é construída com fragmentos 

do passado fugidio e do presente irreconhecível. A transformação do passado se dá a 

partir do possível esquecimento e a do presente pela tentativa de captura dos fragmentos 

do passado. Trata‐se de “destruir o contínuo da história” (BENJAMIN, 2012, p. 18) e, 

através dele, reconstruir outra história, se utilizando das evidências escondidas, pois, 

para ele, “esconder significa: deixar rastros.” (BENJAMIN, 1993, p. 237). Desta forma, 

o tempo e a história, em descontinuidade, surgem como lugar onde as rupturas e as 

ligações entre presente e passado se apresentam. Ao associar o conceito de rastro tratado 

por Benjamin à memória, podemos pensar que perceber um rastro possibilitará a 

lembrança daquilo que está ausente e nem por isso é pouco significativo. É notório que, 

ao relatar o passado, seja em um contexto individual ou coletivo, é preciso adotar 

recursos linguísticos e estéticos que permitirão a articulação da memória, através da 

leitura dos rastros subjacentes. Em se tratando da narrativa do romance analisado, a 

autora se utiliza de sua experiência em Lourenço Marques e cria um apanhado de relatos 

isolados a que chama de memórias, como o próprio título do livro já aponta. “Lourenço 

Marques, na década de 60 e 70 do século passado, era um largo campo de concentração 

com odor a caril.” (FIGUEIREDO, 2010. P. 23) Ela remonta as lembranças do passado, 

quando viveu com a família na situação de colonizadores e, sobre isso, declarou:  

 

As minhas memórias desse tempo vão surgindo motivadas por estímulos 

inesperados. Não desejei ter estas memórias, mas o problema é que também 

não consigo evitá-las. E a certa altura achei que não tinha que as evitar. 

Precisava de viver com isto o melhor possível, de assumi-lo. 

(FIGUEIREDO, 2010, pg. 22) 

 

 Ela menciona o surgimento gradativo da memória. Não devemos, no entanto, 

deixar de considerar a questão colocada por Roberto Vecchi, quando afirma: “Assim, a 

dimensão da pós-memória surgiria de facto dos desdobramentos da memória, dentro do 

conjunto de problematizações – e entraves – que caracteriza o testemunho.” (VECCHI, 

2013, p. 19). Segundo esse raciocínio, podemos considerar que o relato da narradora 

constitui-se como pós-memória, não só pela forma assumida de testemunho, pois ela 
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afirma: “Digo nós, porque eu estava lá” (FIGUEIREDO, 2010. p. 23), como também 

por se tratar de uma memória de segunda geração. 

 

A pós-memória ou a memória de segunda geração surge, assim, como uma 

“herança” direta ou indireta de uma experiência traumática que, ainda que 

vivida por outro, teve reflexo na esfera privada ou familiar e, portanto, pode 

ser assumida como um legado explícito ou mediado e pode ser reelaborada a 

partir do “testemunho de um testemunho”. (RIBEIRO, 2013, p. 30) 

 

Poderíamos, assim, conceber que o texto dialoga com os conceitos de memória e 

pós-memória, simultaneamente, já que tem como base as experiências vividas pela 

própria protagonista, ao mesmo tempo em que sofre as influências dos relatos dos pais. 

A protagonista se refere às memórias do pai: “A memória dele. Não, a minha. As suas 

histórias ridículas, para que eu me risse, e involuntariamente soubesse que é doce ser 

ridículo, ser só uma pessoa ridícula, ser uma pedra, um pão acabado de cozer. Ser 

nobremente ridícula.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 60) A crítica se dá na associação do 

ridículo ao amor, pois as histórias do pai eram ridículas, mas eram um carinho para ela. 

Ao revelar ironicamente que é “doce” ser “nobremente ridícula”, estava manifestando a 

vulnerabilidade do amor e sua proximidade com o pai, pois as memórias do pai são tão 

ridículas quanto as suas, construídas a partir das dele. Ainda nas reflexões de Margarida 

Calafate Ribeiro: 

 

Neste aspecto Caderno de Memórias Coloniais alinha-se portanto não nos da 

geração de retornados ou de ex-combatentes - o título não o permitiria desde 

logo - mas nos da geração dos netos que Salazar não teve: a geração dos 

filhos da Guerra Colonial, os filhos da ditadura, os filhos dos retornados, 

aqueles que têm uma memória própria, mas de criança, dos eventos que 

levaram ao fim do império português em África, ou pós-memórias já, ou 

seja, aqueles que não têm memórias sem delas terem sido testemunhas. 

Memórias, pós-memórias que coincidem com o despertar para a vida, com o 

descobrir do mundo para além da hipotética casa familiar protegida, com o 

descobrir da diferença etnicamente marcada, com a diferença social 

habilmente construída. (RIBEIRO, 2012, p. 93) 

 

E quem são esses filhos dos retornados, senão “alguém para quem essas 

vivências são já uma representação, alguém que se constitui como o herdeiro simbólico 

de uma ferida aberta sobre a qual elabora uma narrativa - um testemunho possível”. 

(RIBEIRO, 2012, p. 94). A autora apresenta através de seus relatos uma memória 

própria, como testemunha dos fatos, e a partir dela constrói sua própria visão de mundo, 

que é particular, diferente da visão imperialista a que foi submetida na infância.  O 
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testemunho solicitado à criança que retorna é aquele que diz respeito ao branco 

vitimizado pelos negros, sob o ponto de vista dos colonizadores que se viram forçados 

ao exílio. Seu depoimento, entretanto, se perde no silêncio e só vem à tona em sua fase 

adulta, repleto de ironia, em uma evidente crítica ao colonialismo. Conforme Isabela: 

“O tempo dos brancos tinha acabado” (FIGUEIREDO, 2010, p. 88). 

Percebemos que a autora atribui importância à memória, assim como enfatiza 

que a memória não pode ser considerada concreta e definitiva, pois se trata de uma 

recuperação de fatos ocorridos que podem ser modificados, sofrendo acréscimos e 

supressões. Ao ficcionalizar suas experiências, ela opera um trabalho de seleção, 

deixando clara a sua intencionalidade. Logo no início ela faz alusão à memória humana 

em citação:  

A memória humana é um instrumento maravilhoso mas falível. (...) As 

recordações que jazem dentro de nós não são gravadas em pedra; não só têm 

a tendência para se apagarem com os anos, como também é frequente 

modificarem-se, ou inclusivamente aumentarem, incorporando 

delineamentos estranhos. (Primo Levi, Os que Sucumbem e os que se 

Salvam) (FIGUEIREDO, 2010) 

 

 Ao afirmar que a memória humana é falível, ela se isenta da reprodução fiel dos 

fatos vividos, pois nem mesmo em relatos assumidamente biográficos existe a garantia 

de que a escrita obedecerá impecavelmente os eventos ocorridos. Tratando-se de uma 

memória ficcionada, compreende-se que os episódios são elaborados com base em 

lembranças que, no entanto, são manipulada, obedecendo aos interesses da autora: 

 

Qual dos cenários é o real? A conversa sobre o 25 de Abril teve lugar lá em 

cima, no Alto-Maé, ou na Baixa? Foi a mesma conversa? Foram conversas 

diferentes sobre o mesmo assunto? Prefiro o segundo cenário. Talvez as duas 

tenham acontecido. A coerência temporal, a uma grande distância, perde-se. 

“Foi assim”, “tenho cá esta ideia.” Uma coisa é certa: aconteceu. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 76) 

 

 A memória se manifesta como recordações que podem ser influenciadas pela 

situação e pela intencionalidade de quem se propõe narrar uma história. Além da força 

dos relatos, observa-se a figura marcante do pai na vida de Isabela, pontuando toda a 

obra, em fragmentos que expõem claramente a relação ambígua e complexa com esse 

pai. A autora, em sua própria fala, confessa: “O meu pai é o princípio de tudo. Foi 

aquele que mais amei e odiei.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 20 – apêndice) Não podemos 
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deixar de mencionar a figura da mãe, dentro de um contexto familiar que nos remete aos 

conflitos de convivência e as tradições portuguesas que, fato comum aos colonos, foram 

levados para África: 

 

As camisas do meu pai eram sempre brancas. 

Era sábado à tarde. A minha mãe tinha ficado de escrava ao quintal. Aos 

coelhos que tinham sarna. Ao transplante de nabiças para regos de terra que 

ela própria cavava, a negra. (FIGUEIREDO, 2010, p. 59) 

 

 O papel da mãe, comparado ao do pai, é secundário. Possui, no entanto, sua 

importância. Ela complementa a representação da família tradicional portuguesa e 

denota simbolicamente a submissão ao pai, o que reforça a sua condição de chefe de 

família, patrão, pai autoritário e, também, colonizador. A personagem iguala a mãe a 

uma negra, supostamente por considerá-la fraca, no papel de escrava do pai, 

demonstrando a compaixão que tem por ela. Percebemos a dureza em seu discurso ao 

compará-la com o pai, forte, aquele com quem tinha afinidade: 

 

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

pai iniciava-me no prazer que já havia despontado com o estranho fogo do 

meu padrinho. Eu gostava da sua presença, de passear com ele a pé, por onde 

quer que fosse, de mão dada. Não falava comigo sobre responsabilidades, 

não me penteava nem endireitava a gola do vestido, como a minha mãe, mas 

dirigia-se-me como a uma adulta. Falávamos do que o dia trazia e levava. E 

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

2010, p. 82) 

 

 Apesar da personagem declarar que o pai era fácil, é evidente a intencionalidade 

da autora em ironizar, já que é notório que de fácil o pai não tinha nada. Ele era difícil, 

representação da dureza do colonialismo e símbolo de poder do colonizador. A mãe 

difícil, pois lembrava-lhe as responsabilidades de uma filha dentro das tradições 

portuguesas. No entanto, difícil mesmo era o pai. A mãe era, ao contrário, símbolo da 

submissão, encarnação do colonizado. O romance é “fundado sobre um diálogo 

póstumo com a figura do pai, transfigurada ora na nação portuguesa, ora na própria 

imagem do colonialismo português em África.” (RIBEIRO, 2012, p. 90-91) A persona 

do pai é o pilar que sustenta a narrativa e representa a contextualização de toda a 

experiência da autora, pois, para ela, o pai é o colonialismo vivo, o ser amado e odiado, 

e, consequentemente, é o principal foco da reconstrução de suas memórias. A partir dos 

fragmentos dessa memória ela reconstrói seu “lugar” na sociedade portuguesa. A 
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narradora expõe o seu despertar sobre a relação incestuosa com o pai, com atitudes que 

se alternavam entre o ódio e desprezo. “Sorria porque era dele. Sabia quem ele era. 

