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RESUMO 
 
 
Este trabalho propõe uma reflexão sobre a fronteira entre o ficcional e o histórico na 
literatura de João Paulo Borges Coelho, buscando investigar suas estratégias narrativas 
na elaboração de estruturas romanescas capazes de expandir e subverterem a imagem 
revelada do passado através da literatura. Objetiva-se analisar a construção do 
personagem João Albasini como recurso narrativo para recuperação e inserção da 
história na trama romanesca de O olho de Hertzog. Pretende-se, ainda, mostrar as 
formas de legitimação do romance através da recuperação de fatos e da figura histórica 
de João Albasini sob a perspectiva da relação entre ficção e realidade, para tal, tomar-
se-á como base para este estudo a obra literária O olho de Hertzog, de João Paulo 
Borges Coelho, e o estudo biográfico João Albasini e as luzes de Nwandzengele, de 
César Braga-Pinto e Fátima Mendonça.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  História. Ficção. Moçambique. João Albasini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
This work proposes a reflection on the frontier between the fictional and the historical in 
the literature of João Paulo Borges Coelho, seeking to investigate his narrative strategies 
in the elaboration of romanesque structures capable of expanding and subverting the 
revealed image of the past through literature. The objective is to analyze the 
construction of the character João Albasini as a narrative resource for the recovery and 
insertion of the history in the romanesque plot of  O olho de Hertzog. It is also intended 
to show the forms of legitimation of the novel through the recovery of facts and the 
historical figure of João Albasini from the perspective of the relation between fiction 
and reality, for that, the work will be taken as the basis for this study literary O olho de 
Hertzog, by João Paulo Borges Coelho, and the biographical study João Albasini e as 
luzes de Nwandzengele, by César Braga-Pinto and Fátima Mendonça. 
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A história anda sobre dois pés: o da liberdade e o da 
necessidade. Se considerarmos a história na sua duração e 
na sua totalidade, compreenderemos que há, 
simultaneamente, continuidade e ruptura. Há períodos em 
que as invenções se atropelam: são as fases da liberdade 
criativa. E há momentos em que, porque as contradições 
não foram resolvidas, as rupturas se impõem: são as fases 
da necessidade. Na minha compreensão da história, os 
dois aspectos estão ligados. A liberdade representa a 
capacidade do ser humano para inventar, para se projetar 
para diante rumo a novas opções, adições, descobertas. E a 
necessidade representa as estruturas sociais, econômicas e 
culturais que, pouco a pouco, vão se instalando, por vezes, 
de forma subterrânea, até se imporem, desembocando à 
luz do dia numa configuração nova. De uma certa 
maneira, a parte da necessidade da história escapa-nos, 
mas pode-se dizer que, mais cedo ou mais tarde, ela há de 
se impor por si própria. Assim, não podemos separar os 
dois pés da história – a história-necessidade e a história-
invenção ?, como não podemos separar os dois pés de 
alguém que anda: os dois estão combinados para avançar. 
Como a história tem esse pé da liberdade, que antecipa o 
sentido do processo, existe sempre uma grande porta 
aberta para o futuro. A história-invenção reclama o futuro; 
incita as pessoas a se impelirem para algo inédito, que 
ainda não foi catalogado, que não foi visto em parte 
alguma e que, subitamente, é estabelecido por um grupo. 
Isto significa que nem tudo está fechado a cadeado pela 
história-necessidade: continua a haver sempre uma 
abertura.  
 
(Joseph Ki-Zerbo, Para quando a África?: entrevista com 
René Holenstein. 2006. p.17). 



 
 
 
 
 
 
 

As balas doem companheiros 
 
Não a dor física 
Do chumbo percutido 
Que o ódio calibrou 
No almofadado sossego 
Dum gabinete qualquer 
Não 
Não a presença agónica 
Dessa infalível certeza 
Que irredutível se insinua 
Nas fracções de segundo 
Que os séculos devoram 
 
As balas doem sim 
O tempo que nos faltou 
Para salvar os companheiros 
Nossos velhos companheiros 
De novas humilhações 
Novas rotas de cacau 
Cacau oiro e marfim 
 
Novos escravos a leiloar 
Nos areópagos da hipocrisia 
Novos deuses crucificados 
Na subversão das micaias* 
Que a nossa áfrica abortou 
 
Oh as balas doem sim irmãos 
 
As balas doem 
 
Doem1 

(Rui Nogar) 
 
 
 
 
 

                                                             
1 De Antes que Expirassem os Moribundos. In. FERREIRA, Manuel. No Reino de Caliban III, 3. ed., p. 
34, 1985. 
* micaia – árvore espinhosa comum em Moçambique. 



1 – Introdução 

 

 O escritor, dentre eles, o moçambicano João Paulo Borges Coelho, é capaz de 

construir seres e universos ficcionais, aos quais imprime à criação a condição da 

verossimilhança, em uma dimensão imaginária dentro da literatura, cuja linguagem 

pode ser colocada no mais extremo grau da subjetividade. Essa arte literária, por sua 

vez, é construída individualmente e socialmente, consegue dar vazão não só aos sonhos, 

mas também às reflexões pertinentes sobre a vida em sociedade no âmbito cultural, 

étnico e histórico. Sendo assim, o autor pode transcender esse conhecimento profundo 

do real ao dar forma, através da obra literária, a essa nova realidade que capta.   

 No caso de Moçambique, a literatura foi estruturada por meio da oralidade, 

transmitida por um sujeito próprio, apto a contar histórias para uma comunidade 

reunida, não existindo, inicialmente, a escrita como prática e objeto dentro de um 

território de tensão, representado pelo colonialismo; entretanto, esse processo de 

construção literária sempre foi em conexão com a História. De acordo com a 

pesquisadora Rita Chaves, “o exercício da palavra é um meio de revolver o terreno e 

extrair o significado dos fragmentos ora depositados diante de cada olhar” (CHAVES, 

2005, p. 215).  

  A escrita, com a sua perspectiva de disseminar histórias ao leitor individual em 

objeção à tradição, possibilitou a conservação dos textos por meio das gerações, 

significativos na sucessão entre a colonização e a descolonização. Entendemos, por 

conseguinte, que lentamente o registro dessa escritura passou a ganhar importância no 

âmbito da cultura moçambicana, dentro do contexto colonial. Segundo a estudiosa Ana 

Mafalda Leite: 

 Por outro lado, questões como o apossamento da língua, 
teorizadas politicamente por Amílcar Cabral, e na prática 
desenvolvidas por escritores como Luandino Vieira, Uanhenga Xitu, 
José Craveirinha, ainda durante o tempo colonial, mostram que os 
vários modos de supressão da norma do português metropolitano, de 
que resultaram várias combinatórias, exemplares de hibridismo 
linguístico, foram uma das constantes mais significativas da 
textualidade africana de língua portuguesa. (LEITE, 2012, p. 133) 

 

 O colonialismo português teve peculiaridades muito próprias como a 

miscigenação e a diversidade étnica, divergentes da simples relação dicotômica e 

distanciada entre colonizador e colonizado, mais comum em outros territórios 

colonizados por diferentes países europeus; tornando, assim, igualmente singular as 



literaturas africanas de língua portuguesa. Para o historiador Patrick Chabal, a grande 

questão, nesse âmbito, é mesmo pensar no desafio desses escritores africanos em 

congregar a tradicional cultura oral à literatura escrita na língua do colonizador: 

 

(…) Na realidade, toda a cultura é uma constante fusão transformativa 
do tradicional e do moderno. Deste modo, modernidade não é o 
inverso de tradição, mas antes tradição tal como mudou e se 
modernizou. Este é um ponto importante, dado que muita discussão 
acerca da literatura africana tem sido viciada pela perspectiva 
assumida deste falso contraste entre tradição e modernidade. 
(…) 
A problemática era então, e é agora, acerca dos modos como os 
escritores fazem uso das fontes “populares” orais das sociedades de 
que são originários. Isto é, em parte, um assunto de escolha pessoal e 
de contexto histórico, uma vez que os escritores nunca estão 
dissociados da sociedade, mesmo quando as sociedades sofreram 
mudanças especialmente radicais. (CHABAL, 1994, p.23-24) 

 

 Entretanto, é pertinente salientar que nessa relação colonial lusófona, o outro, o 

africano colonizado, não é propriamente anulado dentro desse processo, e a identidade 

não é exatamente apagada, mas, sim, transformada. Na conjuntura de Moçambique, por 

exemplo, não existiu  rigorosamente integração colonial, controle administrativo e 

investimento na educação e letramento da imensa maioria de analfabetos; há mesmo 

discrepâncias evidentes na correlação de dependência entre portugueses e africanos. 