Sabia uma parte. Sorria porque já sabendo quem ele era, eu era dele, ainda.” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 80) A ambiguidade dos sentimentos, a dificuldade de 

entendimento de suas atitudes, o ciúme, tudo se misturava na difícil trajetória da menina 

que crescia como a filha de colono: 

 

Era muito grande e muito poderoso como um rei-gigante, e a sua presença 

protegia-me de todos os medos irracionais. Acho que nunca fui tão feliz 

como nesses momentos em que me pegava pela mão e caminhava comigo 

pelas ruas de Lourenço Marques, (...) 

Sentia-me uma pessoa. Sentia-me uma mulher. A sua alma-gémea. 

Não houve nenhum homem capaz de me resgatar como ele, de me quebrar, 

de me dar vida só por existir.  

Só por estar ali, sorrir-me, dar-me valor. Dar-me a mão. Pegar em mim. 

Escutar-me. Esse pai a quem traí. (FIGUEIREDO, 2010, p. 82) 

 

A narradora retrata o pai sob o seu ponto de vista, como um “rei-gigante” todo 

poderoso, detentor de toda força capaz de protegê-la. A paixão e o desejo por ele, 

muitas vezes irracional, dá uma maior dimensão ao sentimento de culpa por tê-lo traído, 

em sua concepção. A traição se dá ao escrever sobre sua experiência e sobre o 

colonialismo e ao revelar a postura violenta e racista do pai: 

 

A única hipótese de não haver milando, era meterem o dinheiro recebido no 

bolso das calças rasgadas e saírem, cabisbaixos. Se reclamavam, havia 

milando, e não eram poucas as vezes em que saíam da sala com um murro 

nos queixos, um encontrão dos bons. Havia milando bravo. Ameaçavam o 

meu pai, o que o irritava ainda mais. Eram expulsos. Eu e a minha mãe, 

tremíamos. Entre os negros que ainda esperavam receber, crescia um 

silêncio tenso. Depois, tudo se passava muito depressa. O meu pai chamava 

o resto dos nomes, pagava e punha-os a andar. A seguir ficava doente para o 

resto da noite. 

O meu pai tinha o condão de transformar os finais dourados das tardes de 

sábado num poço escuro de medo e raiva. (FIGUEIREDO, 2010, p. 41) 

  

Nesta passagem observamos o pai como exemplo do colonialista que explora os 

negros e, com violência, subjuga-os. Aos olhos da filha, é o portador do “medo” e gera 

“raiva”. O racismo está presente, pois “resume e simboliza a relação fundamental que 

une colonialista e colonizado.” (MEMMI, 1077, p. 68). Assim, dá também seu 

testemunho no que diz respeito ao que acontecia com os negros ao longo do processo de 

colonização e com ironia faz referência ao colonialismo, que nada tem de inocente: 
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Mas parece que isto era só na minha família, esses cabrões, porque segundo 

vim a constatar, muitos anos mais tarde, os outros brancos que lá estiveram 

nunca praticaram o colun..., o colonis..., o coloniamismo, ou lá o que era. 

Eram todos bonzinhos com os pretos, pagavam-lhes bem, tratavam-nos 

melhor, e deixaram muitas saudades. (FIGUEIREDO, 2010, p. 49) 

  

 Mas uma vez podemos notar a presença da ironia no texto, quando a narradora 

afirma que “eram todos bonzinhos” e os negros tratados com justiça. Em outro 

momento da narrativa, ela declara, que “O negro estava abaixo de tudo. Não tinha 

direitos. Teria os da caridade, e se a merecesse. Se fosse humilde.” (FIGUEIREDO, 

2010, p. 24). Para a protagonista, “esta era a ordem natural e inquestionável das 

relações: preto servia o branco, e branco mandava no preto. Para mandar, já lá estava o 

meu pai; chegava de brancos!” (FIGUEIREDO, 2010, p. 24) O pai, para ela, era a 

representação do colonialismo. Sabemos que, segundo Memmi, não há colonização 

justa: 

 

Na base de toda a construção, enfim, encontra-se a mesma dinâmica: a das 

exigências econômicas e afetivas do colonizador que nela faz as vezes da 

lógica, comanda e explica cada um dos traços que atribui ao colonizado. Em 

definitivo, são todos vantajosos para o colonizador mesmo aqueles que à 

primeira vista, ser-lhe-iam prejudiciais. (MEMMI, 1977, p. 80) 

 

 Assim, os interesses do colonizador sempre terão prioridade, não importa o 

quanto ele pareça “bonzinho”. Na verdade não há bondade em suas atitudes, pois o bem 

estar do colonizado pouco importa. O pensador define os papéis desempenhados na 

situação de dominação, explanando sobre a supremacia e a submissão que define a 

relação de ambos. Ele delineia, também, o perfil do sujeito que ocupa o território 

dominado: 

 

Esse homem, talvez amigo sensível e pai afetuoso, que, no seu país de 

origem, por sua situação social, seu meio familiar, suas amizades naturais, 

poderia ter sido um democrata, transformar-se-á certamente em conservador, 

em reacionário ou mesmo em fascista colonial. Não pode deixar de aprovar a 

discriminação e a codificação da injustiça, alegrar-se-á com as torturas 

policiais e, se preciso fôr, convencer-se-á da necessidade do massacre. Tudo 

o levará a isso, seus novos interesses, suas relações profissionais, seus laços 

familiares e de amizade estabelecidos na colônia. O mecanismo é quase 

fatal: a situação colonial fabrica colonialistas, como fabrica colonizados. 

(MEMMI, 1977, p. 58-59) 
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 Albert Memmi apresenta o homem no papel de colonizador retratando seu 

comportamento ditatorial. Ele atribui a transformação de sua postura à necessidade de 

se adaptar, em um novo contexto que exige mudanças em suas atitudes, fundamentais 

para a manutenção da posição que ele ocupa na colônia. É necessária a construção dessa 

personalidade que o transforma em um “fascista colonial”, passando, desta forma a 

compactuar com as injustiças praticadas em nome do colonialismo. Além disso, “toda 

nação colonial traz assim, em seu seio, os germes da tentação fascista.” (MEMMI, 1977, 

p. 63).  

Desta forma, ele estará defendendo suas conquistas através de atitudes que 

englobam suas relações interpessoais com o objetivo de obter desenvolvimento 

econômico e social, a serviço de seus interesses. É notória a semelhança entre esse 

indivíduo descrito por Albert Memmi no seu famoso Retrato do colonizado precedido 

pelo retrato do colonizador, com o pai da personagem Isabela. Sendo pai “afetuoso” e 

esposo responsável, desempenha seu papel de chefe de família e, paralelamente, 

incorpora o colonizador brutal. Na passagem a seguir a menina constata a violência do 

pai e sua mudança de atitude ao se dirigir a ela: 

 

O meu pai gritava lá dentro, e aos safanões trazia-o para fora, atordoados 

ambos. Segunda, vais trabalhar, ouviste? Segunda, estás nas bombas às sete. 

Vais trabalhar para a tua mulher e para os teus filhos, cabrão preguiçoso. 

Queres fazer o quê da vida? Safanão. Soco. E a mulher e os filhos e o bairro 

todo, e eu, estávamos ali, imóveis, paralisados de medo do branco. (...) 

O branco foi lá dentro, deu porrada no Ernesto, agora vai a sair, o branco 

trouxe a menina, é a filha do branco. 

E o homem branco que me leva pela mão voando, atravessa o caniço veloz, 

procura a Bedford estacionada lá fora, senta-se, põe o motor a trabalhar, 

arranca, olha para mim, então, estás cansada, queres ir beber uma Coca-

Cola? Queres que te deixe provar o meu pênalti? Olho-o, não respondo. 

Aquele homem não é o meu pai. (FIGUEIREDO, 2010, P. 52-53) 

 

 Em diversos trechos do romance a autora faz menção à violência do pai. Para 

lidar com os negros, seus empregados, era necessário usar de certa agressividade, pois, 

de acordo com o contexto, os negros eram preguiçosos, e só trabalhavam sob pressão, 

pois “o colonizador constitui o colonizado como ser preguiçoso.” (MEMMI, 1977, p 79) 

A ocupação da colônia se dava, principalmente, com o intuito de se garantir um retorno 

financeiro. Muito portugueses não tinham condições financeiras estáveis na metrópole, 

tornando-se assim muito interessante a colonização. Segundo Memmi, “vai-se para a 

colônia porque nela as situações são garantidas, altos os ordenados, as carreiras mais 
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rápidas e os negócios mais rendosos.” (MEMMI, 1977, p. 22). Apesar da exploração do 

território, alguns colonos e seus filhos passaram a amar a terra, mesmo não se 

identificando com a população com cultura estranha, se sentiam em casa, permanecendo 

a sua terra natal tão distante de uma realidade que se tornou cada vez mais natural. De 

certa forma, na colônia adquiriram um status que na metrópole não possuíam, por isso a 

dificuldade de lidar com o iminente retorno que acabou por acontecer a tantos colonos e 

suas famílias, gerando essas memórias que são consideradas traumáticas. “Se voltasse 

para lá, (...) ele deixaria de ser um homem superior; se tudo é na colônia, o colonialista 

sabe que na metrópole nada seria; lá voltaria a ser um homem qualquer.” (MEMMI 

1977, p. 62) Assim, ao retornar, perdiam essa superioridade que supunham ter 

adquirido, pois havia incorporado a postura e a atitude colonialista, onde era o dono da 

terra: 

 

Porque aquela terra, senhores, era do meu pai. O meu pai era todo o povo 

moçambicano. Sentia força e raiva, e espumou até o último dia, recusando 

baixar a voz perante um negro, mostrar-lhe os documentos, as guias de 

viagem, trata-lo por você, dar-lhe a mão em sinal de aceitação da sua 

autoridade. 

Com ou sem independência, um preto era um preto e o meu pai foi colono 

até morrer. (FIGUEIREDO, 2010, p. 97-98) 

 

 O pai era a terra, era o povo moçambicano, ao mesmo tempo em que era o 

senhor da terra e do povo. E mesmo após a independência, o sentimento de posse e de 

superioridade não deixou de existir. A narradora afirma que “meu pai foi colono até 

morrer”, pois não cabia mais a ele uma nova postura, já que a atitude colonialista 

impregnara sua personalidade até a morte. A aceitação de uma nova realidade que o 

colocava em um patamar de igualdade torna-se inconcebível. Aqui percebemos o 

sentimento de desolação, de perda inevitável e inaceitável. O testemunho da autora, 

ficcionalizado para lidar com essas memórias que surgem “mais do silêncio que das 

palavras, mais dos fragmentos do que das narrativas completas, mais de interrogações 

do que de respostas” (RIBEIRO, 2012, p. 95), torna-se uma memória específica, no 

sentido de configurar-se em pós-memória quando compactua com a dor dos pais e dela 

se sente herdeira. Então a ambiguidade se manifesta a partir do sentimento de traição 

que passa a dominar a menina ao se tornar mulher e se impor a traição à memória do pai 

que venerava. Na narrativa ela releva sua preocupação em se manter limpa quando 

menciona os vestidos brancos. Na verdade essa era uma imposição dos pais, mas desde 
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pequena a criança já dava indícios do que viria a ser no futuro, quando pudesse formar e 

expressar sua própria opinião sobre o colonialismo. Sua verdadeira essência só é 

revelada após a morte do pai, quando se sente livre da opressão que sua figura 

representava. Então, a preocupação da menina do passado em se manter limpa, branca 

como sua pele, se transforma quando ela se vê adulta e portadora do testemunho que irá 

sujar esse passado supostamente “branco” e “imaculado”: 

 

Na minha memória estou sempre vestida de branco, preocupada em não me 

sujar. O vestido branco que não usei nesse dia é a mais clamorosa metáfora 

da minha vida de pequena colona: uma branca de branco, agarrada à saia que 

não pode sujar, olhando os sapatos brancos que não pode empoar. É assim 

que me vejo, na cabina da Bedford branca, encolhida debaixo da roupa, 

preocupada com a poeira que entra pelas janelas. (FIGUEIREDO, 2010, p. 

103) 

 

 O branco é reconhecidamente uma metáfora muito representativa para autora, 

pois em sua memória é fixada a ideia de que estava sempre vestida de branco, que 

revestia sua pele branca e sempre preocupada em não se sujar, seja por um medo 

próprio ou por uma recomendação da mãe, que sempre a lembrava de que devia se 

preservar limpa. A associação da cor branca à limpeza nos remete à pretensa 

superioridade do homem branco: “O meu pai vestia uma camisa de algodão fino, muito 

branca. Lavadinha, passada a ferro com zelo pela minha mãe, apertada demais no botão 

da barriga, quase a esgarçar.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 59) O pai, assim como ela, é o 

homem branco vestido de branco, o retrato da perfeição. Ao referir-se à sua traição, a 

protagonista novamente recorre à metáfora para expressar que, ao revelar a sua visão 

sobre o colonialismo, resultado de suas próprias reflexões diante das lembranças da 

experiência vivida na colônia, está sujando a memória de seu pai: “O meu pai tinha a 

camisa branca e eu, o seu tesouro, a sua vida, sujei-lha de terra para sempre.” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 62) Ao sujar a camisa do pai, ela está sujando sua reputação, 

sua memória. A figura forte do pai impregnava a imaginário da menina que sentia 

atração e repulsa, simultaneamente. Entretanto, tinha o pai como exemplo, queria ser 

como ele e, ao mesmo tempo, tinha vergonha de se imaginar como ele: 

 

Ser forte como o meu pai. Ser forte como o meu pai desejava que fosse. E 

como os pretos – que comiam piri-piri sem caretas. (...) Ser forte. Havia que 

resistir a tudo, não desistindo. (...) Como o meu pai. Como os pretos. A vida 

não haveria de me apanhar desprevenida. Havia de viver tudo, viver melhor 
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e bem. Não seria uma minhoca, uma alforreca, uma amiba. Não havia de ser 

um pau-mandado como as outras mulheres. Eu cá não dobraria. Havia de ser 

como a Helen Keller. Ou o meu pai. Nesta parte já não entravam os pretos. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 57-58) 

 

 A personagem é desenhada de forma a percebermos que, quando criança, 

vivenciando a realidade que a ela se expunha, deveria sentir somente amor e 

identificação. A partir da visão amadurecida, quando se propõe à rememoração, ela 

desenvolve outra opinião sobre as atitudes do pai, condenando-as e associando-as ao 

colonialismo. A contradição de sentimentos se revela através da declaração de que tanto 

seu pai quanto os pretos eram fortes, aproximando-os em força, ao mesmo tempo em 

que se encontram em lados opostos, colonizador e colonizado. Para ela, ambos são 

fortes em suas posições: potência dominadora e potência de resistência. Outra referência 

à força aparece na citação de Helen Keller, pois não se dobraria, assim como a 

americana. A escritora surda e muda não se rendeu à deficiência, criando a linguagem 

de sinais, o que possibilitou que se comunicasse com o mundo. Isabela Figueiredo, por 

sua vez, através da personagem homônima, também rompe com o silêncio, assim como 

Helen Keller. 
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5. O DESTERRO EM O RETORNO, DE DULCE MARIA CARDOSO 

 

 

Então a metrópole afinal é isto. 

 

Dulce Cardoso 

 

 

 A segunda obra analisada neste trabalho, O Retorno, foi publicada em 2011. 

Assim como Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo, o romance aborda 

o processo de descolonização decorrente do fim do Império Ultramarino com foco no 

conturbado regresso dos portugueses que ocupavam as colônias. É uma ficção que 

apresenta o drama do retornado à ex-metrópole sob o ponto de vista de um narrador-

personagem chamado Rui, que chega a Portugal com sua mãe e irmã em 1975, enquanto 

o pai permanece em Angola. Com uma abordagem focada no cotidiano após o retorno, 

apenas no início da narrativa é retratada sua vivência em Angola, para ilustrar os 

preparativos para a partida e o episódio que acelerou a retirada da família do continente 

africano. O acontecimento traumático, que se resume na captura do pai pelos “pretos” e 

em seu desaparecimento, vai atravessar toda a trama.  A dúvida do paradeiro do pai, que 

angustia Rui e sua família; o cotidiano do menino em fase de adaptação à vida na ex-

metrópole e a sua nova condição de retornado são os eixos narrativos do romance. A 

autora, em entrevista a Carlos Vaz Marques, declarou: “ Pensei uma proposta de 

reflexão sobre a perda, sobre o que terá sido o colonialismo, nas suas raízes mais 

subterrâneas. (...) Nunca deixei de ser uma retornada
13

.” 

Na pele de uma retornada, a identificação de Dulce com as personagens possibilita um 

diálogo com o leitor que permite perceber a importância da reconstrução da identidade a 

partir da experiência do retorno. Diante da dureza da nova condição, constatamos o 

inconformismo do menino que se apresenta com grande dificuldade de adaptação, mas 

que consegue, no decorrer da sua trajetória, sobreviver aos percalços do recomeço de 

uma nova vida. Seu desajuste à situação é evidente em seu comportamento arredio e 

crítico, pois se sente condenado ao exílio, numa condição irreversível, já que a volta 

para Angola é impossível. Diante do sentimento de impotência que o domina,  Rui 

procura enfrentar as situações que vão surgindo, e as cobranças que ele próprio se 

                                                           
13 Entrevista de Carlos Vaz Marques a Dulce Maria Cardoso, revista Ler, número 106, Outubro 2011, pp. 29-32. 
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impõe, diante do desaparecimento do pai, pelo qual se sente culpado, e da obrigação de 

cuidar da mãe e da irmã, assumindo a posição do pai em sua ausência. Também neste 

romance captamos a questão da culpa, sob um olhar próximo ao exposto por Isabela 

Figueiredo em Caderno de Memórias Colônias, já que a culpa, nas duas narrativas, é 

um sentimento que está intrinsicamente associado ao retornado. Em ambos a culpa está 

relacionada à imagem do pai, como discutiremos mais adiante. O choque cultural é 

apresentado com ênfase, quando as situações vividas pelo menino, sua irmã e mãe são 

exploradas de forma a mostrar a dificuldade de adaptação e o preconceito ao qual são 

submetidos, sendo considerados “portugueses de segunda categoria”: “Os de cá deviam 

tratar-nos ainda pior, quem não luta pela sua terra não merece respeito algum. (...) se 

nos tivéssemos unido antes nunca teríamos sido retornados (...)” (CARDOSO, 2011, p. 

128) Não tinham o respeito dos seus compatriotas, e demonstravam certo desprezo pela 

maneira de ser e de viver dos portugueses da metrópole. Portanto, o desprezo era mútuo: 

os retornados por condenarem o estilo de vida diferente do deles, e os portugueses da 

metrópole por depositarem neles uma culpa adquirida pelos problemas da colonização.  

 Temos em O Retorno a ilustração das drásticas consequências da Guerra do 

Ultramar sob a perspectiva do narrador personagem, em um cenário de incertezas que 

reflete, no âmbito econômico e social, o retrato daquele período conturbado iniciado 

juntamente com o processo de descolonização após o 25 de abril. Logo no início, 

observamos o contraste entre a expectativa e a realidade com que a família se depara ao 

chegar à metrópole. Rui é um narrador que imagina a presença de belas jovens que 

usam as cerejas como brincos, em uma associação do paraíso bucólico e sensual, onde a 

beleza das moças é superior à das moças de Angola: 

 

Mas na metrópole há cerejas. Cerejas grandes e luzidias que as raparigas 

põem nas orelhas a fazer de brincos. Raparigas bonitas como só as da 

metrópole podem ser. As raparigas daqui não sabem como são as cerejas, 

dizem que são como as pitangas. Ainda que sejam, nunca as vi com brincos 

de pitangas a rirem-se umas com as outras como as raparigas da metrópole 

fazem nas fotografias. (CARDOSO, 2011, p. 7) 

  

 Essa ideia é desconstruída quando ele se depara com uma cidade fria e cinzenta, 

feia aos seus olhos inocentes, habitada por uma gente preconceituosa e agressiva que lhe 

sentenciara o rótulo de retornado, em contraste com o colorido da imagem alegre que 

ele atribuiu ao lugar e as pessoas. Ao chegar, a família, juntamente com outros na 

mesma condição de exilados, se vê obrigada a ocupar um hotel em Estoril, 
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disponibilizado pelo IARN – Instituto de Apoio ao Retorno dos Nacionais – , lugar de 

destino dos retornados que não contavam com a ajuda de familiares em Portugal. A 

recepção foi traumática, pois devido ao excesso de lotação, a acomodação dos recém-

chegados não era muito confortável. “É a primeira vez que estamos num hotel, é a 

primeira vez que estamos a dormir num quarto de hotel e também é a primeira vez que 

estamos a dormir os três no mesmo quarto.” (CARDOSO, 2011, p. 76) A situação 

precária da hospedagem fez com que o choque da perda ficasse mais evidente, pois 

eram obrigados a obedecer a uma série de regras de convivência impostas pela direção: 

“É expressamente proibido levar comida para os quartos e cozinhar nos quartos é 

motivo de expulsão.” (CARDOSO, 2011, p. 71) Dentre outras proibições, o sistema de 

repressão era rígido, o que inevitavelmente causava conflitos e represálias constantes, 

apesar da diretora do hotel declarar que “o mais importante é reterem que as regras são 

para vos protegerem, o desrespeito das regras complica acima de tudo a vossa vida.” 

(CARDOSO, 2011, p. 72) Assim, as privações e o sentimento de desolação 

experimentados pelos personagens agravam mais ainda o sentimento de perda associado 

à condição econômica, emocional e de cidadania. 

 O retorno é um romance de perdas, e de tudo que a ela se associa. Rui perde a 

casa em Luanda, a cadela Pirata, a alegria das cores e os amigos; e o pai, cujo paradeiro 

desconhece. “Quando estava a escrever percebi que Rui é o imperativo do verbo ruir. 