Conforme nos indica o pesquisador moçambicano contemporâneo José Luís Cabaço, 

participante na luta pela independência do seu país: 

 Não foi no plano institucional que a presença de militares 
vindos de Portugal mais influiu sobre a situação colonial em 
Moçambique. 
 Os colonos viviam protegidos em seus privilégios pela 
legislação e pelo racismo reinante. As precárias condições de 
subsistência e os salários baixos, quando não a miséria, dos africanos 
estavam na origem da acumulação que permitia sua elevada qualidade 
de vida e de sua acumulação. (CABAÇO, 2009, p.262) 

 
 Desse modo, em meio a tantos contrastes no plano social e das mentalidades, o 

presente trabalho destina-se a aprofundar reflexões acerca da fronteira entre o ficcional 

e o histórico na literatura de João Paulo Borges Coelho, buscando investigar suas 

estratégias narrativas na elaboração de estruturas romanescas capazes de expandir e 

subverterem a imagem revelada do passado através da literatura. Será também analisado 

a construção do personagem João Albasini como recurso narrativo para recuperação e 

inserção da história na trama romanesca de O olho de Hertzog (COELHO, 2010). O 

livro João Albasini e as luzes de Nwandzengele – Jornalismo e política em Moçambique 



– 1908-1922, de César Braga-Pinto e Fátima Mendonça (MENDONÇA & BRAGA-

PINTO, 2012) será um dos pontos de partida para a análise da veia histórica que 

caracteriza a narrativa do escritor moçambicano, o qual só passa a registrar as principais 

impressões de Lourenço Marques e cercanias através das longas caminhadas entre o 

protagonista Hans Mahrenholz e Albasini, companheiro e guia autêntico de todos os 

percursos. 

 É significativo evidenciar que Lourenço Marques, capital de Moçambique e 

lugar de grande parte do enredo de O olho de Hertzog (COELHO, 2010), será mesmo 

cenário de fundo para a realidade da colônia portuguesa no início do século XX. Ainda 

de acordo com José Luís Cabaço: 

 Em condições normais do sistema colonial, a inevitabilidade 
estrutural da sociedade dual conduzia a que cada colono se sentisse 
investido da autoridade que lhe conferia a “superioridade” propalada e 
assumida, representando o Estado no exercício molecular da 
dominação colonialista. Tratava-se de uma configuração informal de 
desmultiplicação do poder centralizado no qual o colono depositava a 
responsabilidade da proteção de si mesmo e de seus bens e do qual 
esperava a garantia de seu privilégio. Era, na realidade, uma forma 
peculiar daquilo que Foucault viria a chamar de “poder disciplinar”, 
característico do Estado moderno europeu. (CABAÇO, 2009, p.44) 

 

  Em meio aos conflitos bélicos nos territórios africanos, dominados pelo 

colonialismo, os povos eram massacrados pelos Estados soberanos; e o escritor João 

Paulo Borges Coelho parece debater essas questões ao apontar outros caminhos para 

uma redefinição das relações desgastadas entre a metrópole imperial portuguesa e as 

colônias em África. Segundo Patrick Chabal: 

 Assim, enquanto na maioria da Europa e de algumas partes 
do mundo colonizado a nação era anterior ao estado-nação, não é este 
o caso de África e da América Latina, onde o estado era anterior à 
nação. Isto significa que em África e na América Latina é o estado 
(colonial) que deu forma aos estados-nação, completamente artificiais, 
sem raízes “naturais”, ou mesmo antecedentes. Hoje em dia, em 
África as fronteiras nacionais não têm (com poucas excepções) lógica 
histórica, a não ser os compromissos que os vários poderes coloniais 
fizeram quando se apropriaram do continente no fim do século XIX. 
(CHABAL, 1994, p.16) 

 
 As particularidades de cada localidade do continente africano não eram levadas 

em conta nesse processo colonial. Em palavras do intelectual Kwame Anthony Appiah: 

“Não importa o que os africanos compartilhem, não temos uma cultura tradicional 

comum, línguas comuns ou um vocábulário religioso e conceitual comum. (…) nem 

sequer pertencemos a uma raça comum” (APPIAH, 1997, p.50). Seria mesmo 

fundamental se Portugal, nesse âmbito histórico de exploração, conhecesse 



Moçambique, em profundidade, além de outras colônias portuguesas, antes de qualquer 

tentativa de projeto nacional. 

 Em O olho de Hertzog (COELHO, 2010), no intuito de perceber claramente 

aquilo que é real, o leitor perambulará pelas ruas da capital moçambicana na companhia 

de João Albasini, pronto a desvendar-nos o contraste social entre uma minoria europeia 

abastada e a maioria dos trabalhadores negros africanos desfavorecidos. Vale ressaltar 

que este foi um grande jornalista do período e conhecia cada lugar de uma forma 

bastante peculiar para a época, havia um tom de denúncia nos seus editoriais; os 

anúncios portugueses ou estrangeiros do comércio local aparecem na narrativa como 

referências da vida colonial muito bem exploradas dentro de um espaço que ganha a 

dimensão de um lugar sem delimitações ? igualmente ficcional e histórico-cultural ?, 

recriados na obra literária em análise. 

 Nesse contexto de interseção entre o universo histórico e literário, as memórias, 

esquecimentos, experiências pessoais e coletivas dos personagens ? aparentemente 

apagadas do passado moçambicano ? também serão valorizadas, na narrativa, por levar 

em conta testemunhos e relatos que possam unir partes de um todo; capazes de 

constituir diferentes espaços, tempos e identidades.  

 Conforme o historiador Joseph Ki-Zerbo: 

(…) Sem identidade, somos um objeto da história, um instrumento 
utilizado pelos outros, um utensílio. E a identidade é o papel 
assumido; é como numa peça de teatro, em que cada um recebe um 
papel para desempenhar. 
 Na identidade, a língua conta muito. O século que começou 
assistirá à decadência das línguas africanas? Sua lenta asfixia seria 
dramática, seria a descida aos infernos para a identidade africana. 
Porque os africanos não podem contentar-se com elementos culturais 
que recebem do exterior. (KI-ZERBO, 2006, p.12) 

 
 Sendo assim, diante da complexidade desses aspectos identitários apontados, 

entre outras questões relevantes levantadas sobre a correlação entre Moçambique, 

História, ficção e João Albasini, a dissertação será dividida em três capítulos, a fim de 

trazer um maior aprofundamento e clareza para esta pesquisa. 

 No primeiro capítulo “As histórias de João Paulo Borges Coelho” será feito uma 

investigação sobre os trabalhos do autor moçambicano, com apoio em ensaios da 

pesquisadora Rita Chaves, fundamentais neste estudo.  

 Observaremos as relações entre identidade e memória, tempo e espaço, já que se 

buscará compreender, na obra literária, o processo de ressignificação dos espaços 

selecionados pelo escritor moçambicano e relatos ficcionais.  



 Memória coletiva e teoria social, de Myrian Sepúlveda dos Santos (SANTOS, 

2012), será base de estudo para identificarmos também a associação entre a memória 

individual e a memória social, a fim de compreendemo-la a partir das escolhas do autor 

moçambicano; e a sua opção por unir a ficção e a realidade, em O olho de Hertzog 

(COELHO, 2010). 

 Outros pontos de vista serão abordados para essas questões: para a apreciação da 

memória e identidade, será levado em conta observações do pesquisador Tzvetan 

Todorov em Memória do mal, tentação do bem: Indagações sobre o século XX (2002), 

perante a vertente indivíduo /coletivo, em um contexto mais amplo de conflitos 

históricos como a guerra, por exemplo; assim como o debate entre o texto histórico / 

ficcional pela estudiosa Linda Hutcheon em Póetica do pós-modernismo: história, 

teoria, ficção (1991).  