Esse era o nome certo. Porque o que eu assisti foi o império ruir. Eu assisti ao monstro 

em seu movimento de queda final.” como a própria autora afirma em entrevista ao 

Prosa e Verso
14

. Assim como ela, Rui também testemunha a queda e, 

consequentemente, tentar preencher as brechas deixadas pela ruína do império 

português. 

 Apesar da complexidade da situação vivida, percebemos que, no final do 

romance, a voz narrativa do menino transmite uma marca de esperança: “Amanhã já não 

estou aqui. Parece impossível. Parece impossível que o dia de deixar o hotel tenha 

chegado (...)” (CARDOSO, 2011, p. 267) Entretanto, não deixa de evidenciar algum 

ceticismo no que diz respeito ao futuro: 

 

Não posso evitar que umas coisas tragam outras ou façam perder outras. Não 

deve ter mal. E também não deve fazer mal. Como não faz mal eu não saber 

o que aconteceu ao pai na prisão, aos demónios da mãe, à Silvana ou ao tio 

                                                           
14

 Entrevista de Dulce Maria Cardoso para Prova e Verso, suplemento de O Globo, concedida a Suzana Velasco em 

7/4/2012. disponível em  http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2012/04/07/a-escrita-da-ruina-de-dulce-maria-

cardoso-439398.asp 
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Zé. Nada disso tem mal desde que ainda haja coisas de que eu tenha a 

certeza. (CARDOSO, 2011, p. 267) 

 

 Verificamos que, no decorrer da trama, diante dos fatos narrados, o menino 

adquire uma maturidade que lhe permite um olhar diferenciado para os episódios 

vivenciados, com a perspectiva de que nada é garantido, mas tudo pode ser construído. 

Por meio do enfrentamento do sofrimento, da perda e do medo, conquista as bases que 

irão permitir a adaptação e a reconstrução de uma nova identidade, que enseja a 

esperança de um recomeço que determinará o seu lugar dentro da nova sociedade a que 

está obrigatoriamente inserido.   

 

 

5.1. A descoberta do entre-lugar no exílio e suas implicações 

 

 

Ter raízes é talvez a necessidade mais importante e 

menos reconhecida da alma humana. 

 

Simone Weil 

 

 

 Em O Retorno, o menino Rui conta a história de sua tentativa de adaptação e os 

sentimentos que irão assombrar sua trajetória. A culpa irá acompanhá-lo durante toda a 

narrativa. O sentimento de solidão que experimenta, sendo característica comum aos 

exilados, se resume na autoimposição em ser forte, em contraponto ao fato de se 

considerar um covarde, pois não se perdoa por ter desmaiado na ocasião em que seu pai 

é capturado pelos “pretos” revolucionários: 

 

Se fecho os olhos o pai é outra vez levado pelos pretos, as mãos amarradas 

atrás das costas, se fecho os olhos estou outra vez a desmaiar, não, não 

cheguei a desmaiar, aconteceu qualquer coisa que não me lembro mas não 

foi um desmaio, o pai pôs-me a mão no ombro, vamos para casa, rapaz, 

comecei a ver tudo branco, ceguei como os pássaros devem cegar quando se 

atiram contra as paredes e morrem. Eu não morri mas quando voltei a mim o 

pai estava a ser metido no jipe com a sua própria arma apontada à cabeça, 

um dos soldados, vamos matar-te com a tua arma e com a tua bala nem 

precisamos de gastar nada. (CARDOSO, 2011, p. 76) 
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 Assim como na obra de Isabela Figueiredo, aqui também temos a figura paterna 

em destaque. É ao redor de seu desaparecimento que a trama irá se desenvolver, pois 

seu destino permanece desconhecido até o final. Além disso, a dor de deixar uma vida 

para trás para assumir a condição de refugiado, a incerteza do paradeiro do pai com 

forte suspeita de que este já não esteja vivo e as dificuldades de adaptação juntam-se ao 

problema do estado mental da mãe de Rui, sendo fatores agravantes do sentimento de 

angústia que a autora procura expor. Edward Said em Reflexões sobre o exílio disserta: 

 

(...) a literatura sobre o exílio objetiva uma angústia e uma condição que a 

maioria das pessoas raramente experimenta em primeira mão; mas pensar 

que o exílio é benéfico para essa literatura é banalizar suas mutilações, as 

perdas que inflige aos que as sofrem, a mudez com que responde a qualquer 

tentativa de compreendê-lo como “bom para nós”. (SAID, 2003, p. 47) 

  

 Compreendemos que a literatura que surge a partir da experiência do exílio é 

rica, e pode resultar em trabalhos literários relevantes para a o entendimento da dor, no 

entanto é leviano acreditar que o sofrimento do exílio é benéfico em prol dessa ideia. Ao 

tratar do tema em questão, a autora procura delinear o itinerário percorrido por Rui para 

conseguir se adequar a sua nova realidade. O menino vivencia a raiva crescente e o 

desprezo social que se apresentam já na ocasião da tomada de consciência de que a 

saída era inevitável; e se agravam no convívio na metrópole. A revolta, fruto da mágoa 

íntima da espoliação, faz com que o protagonista experimente um sentimento de 

impotência, a partir do momento em que não consegue interiorizar os motivos que o 

conduziram a condição de exilado. Ainda, se vê diante da dura realidade de que é 

impossível o retorno à sua pátria. Said afirma que “O páthos 15  do exílio está na perda de 

contato com a solidez e a satisfação da terra: voltar para o lar está fora de questão.” 

(SAID, 2003, p. 52): 

 

A nossa última manhã. Tão silenciosa apesar dos tiros. Nem os tiros 

conseguem desfazer o silêncio da nossa partida, amanhã já não estamos aqui. 

Ainda que gostemos de nos enganar dizendo que voltamos em breve, 

sabemos que nunca mais estaremos aqui. Angola acabou. A nossa Angola 

acabou. (CARDOSO, 2011, p. 14) 

 

 

                                                           
15 O vocábulo pathos vem do grego phatos, com o significado de sentimento, de sofrimento. Dele originou-se o termo 

patético, empregado, nos dias atuais, em sentido mais pejorativo do que positivo, sinalizando para algo 

excessivamente afetado, como o melodrama. Uma abordagem proveitosa do conceito de pathos pode ser realizada, 

por exemplo, com base nos ensinamentos da Retórica e da Poética antigas. 
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 Se a “nossa Angola” acabou, então o que resta? A que chão pertenceremos? O 

desterramento dá lugar à impotência da constatação do impossível, da perda que tira o 

alicerce sob o qual foi construída a identidade e que se torna traumática. 

 Observamos que, no caso de O retorno, a autora percorreu um caminho de 

aceitação de suas vivências, e declara que o objetivo de relatar, através da ficção, sua 

experiência como retornada, nada tem a ver com exorcismo do trauma. Quando 

questionada em entrevista concedida a Pedro Teixeira Neves, que quis saber se houve 

“qualquer desejo de acerto de contas, até como forma terapêutica tua de lidar com o 

passado?”, ela respondeu: 

 

Não. Quanto ao exorcismo e a terapia, aquilo que se pode considerar a 

escrita como terapia, isso não é o meu caso, tanto é que eu demorei imenso 

a decidir escrever o livro, porque ainda não tinha encontrado uma proposta 

de reflexão para tratar este assunto. E, portanto, se fosse por uma questão 

terapêutica, digamos assim, este teria sido naturalmente o meu primeiro 

livro, o meu primeiro romance, e não foi. Até porque sei que foi um tempo 

de grande sofrimento e eu acho um pouco indigno tratar o sofrimento sem 

acrescentar uma proposta de reflexão.(...)
16

 

 

Sendo assim, entendemos o direcionamento dado pela autora, que implica a 

intencionalidade de trazer à baila uma proposta de reflexão sobre o fato histórico, o que 

nos remete à afirmação de Araújo e Santos (2007, p. 99) de que a reconstrução do 

passado nada tem de natural. Ela é fruto de um processo de criação seletivo e 

direcionado, no qual percebemos a utilização das lembranças como instrumento na 

construção temporal da narrativa. 

 Há um desdobramento enunciativo temporal no romance. Assim como 

constatamos na voz narrativa de Isabela Figueiredo, os fatos narrados apresentam um 

olhar de um tempo posterior aos acontecimentos. O discurso apresenta uma conotação 

amadurecida, de alguém que observa o passado à distância. É um olhar deslocado de um 

futuro onde Rui, mais maduro, visualiza a situação vivida e a compreende. 

 Através do argumento do texto compreendemos que, por meio dos silêncios e 

vácuos  deixados  pela  perda  que  Rui  vai  tentando  completar  e  justificar  no    fluxo  

narrativo, o leitor se encontra diante de inúmeras alternativas para penetrar na memória 

do trauma, não só individual, mas também coletiva. Entretanto, “Às coisas que morrem 

                                                           
16 Entrevista de Dulce Maria Cardoso concedida a Pedro Teixeira Neves, disponível em 

.http://pedroteixeiraneves.wordpress.com/2011/10/12/dulce-maria-cardoso-uma-entrevista-a-proposito-de-o-retorno 
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não devem tocar” (CARDOSO, 2011, p. 150) e alguns silêncios permanecem. Ao 

retornar, o pai, nunca falou sobre o que acontecera no cárcere: 

 

O pai nunca falou da prisão. Nem uma palavra. Talvez por isso eu não 

consiga olhar para as cicatrizes do pai quando o vejo em tronco nu. O 

silêncio do pai faz com que as cicatrizes contem coisas mais terríveis do que 

as que o pai poderia alguma vez contar, as cicatrizes mostram-me as feridas 

a serem abertas, o pai a gritar, a implorar, o pai deve ter chorado (…) 

(CARDOSO, 2011, p. 251). 

 

O narrador tenta preencher os espaços deixados pelos silêncios, porém nada é 

concreto. O sentimento de derrota do menino reside no fato de que essas lembranças 

jamais serão suas. Só lhe resta remontar suas próprias lembranças através do que 

conseguir captar do pai. É essa herança da memória paterna que valida o conceito de 

pós-memória já explanado anteriormente. 

 A narrativa traz à baila questionamentos que envolvem a condição do exilado 

como alguém fora de seu “lugar”. Edward Said traça em suas reflexões um paralelo 

entre exílio e nacionalismo, termos que inevitavelmente estão associados à 

problematização da expatriação: 

 

Chegamos ao nacionalismo e a sua associação essencial ao exílio. O 

nacionalismo é uma declaração de pertencer a um lugar, a um povo, a uma 

herança cultural. Ele afirma uma pátria criada por uma comunidade de 

língua, cultura e costumes e, ao fazê-lo, rechaça o exílio, luta para evitar seus 

estragos. Com efeito, a interação entre nacionalismo e exílio é como a 

dialética hegeliana do senhor e do escravo, opostos que informam e 

constituem um ao outro. (SAID, 2003, p. 49) 

 

 Nessa afirmativa compreende-se a relação exílio-nacionalismo como parte 

integrante de uma ciranda. O mesmo ocorre no que diz Boaventura de Sousa Santos 

citando McClintock, ao integrar esta dupla ao grupo de oposições binárias que se 

sustentam: nós/outros; metrópole/colônia; centro/periferia. (SANTOS, 2006, pg. 225) A 

problemática proposta por Said orienta que o exílio é individual, uma solidão, enquanto 

o nacionalismo diz respeito a grupos, ao coletivo. Em O retorno, a solidão do 

sentimento de culpa de Rui coexiste com a sensação de pertença que ele experimenta ao 

compartilhar certas experiências com o grupo de retornados que, assim como ele, 

ocupam o hotel. Para Said: “É que os dois termos incluem tudo, do mais coletivo dos 

sentimentos a mais privada das emoções privadas; dificilmente há uma linguagem 

adequada para ambos.” (SAID, 2003, p. 50) 
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 Discutindo a demanda da perda da identidade, obtemos no romance um debate 

que também suscita a busca da identidade perdida, assim como na narrativa analisada 

anteriormente, pois essa é uma questão intrinsicamente ligada à temática dos retornados. 

Rui e sua família, desta forma, encontram-se diante do desafio de reestruturar suas vidas 

sob os destroços da descolonização, através do encontro de seu “lugar”, reinventando-

se. “Portanto, os exilados sentem uma necessidade urgente de reconstituir suas vidas 

rompidas e preferem ver a si mesmos como parte de uma ideologia triunfante ou de um 

povo restaurado.” (SAID, 2003, p. 50) Trazendo essa afirmação para o caso dos 

retornados, visto que não necessariamente estamos diante de uma diáspora como a dos 

judeus em busca da sua identificação como nação, podemos considerar que eles se 

reconhecem como parte integrante de uma sociedade a partir da recuperação da 

dignidade perdida, quando talvez a segunda geração já se identifique como um grupo de 

filhos dos retornados, sem o sentimento de vergonha e sem sofrer discriminação.  Então, 

estar em um entre-lugar não seria estar na fronteira, mas estar além dela, em um lugar 

construído a partir da superação. Denilson Lopes, em seu artigo Do entre-lugar ao 

transcultural se vale de Silviano Santiago (SANTIAGO, 1982, p. 1920) para 

desenvolver sua teoria: 

 

(…) o entre-lugar não é uma abstração, um não lugar, mas uma outra 

construção de territórios e formas de pertencimento; não simplesmente “uma 

inversão de posições” no quadro internacional, mas um questionamento 

desta hierarquia a partir da antropofagia cultural, da traição da memória e da 

noção de corte radical embasado teoricamente no simulacro e na diferença, a 

fim de propor outra forma de pensar o social e o histórico, diferente das 

críticas marcadas por uma filosofia da representação (LOPES, 2012, p. 25). 

 

 Seguindo seu raciocínio, as personagens de Dulce Maria Cardoso se encontram à 

margem da sociedade portuguesa e já não pertencem mais à realidade africana, 

ocupando um lugar intervalar, representado pela identificação com o grupo que 

permanece no hotel. A estrutura narrativa nos leva a observar a existência desse espaço 

que surge a partir de um novo modo de pertencimento. Para Denilson Lopes, “O entre-

lugar é espaço concreto e material, político e existencial, local, midiático e 

transnacional, de afetos e memórias.” (LOPES, 2012, p. 28) 

 Ao procurar se adaptar na condição de exilado, vivendo em circunstâncias 

precárias no hotel, com pessoas que mal conhece, mas com quem a identificação se dá 

devido à similar situação em que se encontram, sendo todos retornados e, supostamente, 
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compartilhando os mesmos sentimentos - a dor do desterramento, da perda, da 

humilhação -, o menino procura identificar-se com o grupo ao qual pertence. É 

compreensível que o exilado desenvolva “um sentimento exagerado de solidariedade de 

grupo e uma hostilidade exaltada em relação aos de fora do grupo” (SAID, 2003, p. 51) 

se associando àqueles que considera seus iguais. 

 Em contrapartida, o exilado mantém uma postura de hostilidade ao conviver 

com o não-exilado, devido ao fato de nutrir uma sensação de inveja e despeito, pois o 

segundo desfruta de uma posição privilegiada, quando está em seu convívio familiar 

vivendo no lugar que considera sua casa. Na trama, a diegese apresenta o lado 

antissocial do jovem protagonista, o que configura esse comportamento hostil que 

desenvolve a partir do sentimento de abandono provocado pelo exílio. Esse tipo de 

conduta é inerente aos grupos de emigrantes das ex-colônias. Mesmo explorando o 

tema, a autora procura lidar com a problemática com cuidado, criando um Rui que exibe 

uma atitude radical de agressividade e aversão à sociedade lisboeta da época, em um 

comportamento exacerbado pela rebeldia natural em todos os adolescentes. Said 

problematiza: “Os exilados olham para os não-exilados com ressentimento. Sentem que 

eles pertencem a seu meio, ao passo que um exilado está sempre deslocado. Como é 

nascer num lugar, ficar e viver ali, saber que se pertence a ele, mais ou menos para 

sempre?” (SAID, 2003, p. 54) O ser humano apresenta resistência natural a mudanças, 

em se tratando de pertencer a um lugar, sente-se ameaçado quando retirado de sua zona 

de conforto. Os retornados não foram só retirados, na verdade foram arrancados à força 

de seus lares e de seus pertences para serem jogados em um turbilhão de novas 

situações para as quais não estavam preparados. A dor dessa perda abrupta está 

alegoricamente representada no dramático abandono da cadela Pirata, dada a 

impossibilidade de levá-la com a família para a metrópole: 

 

Metemo-nos no carro e o tio Zé arrancou. A Pirata correu, correu, correu 

atrás do carro como se fôssemos para um pouco mais à frente para a 

deixarmos entrar. Às vezes fazíamos essa brincadeira, de certeza que a Pirata 

pensava que estávamos a brincar com ela porque não parava de correr. 

Correu o mais que pôde mas o tio Zé conduzia tão depressa. A Pirata foi 

ficando para trás, cada vez mais para trás, até ser um ponto branco na 

avenida, um ponto branco, pequenino, pequenino, pequenino. (CARDOSO, 

2011, p. 80-81) 

 

 Essa metáfora também está presente em Caderno de Memórias Coloniais, o que 

demonstra que a questão dos animais tem grande significação para aqueles que 
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emigraram das colônias, sendo o retrato do abandono. A inocência da cadela, pois ela 

pensava ser uma brincadeira, marca a crueldade da situação, pois estava sendo deixada 

para trás, até ser um ponto pequenino, invisível, um “nada”. Era assim que os 

retornados sentiam-se. Pirata, como membro da família, fora deixada, em uma 

representação da total solidão, a mesma que os exilados experimentam. 

 A perda é trabalhada pela autora com ênfase no fato de que, ao contrário de 

outras famílias portuguesas, a família de Rui pertencia a um estrato social de colonos de 

baixa renda, provenientes da área rural da época do Estado Novo, que viviam na 

pobreza. Sendo assim, fica evidente que a família não teve facilidades para fundar uma 

vida melhor em Angola: 

 

Quando vim ter com o vosso pai trouxe a mala amarela cheia de enxoval 

todo feito por mim, a pressa que tinha em vir para cá nem me deixava ter 

sono, não queria acreditar que ia ter uma casa com torneiras, parecia 

impossível, (…), uma casa com torneiras queria dizer que nunca mais teria  

de acartar água da fonte, a raiva que tinha aos jarros azuis, um à cabeça e um 

em cada mão, de casa para a fonte e da fonte para casa, o caminho nunca 

mais acabava com tanto peso, na aldeia não havia uma casa  que tivesse 

torneiras, uma casa com torneiras de onde saísse água sempre que se  queria  

só  era  possível  muito  longe  daquela  miséria,  num  sítio  tão  longe  que  

nem  o  frio  lá chegava, (…) (CARDOSO, p. 2011, p. 19) 

 

 Através da voz narrativa do adolescente, o leitor toma conhecimento do discurso 

de Dona Glória, mãe de Rui, que esclarece os motivos da partida para o continente 

africano. Ela deixa para trás a aldeia em que nasceu para se juntar ao noivo em Angola, 

a fim de fugir das privações a que fora submetida. Assim como Mário, seu pai, a 

prosperidade que alcança em África é o resultado de esforço árduo. Por isso a perda é 

mais sofrida, pois a dor da necessidade de um recomeço, a insegurança e o medo de um 

futuro pouco promissor causa a desestabilidade emocional que muito afligia os 

retornados. A intenção da autora é a de retratar uma classe de colonos de baixa renda e 

com vidas difíceis, geralmente ignorados pelos discursos pós-coloniais e que foram 

prejudicados pelo processo de descolonização devido à situação de marginalidade social 

que sofreram na chegada a Portugal naquela época: 

 

Toda a gente no hotel sabe que o Juiz nunca foi juiz, nem sequer empregado 

do tribunal, os que trabalhavam para o estado não estão em hotéis, têm a 

vida arranjada, foram colocados nalgum sítio ou reformaram-se, alguns até 

têm trabalho e reforma. São recompensados como se tivessem estado no 

inferno enquanto nós somos tratados como se tivéssemos de ser castigados. 

Os retornados que não estão nos hotéis evitam os retornados dos hotéis, 
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acham que somos besugos, não vínhamos de férias à metrópole nem 

acautelávamos a vida cá, não fomos espertos como eles, ou melhor, eles não 

foram parvos como nós, não enterraram naquela terra cada tostão que 

ganharam. (CARDOSO, 2011, p. 116-117) 

 

 Vivendo uma vida difícil, esses colonos eram discriminados duplamente, pelos 

compatriotas não expatriados e pelos outros retornados que tiveram o apoio da família 

na metrópole, pois “quem tem uma boa família não tem nada a temer no mundo. Ser 

retornado de hotel também é mau porque quer dizer que não há sequer um familiar que 

goste de nós o suficiente para nos querer em casa.” (CARDOSO, 2011, p. 124) Eles, 

sendo desprovidos de recursos, não faziam visitas à metrópole, ficando isolados dos 

parentes. Rui, nascido em Angola, nunca havia colocado seus pés lá, portanto, ele e a 

irmã pouco ou nada se identificaram com a terra em que se encontravam, e somente 

tinham conhecimento das tradições portuguesas através dos pais. 

 Percebemos que a mãe estabelece uma forte ligação com sua terra natal, 

considerando-se efetivamente uma portuguesa. Sente-se inserida no contexto de sua 

nação de origem e a mantém como base da construção de sua identidade. Tem, por isso, 

uma ligação de pertença ao país, atribuída a fatores emocionais. Para D. Glória, a sua 

terra de nascimento é a que lhe confere a identidade, por mais dificuldades e privações 

que nela tenha passado durante a juventude e até o momento da sua partida. Já para o 

pai, ao contrário, em uma visão mais pragmática, as condições de vida são o fator 

essencial para a escolha racional que fez da terra com a qual pretende identificar-se. A 

condição de vida é determinante de sua identidade, se sente pertencer à terra de onde 

tira o seu sustento e de sua família. Verificamos sua identificação com a terra quando é 

detido, ainda em Luanda, pelos soldados angolanos: 

 

(…) o pai avança, aproxima-se do jipe, olhem bem para mim, fala alto como 

para uma multidão, digam-me o  que  veem,  eu  digo-vos  o  que  estão  a  

ver,  estão  a  ver  um  homem  que  se  matou  a trabalhar  nesta  terra,  

descarreguei  sacas  de  café  contigo,  contigo,  aponta  para  cada  um  dos 

soldados, com o teu pai, com o teu tio, com o teu irmão, com o teu filho, não 

há homem que tenha descarregado mais sacas de café nesta terra do que eu, 

trabalhei dia e noite e agora, o pai pára de falar e quando recomeça fá-lo com 

a voz mais baixa, como se lhe custasse falar, tudo o que tenho vai ficar aqui, 

olhem para as minhas mãos, não cabem mais calos nas minhas mãos e 

mesmo assim a pele ainda sangra contra a juta das sacas, o pai estende as 

mãos enormes para os soldados , tanto trabalho para agora ficar tudo aqui, 

(…) (CARDOSO, 2011, p. 56) 
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 Mário considera, em relação à terra que identifica como sua, que “Um homem 

pertence ao sítio que lhe dá de comer a não ser que tenha um coração  ingrato,  era  

assim  que  o  pai  respondia  quando  lhe  perguntavam  se  tinha saudades  da  

metrópole.”  (CARDOSO, 2011, p. 11) Portanto, para ele, Angola é a verdadeira pátria, 

porque possibilitou condições que lhe permitiram escapar da miséria. Por isso, para 

muitos retornados que tiveram essa identificação com a terra a perda foi dolorosa. O 

jornalista e romancista Fernando Dacosta em Os retornados mudaram Portugal relata 

diversos testemunhos que comprovam essa afirmação: 

 

Joaquim Barqueira, 64 anos, não esconde as lágrimas que (ainda) lhe 

imobilizam o rosto, a voz, as mãos, a sufocação: “Acordo sempre a pensar 

no que deixei lá, no que de bom ficou lá, na vida que tinha, na alegria de 

viver que sentia, na paisagem, no calor, nas casas, nos barcos, nos amigos... 

Às vezes penso que enlouqueço. Lá era gente, aqui não sou ninguém, sinto-

me estrangeiro, a minha vida perdeu-se, não tem significado. Tanto trabalho 

p'ra nada! Tinha uma indústria de pesca, uma fábrica de farinha de peixe e 

prédios de 53 inquilinos. (...) (DACOSTA, 2012, p. 30) 

 

   Citamos aqui um depoimento, entre tantos outros, que confirmam a mágoa do 

desterro, da perda econômica e o apego ao lugar onde se estabeleceu. Voltando a 

personagem construída por Dulce Maria Cardoso, Mário cultiva o sentimento de 

gratidão à terra, que é o princípio motivador que permitiu a construção da identidade. 

Resumindo, Rui declara: “Sempre houve duas terras para a mãe, esta que  a  adoeceu  e  

a metrópole,  onde  tudo  é  diferente  e  onde  a  mãe  também  era  diferente.  O  pai  

nunca  fala  na metrópole, a mãe tem duas terras mas o pai não.” (CARDOSO, 2011, p. 

11).   

 Said, citando Georg Lukács, em Teoria do romance, sustenta que o romance 

europeu baseia-se na experiência “de uma sociedade em mudança na qual um herói de 

classe média, itinerante e deserdado, busca construir um mundo novo que de alguma 

forma se pareça com o antigo, deixado para trás para sempre”. (SAID, 2003, p. 55) 

Nessa teoria reside a suposição de que o protagonista encontre seu “lugar” a partir 

construção de um mundo renovado, supostamente possível, a partir das lembranças 

daquele antigo que deixou. Ao aceitar que a volta para a colônia é impossível, é natural 

se buscar essa identificação, que não necessariamente seria um lugar físico, podendo ser 

uma representação que traga à pessoa o conforto que o lar possibilita.  No romance, a 

recuperação desse sentimento reside na figura do pai. Não é sem propósito que o 

menino encontra-se em estado permanente de vigília, na expectativa de seu retorno. 
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Esse encontro traz de volta a segurança que só a figura paterna pode proporcionar em 

substituição à pátria perdida. 

 

 

5.2. A reconstrução de uma memória herdada 

 

 

Viver na fronteira é viver nas margens sem viver uma vida marginal. 

 

Boaventura de Sousa Santos 

 

 

 Como constatado, a abordagem do romance ora analisado é o olhar sob a 

perspectiva do menino Rui. São suas lembranças que dão corpo à narrativa. Sabemos 

que a ficcionalização da memória permite flexibilidade criativa, por isso, é evidente que 

há muito de Dulce Maria Cardoso nas entrelinhas do livro. “Durante muito tempo fui o 

Rui, e tenho muitas saudades dele, gosto dele.”
17  Em Matéria e memória, Henri 

Bergson declara: “No que concerne à memória, ela tem por função primeira evocar 

todas as percepções passadas análogas a uma percepção presente, recordar-nos o que 

precedeu e o que seguiu, sugerindo-nos assim a decisão mais útil.” (BERGSON, 1999, 

p. 266) Sob esse aspecto, o adolescente evoca as lembranças do passado em Angola 

para edificar sua percepção do presente na metrópole. E a autora se vale de suas 

memórias para construir as memórias de Rui. Ainda em Bergson: “Quanto mais me 

esforço por recordar uma dor passada, tanto mais tendo a experimentá-la realmente.” 

(BERGSON, 1999, p. 159) Ele faz uma distinção muito interessante entre lembrar e 

recordar: lembrar como um ato involuntário, por derivar de um fato ou questão que se 

impõe e que não está sob controle, enquanto  que  recordar  remete  ao  esforço  

voluntário de rememorar fragmentos do passado. Rui, na posição de narrador, executa 

um trabalho de rememoração que não se resume apenas no ato de lembrar, está 

efetivamente recordando fatos relativamente recentes, por não estar tão distante 

cronologicamente dos acontecimentos vividos. Dulce Maria Cardoso, a autora, sendo 

uma retornada de Luanda, se associa a ele nesta condição, e se apropria de suas próprias 

                                                           
17 Entrevista de Dulce Maria Cardoso para a revista “Vila Cultural”, edição especial FLIP 10 anos, disponível em  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.252798344830913.50109.190051934438888&type=3 
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lembranças, reproduzindo, de certa forma, suas vivências através do menino, visto que, 

no conjunto da obra, o romance é um esforço de lidar com a memória. O Rui do 

romance foi batizado em homenagem ao Rui da infância da escritora portuguesa, que 

teve os dois irmãos assassinados durante a guerra de independência de Angola e os 

nomes citados entre os desaparecidos que todas as noites a rádio listava antes da novela 

“Simplesmente Maria”, conforme ela revelou Suzana Velasco em Prova e Verso.
18

 

Assim como o Rui da ficção imaginava se o pai, que ficara em Luanda e do qual não 

tinha notícias, estaria um dia naquela lista que sua irmã ouvia impacientemente todas as 

noites, antes de “Simplesmente Maria”, na sala de convívio de um hotel cinco estrelas 

em Estoril.  É irrelevante o fato do protagonista ser masculino, pois isso não desvincula 

sua experiência particular daquela relatada na diegese.  

Pensando sobre a memória traumática a partir da condição de exílio, a memória 

assume uma dor que, conforme Julia Kristeva, dá lugar a uma memória magoada:  

 

No ponto mais longuínquo em que sua memória remonta, ela está 

deliciosamente magoada: incompreendido por uma mãe amada e contudo 

distraída, discreta e preocupada, o exilado é estranho à própria mãe. Ele não 

a chama, nada lhe pede. Orgulhoso, agarra-se altivamente ao que lhe falta, à 

ausência, a qualquer símbolo. (KRISTEVA, 1994, p. 12-13) 

 

A mágoa do exilado reside na ambiguidade de sentimentos, quando encontra-se 

expatriado e obrigado a se adaptar a sua nova realidade. É nesse sentimento de 

abandono que ele se ampara: supervalorizando a ausência e o ressentimento. Desta 

forma, vive em estado contraditório. Said constata essa contrariedade: 

 

Para o exilado, os hábitos de vida expressão ou atividade no novo ambiente 

ocorrem inevitavelmente contra o pano de fundo da memória dessas coisas 

em outro ambiente. Assim, ambos os ambientes são vividos, reais, ocorrem 

juntos como no contraponto. (...) Temos também um sentimento particular 

de realização ao agir como se estivéssemos em casa em qualquer lugar.” 

(SAID, 2003, p. 59-60) 

  

A memória atua sempre em comparações no ambiente onde o exilado está 

inserido. Daí a necessidade de se resgatar no cotidiano as lembranças da vivência na 

terra natal, para que se possa exaltar a ausência. É necessário remetermo-nos novamente 

à teoria de Gargnebin, que preconiza a importância do ato de rememoração como 

                                                           
18

 Entrevista de Dulce Maria Cardoso para Prova e Verso, suplemento de O Globo, concedida a Suzana Velasco em 

7/4/2012. disponível em  http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2012/04/07/a-escrita-da-ruina-de-dulce-maria-

cardoso-439398.asp 
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principal alicerce na superação do trauma, neste caso da expatriação. Rui narra a partir 

da vivência anterior e posterior ao exílio.  Recebe e sofre a realidade dos fatos e suas 

perdas, procura intensamente preencher suas lacunas existenciais através da lembrança. 

Dulce Maria Cardoso também o faz, ao dar voz ao menino e, através dele, rememorar 

seu passado. Apesar da existência desses entrelaçamentos, é necessário não confundir a 

memória da autora, a permear a obra, com o relato do narrador, que se torna dramático a 

partir da aproximação dos fatos ocorridos. 

 O uso do discurso indireto livre marca a necessidade que o narrador tem de 

preencher o vazio deixado a sua volta, concretizando o pensamento dos outros 

personagens. A estrutura do romance dá ênfase à rememoração, em um processo de 

recuperação da memória, com trânsito entre o passado e o presente, assim os 

acontecimentos traumáticos vão percorrendo o tempo e o espaço, em uma trama 

interessante e peculiar. A fragmentação proposta por Walter Benjamin se reveste de um 

ir e vir para caracterizar a segmentação da memória, que apesar disso não deixa de 

obedecer a um encadeamento proposto intencionalmente pela autora. O segundo 

capítulo, apesar de curto, tem uma construção que nos conduz a um processo de 

rememoração do trauma, evidenciado através da repetição do fato traumático. Enquanto 

o episódio do embarque da família é narrado, o menino não para de pensar na culpa que 

assume pela prisão paterna. Os parágrafos terminam sempre com uma sentença que se 

refere ao momento da captura do pai, dando ênfase ao acontecimento traumático. Em 

forma de flashback, a lembrança volta como se o atormentasse, como um ponto 

traumático reincidente:  

 

(...) O jipe desaparece depois da casa da Editinha. (...) As mãos do pai 

amarradas atrás das costas. (CARDOSO, 2011, p. 59) 

 

(...) Vamomatáti cum tuá arma e tuá bala. (...) A poeira demora a assentar. 

(...) A balalaica branca do pai ensopada de sangue. (...) O isqueiro 

RonsonVaraflame caído ao pe do canteiro. (CARDOSO, 2011, p. 60) 

 

(...)A mãe de braços caídos no fim da rua. (...) O sangue do pai no 

asfalto.(...) Os vasos da escada tombados. (...) O pai metido à força no jipe. 

(p. 61) 

 

(...) As mãos do preto no braço do pai. (...) A minha irmã sem conseguir 

descer as escadas. (...) A Pirata a ganir com o pontapé do preto. (...) Os olhos  

aflitos do pai. (Cardoso, 2011, p. 62) 
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(...) Os prestos a rirem quando o jipe arranca. (...) A arma do pai nas mãos do 

preto. (...) A arma do pai apontada à cabeça. (...) A mãe a correr por dentro 

da poeira que não assenta. (CARDOSO, 2011, p. 63) 

 

 Percebemos a recorrência do evento que gerou o trauma, quando a pessoa não 

está preparado para o enfrentamento da situação, o que causa o processo constante de 

retorno à lembrança. Em História, memória e esquecimento, Maria Paula Nascimento 

Araújo e Myrian Sepúlveda dos Santos se apropriam de conceitos freudianos para 

explicar o retorno das memórias: 

 

Quando um estímulo muito forte nos atinge, nós não somos capazes de 

responder a estes estímulos. Este estímulo quebra nossas barreiras protetoras 

e passa a fazer parte de nosso próprio organismo sem que nós possamos nos 

defender dele. A consciência reflexiva falha. Desta maneira, ele explica 

pesadelos que voltam reiteradamente fazendo com que indivíduos percam 

energia, sem poderem se defender deles. A agressão realizada no passado 

retorna em flashbacks pesadelos e outros fenômenos similares; ela é a causa 

dos sintomas, ações repetitivas que visam diminuir o stress caudado pela 

agressão inicial. (ARAÚJO E SANTOS, 2007, p. 102) 

 

 Essa construção narrativa permite que se perceba a dinâmica do retorno do 

trauma, como se o leitor estivesse lendo o pensamento do menino, em um 

comportamento onisciente que permite a evidência do trauma como fator recorrente em 

sua mente. Como uma lembrança que não para de atormentá-lo, tem o intuito de fazer 

com que não se esqueça de que é culpado pelo desaparecimento do pai. E essas 

lembranças irão afligir o protagonista, percorrendo todo o texto, do começo ao fim, só 

findando quando acontece o regresso do pai.  

 O pai de Rui é um personagem fundamental no romance, instrumento que 

permite à autora trabalhar com a culpa, o trauma e a memória, e ainda relacioná-los às 

questões políticas, culturais e sociais. Na trama, inicialmente o pai é dado como morto, 

porém o menino só acredita nisso quando, finalmente, se concretiza a independência 

angolana. Ele sempre ouvira falar que, quando este dia chegasse, quem não tivesse 

retornado não retornaria mais. É nesse ponto que o leitor se solidariza com o menino, e 

o clímax da expectativa se desenvolve na angústia da dúvida, com o impacto da notícia, 

na primeira frase do curto capítulo: “O pai morreu.” (CARDOSO, 2011, p. 153) A frase 

também aparecerá sozinha no encerramento, dando destaque ao fato. A associação da 

morte do pai à independência de Angola afirma a ideia de que, para o narrador, o pai é a 

terra, é a substituição do solo. O pai é a pátria perdida: quando Angola morre, em sua 
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visão colonialista, no mesmo dia morre o pai: “(...) É hoje, hoje é o dia da 

independência de Angola. Angola acabou, a nossa Angola acabou. Não sei para que 

estou a olhar para a televisão, não sei por que estou aqui.” (CARDOSO, 2011, p. 153) 

Novamente estamos diante do discurso imperialista, pois, na verdade, Angola não 

acabou, o que acaba é sua posse pelos portugueses. Então o sentimento de 

desterramento o domina, “estou de luto” (CARDOSO, 2011, p. 153), luto pela morte do 

pai e, para ele, de Angola, simultaneamente: 

 

(...) hoje morreu-me a minha terra, hoje tornei-me um desterrado, vivemos 

na certeza de que as terras não morrem, vivemos na certeza de que a terra 

onde enterramos os nossos mortos será nossa para sempre e que também 

nunca faltará aos nossos filhos a terra onde os fizemos nascer, vivemos nessa 

certeza porque nunca pensamos que a terra pode morrer-nos, mas hoje 

morreu-me a minha terra, hoje morreram os meus mortos e os meus filhos 

perderam a terra onde os fiz nascer, os meus filhos desterrados como eu.(...) 

a única coisa que sei é que mataram meu pai. (CARDOSO, 2011, p. 153-

154) 

 

 Rui experimenta a desolação e a falta de confiança no futuro, pois a perda do pai 

é a ruína final. Entretanto, no epílogo do romance ressurge a esperança juntamente com 

o aparecimento do pai, que apesar de sua morte simbólica e de todas as cicatrizes que 

marcaram para sempre o seu passado tortuoso, volta para gerar expectativa de futuro. O 

retorno mais esperado, o do pai, representa o fim do sentimento de fracasso: 

 

Talvez o pai tenha razão, talvez o pior possa ainda estar para vir. Mas não 

vou pensar nisso agora, tenho de ser capaz de pensar numa coisa de cada 

vez, vamo-nos embora do hotel e eu tenho de estar contente sem me pôr a 

pensar noutras coisas, aquele quarto e aquela varanda com vista para o mar 

não eram a nossa casa, a nossa casa é um quarto e uma sala com janelas 

coladas ao teto, a nossa casa não tem varanda e é longe do mar mas é a nossa 

casa. (CARDOSO, 2011, p. 242) 

 

Neste contexto, percebemos que o romance desmente a ideia de que, para 

aqueles portugueses, só havia futuro possível no mundo colonial. A reconstrução do 

novo mundo reside na esperança de que se pode encontrar um novo lugar para se 

chamar de casa.  

 A figura da mãe na narrativa se constitui de forma diferenciada. D. Glória 

desempenha, dentro do seio da família, o importante papel de veículo transmissor da 

cultura e tradições nacionais aos descendentes já nascidos no ultramar, representando o 

elo entre o continente europeu e a África. É uma personagem que valoriza a pátria, 
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tendo uma ligação de pertença ao seu país. Para ela, a sua terra natal é a que lhe confere 

a identidade. Suas raízes estão na metrópole, se identificando com a cultura portuguesa. 

Podemos considerar que ela representa a ideia de Portugal como uma nação unificada, 

muito difundida na concepção imperialista de que as colônias eram parte integrante do 

território continental. Como instrumento de um modelo identitário, procura incutir nos 

filhos suas raízes, através da constante lembrança de seu passado na terra natal, em uma 

tentativa de manter os laços com a metrópole. É, todavia, uma personagem 

problemática. Fica claro que “D. Glória que tinha aqueles problemas (...)” (CARDOSO, 

2011, p. 93), apresenta um comportamento doentio que não fica muito bem definido, 

apesar de evidente e constantemente citado pelo filho:  

 

(...) o pai sabe que a mãe já tem a cabeça fraca e que não se deixa tratar, 

nada nem ninguém consegue tratar a cabeça da mãe e muito menos tratar as 

outras coisas. Caixas de comprimidos deitadas para o lixo, tiram-me o sono, 

enjoam-me, dão-me tonturas, até o senhor Antunes da farmácia tinha pena, 

custa-me ver tanto dinheiro deitado à rua, o Senhor Antunes da farmácia 

também deve ter vindo para a metrópole, um dia destes entramos numa 

farmácia e damos de caras com o Sr. Antunes com a bata branca e os óculos 

pendurados na corrente de prata a dizer como lá, isso é tudo nervos, as 

doenças dos nervos são as mais ruins de curar. (CARDOSO, 2011, p. 95) 

 

 Percebemos seu sentimento de impotência face à fragilidade física e psíquica da 

mãe, que se agravou com a situação do desterramento, da perda dos bens, da violência 

presenciada e do desaparecimento do marido. Podemos considerar que a doença da mãe 

é uma metáfora da situação perturbadora que se desenrola na ocasião. Afinal, é 

constantemente mencionado no texto que “são tempos conturbados” (CARDOSO, 2011, 

p. 119) assim como é conturbado o comportamento dela. Com a mente atormentada, 

refugia-se em seu próprio mundo o que angustia o filho e provoca as conjecturas que ele 

vai dispondo no decorrer da narrativa. 

 O comportamento da mãe compactua com o silêncio imposto à família sobre o 

paradeiro do pai, pois ela, em seu comportamento doentio, não admite o 

desaparecimento do patriarca. Preocupada com o julgamento que os outros ocupantes 

possam fazer sobre o marido, ela procura justificar sua ausência e, assim, apresenta uma 

postura doentia, o que desestabiliza o emocional dos filhos. 

 Em razão de seu posicionamento de esposa passiva, já que estava acostumada à 

presença do marido conduzindo a vida familiar, fica completamente perdida, vulnerável 

e fragilizada diante da situação. Sua conduta neurótica faz com que Rui sinta um peso 
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ainda maior, carregando nas costas uma enorme culpa diante da possibilidade de morte 

do pai. Assim, podemos conceber que o romance de Dulce Maria Cardoso tem não só 

como principal objetivo enfatizar a perda, como também trazer à tona a culpa e a 

dificuldade experimentadas, e, principalmente, mostrar que, apesar das turbulências, a 

superação das dificuldades resultou em um recomeço observado até hoje, nos feitos dos 

retornados e em sua influência na atual sociedade portuguesa. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 A análise dos romances escolhidos permite interpretar a presença da memória do 

colonialismo português na ficção contemporânea, uma tendência que se verifica desde 

fins do século XX, mas se acentuou no início do século XXI. A partir da experiência do 

retorno e com o surgimento de uma literatura sobre o tema, houve um crescimento de 

obras que permitem uma maior investigação sobre os problemas acarretados pela 

descolonização. O papel desses relatos “não é o de explicar o que não pode ser 

explicado” (ARAÚJO E SANTOS, 2007, p. 103), mas sim manter viva a memória de 

acontecimentos que não se devem repetir. Isso gera, até hoje, reflexões fundamentais 

para o entendimento do acontecimento histórico que impulsionou o retorno dos colonos 

e suas famílias para a metrópole. Diante do rompimento do silêncio implicitamente 

pactuado, observamos que a relação entre memória e esquecimento é mais complexa do 

que se pode supor. Há uma certa distância entre a memória chamada “oficial” dos 

eventos e a memória “subterrânea”, aquela que está oculta, que se apresenta “marcada 

pelo silêncio, pelo não dito, pelo ressentimento.” (ARAÚJO E SANTOS, 2007, p. 104) 

Muitas vezes se opondo à memória nacional, essa recuperação do passado dá lugar às 

lembranças “indizíveis”, justamente aquelas que afloraram da necessidade de se expor 

uma realidade que irá desmistificar a imagem de Portugal como potência ultramarina, o 

que representa a resistência pós-colonial que reside na “descolonização da imaginação 

imperial” mencionada por Boaventura de Sousa Santos (2008, p. 221).   

 Se por um lado, nos dias de hoje, se verifica uma rejeição do passado colonial, 

por outro, ainda figura uma nostalgia que abate alguns portugueses que tiveram forte 

ligação, de alguma forma, com o continente africano. Percebemos isso em diversos 

relatos. Fernando Dacosta cita em seu livro diversos testemunhos que comprova esse 

comportamento, como por exemplo:  “Não há noite que não pense em Angola, na 

comunidade que lá deixei, desabafa, em Moncorvo, António Luís Moita.”  (DACOSTA, 

2013, p. 29) e na fala do retornado João Meira: “Sofremos de uma doença muito grande, 

incurável: o saudosismo.” (DACOSTA, 2013, p. 33)   Assim, verificamos que o período 

colonial ocupa um espaço importante na memória coletiva, pois já foi constatado por 

Maurice Halbwachs, reiterando a tese durkheimiana sobre a preponderância da 

consciência coletiva sobre o indivíduo, que a memória individual revela a complexidade 

das interações sociais vividas por cada um e, portanto, não pode ser distanciada das 
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memórias coletivas. (ARAÚJO E SANTOS, 2007, p. 96-97) Por conseguinte, as 

questões afetivas e ideológicas que suscitam a escrita sobre a descolonização são 

reveladas através da mágoa causada pela perda de laços vistos como legítimos, que 

outrora foram criados, e que foram partidos abruptamente na ocasião do retorno. Essa 

literatura resgata um tempo cuja trajetória precisa ser contada, permitindo o 

compartilhamento de experiências com o intuito de expurgar as angústias coletivas por 

um passado perdido e um presente incerto. Por esse viés, concebemos as criações 

literárias dos retornados como parte de um contexto histórico e cultural, que projeta 

questões representativas que irão orientar uma percepção social, individualizada e 

coletiva, própria de seu tempo. Para melhor compreender a problemática dos retornados, 

tecemos uma contextualização histórica com o objetivo de esclarecer como se deu a 

relação da metrópole com suas colônias e o processo de descolonização, fundamental 

para situar o leitor diante da abordagem dos dois romances analisados, pois tanto 

Caderno de Memórias Coloniais, quanto O Retorno tem como foco o retorno que 

ocorreu em 1975, das colônias africanas, Moçambique e Angola, respectivamente. Na 

primeira, contemplamos uma reconstituição dos tempos de ocupação em Lourenço 

Marques, apresentando os portugueses como protagonistas da história das colonizações 

europeias, contrastando com o retratado na segunda, sobre a condição de solidão e 

desrespeito experienciadas em Portugal pelas personagens representativas dos 

retornados de Angola. 

 Nessas obras, verificamos a presença de uma escrita de caráter testemunhal que 

engendra discursos que têm como principal propósito trazer à tona a relação do 

colonizador e colonizado e a situação do exílio dos retornados, explorando questões 

pertinentes aos temas como: culpa, perda, trauma, silêncio e identidade.  Trata-se de 

uma representação dos retornados como rejeitados em Portugal, pois são identificados 

como responsáveis pelos erros do colonialismo. Por isso, foram rotulados como 

desonrados depois de um processo de independência doloroso. Tal fato agravou a 

problemática da identificação identitária e o sentimento de solidão, além de evidenciar 

aspectos relativos ao passado histórico sobre a colonização portuguesa, salientando-se 

as duas facetas ainda bem presentes na memória coletiva dos portugueses: o 

povoamento e a perda dos territórios. A memória aqui representada, a qual também 

identificamos como pós-memória, nos elucida algumas questões fundamentais que 

fizeram parte da adaptação dos retornados na colônia. É um tipo de memória que surge 

mais do silêncio do que das palavras, “mais dos fragmentos do que das narrativas 
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completas, mais de interrogações do que de respostas” (RIBEIRO, 2012, p. 95), que 

endossa a experiência traumática dos pais em consonância com a dor dos filhos que se 

sentem herdeiros desse trauma. Estamos nos referindo à voz de uma segunda geração 

que é exposta às “heranças” do colonialismo, e que gera representações de descendentes 

de colonos que viveram a experiência africana, os dramas do exílio, e o “retorno” a 

Portugal:  

 

Os que tiveram mais problemas foram os retornados da segunda geração, 

anotava Gracinda Ribeiro, psiquiatra e antropóloga: “Os pais foram capazes 

de refazer a vida, de encontrar e interessar-se por novas actividades, mas os 

filhos sofreram uma grande indaptação.  (DACOSTA, 2013, p. 33) 

 

  Reportamo-nos aos filhos daqueles que regressam ao país  de  origem  (ex-

metrópole),  ou que fazem  um  “regresso” simbólico a uma pátria desconhecida num 

outro continente, e  “chamaram-lhes retornados, impropriamente, porém, pois muitos 

nunca haviam estado, sequer, na chamada Metrópole. ” (DACOSTA, 2013, p. 16). Eram 

“crianças traumatizadas para sempre. Os que tiveram mais problemas foram elas, os 

„retornados‟ da segunda geração.”
19 Persiste a necessidade de uma análise e 

interpretação dos vários discursos surgidos a partir da experiência desse segmento da 

sociedade portuguesa. 

Pena Pires explicita: “As circunstâncias que conduziram ao êxodo e as condições 

em que este se processou constituíram um momento crítico na vida dos retornados, com 

forte sedimentação nas memórias destes”. (PENA PIRES, 2003, p. 197) Assim, as 

cicatrizes foram profundas e marcaram não só o primeiro momento da presença deles na 

ex-metrópole, como também se fizeram presente em toda a sua trajetória, sendo parte do 

contexto social português. A crise de identidade que acompanha o exílio é explorada 

nos dois romances, pois trata-se de uma questão de grande relevância para o 

entendimento das questões que envolvem esse estrato da sociedade, visto que “logo 

adiante da fronteira entre “nós” e os “outros‟ está o perigoso território do não-pertencer, 

para o qual, em termos primitivos, as pessoas eram banidas e onde, na era moderna, 

imensos   agregados   de   humanidade   permanecem   como   refugiados   e       pessoas  

deslocadas.” (SAID, 2002, p. 50) Partindo desse pressuposto, percebemos nos dois 

romances essa busca da reconstrução da identidade através da eleição de um novo 

                                                           
19 DACOSTA, Fernando. Os retornados mudaram Portugal. Lisboa: Parsifal, 2013. Texto retirado da legenda de 

uma foto que faz parte de um anexo no final do livro. 
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“lugar” de pertença que substitua simbolicamente a pátria perdida, que em ambos se 

concentra na figura do pai. Em Caderno de memórias coloniais percebemos a ênfase na 

fragmentação da memória, na qual as lembranças dos antecedentes impregnam a 

construção da rememoração da segunda geração. Geralmente são pós-memórias que vão 

surgindo no convívio em família, portanto, fracionadas e assimiladas, dando origem a 

outras. O foco da narrativa está na culpa, pois a personagem principal, em consonância 

com o sentimento da autora, só se permite expor sua experiência com o colonialismo a 

partir da morte do pai. Considera-se uma traidora, enquanto Rui, de O retorno, é a 

cumplicidade em pessoa, pois mantém viva a lealdade ao pai, até mesmo após sua 

suposta morte. Neste último, observamos que o foco está na vida do retornado como 

exilado e a reconstrução se dá a partir da constatação da ruína total. O título nos remete 

ao duplo sentido da palavra “retorno”, que só é percebido a partir da leitura do romance, 

pois representa a volta dos colonizadores para Portugal após a descolonização, fazendo 

referência à condição dos retornados; ao mesmo tempo em que se refere à volta do pai 

do protagonista, que representa o refazimento de uma nova vida na metrópole. Temos 

uma história de perda, mas também de esperança. O retorno do pai é esperado no 

decorrer da narrativa, e sua volta representa a recuperação de uma nova perspectiva, 

desta vez na construção de uma vida melhor. O patriarca seria capaz de mudar tudo, de 

libertá-los daquela vivência cheia de preconceitos no hotel, restituindo-lhes uma vida 

digna e feliz. Percebemos que aqui a situação transita da visão macro à micro, do 

coletivo ao individual. A ruína pessoal do menino Rui – imperativo do verbo ruir – é a 

metaforização da ruína do império. 

 Assim, fica clara a importância desses textos para esses portugueses que viveram 

o retorno e que sentindo-se deslocados, tiveram a necessidade de trazer suas memórias, 

principalmente quando nos referimos à segunda geração, que apresentam participação 

significativa na sociedade. Conforme Fernando Dacosta, reproduzindo a declaração de 

Natália Correia, que visionava um futuro que se confirmou: 

 

A sua influência na sociedade portuguesa não vai sentir-se apenas agora, 

embora seja já imensa, antecipou. Vai dar-se sobretudo quando os seus 

filhos, hoje crianças, crescerem e tomarem o poder. Preparem-se porque vão 

fazê-lo. Essa será uma geração bem preparada e determinada, sobretudo 

muito realista devido ao trauma da descolonização que não compreendeu 

nem aceitou, nem esqueceu. Os genes de África estão nela para sempre, 

dando-lhe visões do país diferentes das nossas. Mais largas, mas menos 

profundas. Isso levará os que desempenharem cargos de responsabilidade a 
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cair na tentação de vingança! Será um fenómeno crucial daqui por 30 anos. 

(DACOSTA, 2013, p. 34)  
 

 Confirmando tal declaração, após 30 anos da descolonização observamos a 

atuação dos retornados de segunda geração em destaque em diversos campos, inclusive 

na literatura. Nesse contexto, concluímos que essa escrita representativa de sua vivência 

possibilita um olhar diferenciado da fala que durante séculos manteve a imagem 

hegemônica do discurso imperialista, fundamental para o entendimento do que se 

tornou a sociedade portuguesa hoje. 
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