 No segundo capítulo “As várias vozes em O olho de Hertzog” será pertinente 

salientar como a reconfiguração do espaço colonial ou pós-colonial e a cidade de 

Lourenço Marques pode ganhar uma dimensão que extrapolem fronteiras territoriais, 

temporais, políticos e ideológicos, através da voz dos narradores e personagens da 

narrativa, elementos que serão aprofundados para o debate sobre a relação entre a obra 

literária e a História.  

 Analisaremos a importância do narrador e dos personagens, no romance em 

estudo, com o intuito de entendermos a essência do personagem e os papéis de 

enunciadores reais / ficcionais por meio do olhar de Antonio Cândido em “A 

Personagem do Romance”, e de Anatol Rosenfeld em “Literatura e Personagem”, 

ambos publicados no livro A Personagem de Ficção (2009).  

 No limiar entre o plano da realidade e da ficcionalidade, os personagens serão 

aprofundados pelos narradores por meio das memórias declaradas em singularidades; 

capazes de sobrelevar, em muitos momentos, o papel do protagonista alemão Hans 

Mahrenholz. 

 Além disso, a pesquisa contará com os estudos do intelectual Walter Benjamin 

para refletir a reconstrução da memória, a partir de uma abordagem de fundo social e 

cultural em Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura 

(1994), para averiguar, desta vez, a compreensão da história humana e das relações 

entre a memória, nossa contemporaneidade e o valor da oralidade, com o objetivo de 

examinarmos detalhadamente essas questões através dos personagens e, principalmente, 



narradores, de grande importância em uma obra literária, em O olho de Hertzog 

(COELHO, 2010).  

 Já no terceiro capítulo “Os papéis de João Albasini: entre o ficcional e o 

histórico” levaremos em conta o estudo dos pesquisadores Fátima Mendonça e César 

Braga-Pinto, os quais investigam justamente o papel da imprensa em Moçambique, 

desde os primórdios até 1975, e o lugar de O Africano e de O Brado Africano na 

dinâmica dos confrontos sociais de seus contemporâneos. A partir desse entendimento, 

norteará as análises a percepção de que a obra literária e o estudo biográfico sobre João 

Albasini selecionados permitem entrever os processos histórico-culturais moçambicanos 

no período colonial. 

 Vale destacar que os jornais do cronista e jornalista Albasini, publicados em 

português e língua africana com o intuito de ampliar o público leitor e conquistar 

alguma evidência eram uma forma de legitimar uma história e uma memória, além de 

tratar muitas questões importantes e controversas acerca da legislação discriminatória a 

respeito dos assimilados e indígenas; aspectos considerados inquestionáveis para a 

política portuguesa frágil e contraditória da sociedade colonial, em Moçambique, e 

diversas localidades em África.  

 Investigaremos a complexidade de João Albasini pela concepção dos estudos de 

Antônio Cândido em “A Personagem do Romance”, mencionado em capítulo anterior, 

com o intuito de explorar, nesse caso, a multiplicidade e elementos de caracterização 

que envolvem esse personagem tão peculiar na narrativa em foco. 

 Nesse sentido, a estudiosa Elena Brugioni trará reflexões quanto à análise do 

real, do ficcional e da memória, além da importante contribuição do crítico literário 

Homi K. Bhabha (1998) sobre a temática do multiculturalismo em conformidade às 

novas identidades políticas e culturais, já que a busca da identidade na particularidade 

do que é distinto, denota muitas culturas, da mesma forma que João Albasini seria 

singular naquele âmbito colonial africano. 

 Por último, quanto aos demais estudos pertinentes sobre tudo que foi 

apresentado até então, trabalharemos com outros ensaios, entrevistas, artigos e livros de 

teóricos que discutem os  pontos abordados ao longo da análise, tais como: Francisco 

Noa, Nazir Ahmed Can, Alice Cruz, Sheila Kahn, Benjamin Abdala Junior, Carmen 

Lúcia Tindó Secco, Ana Mafalda Leite, Sidney Chalhoub, Valdemir Zamparoni, entre 

outros.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um sono que se estenda obliquamente 
entre a murada construção da idade 

e as veredas ordenadas pelo passado. 
Uma memória a ter-se 

mas não aquela que o futuro impeça. 
 

(Ruy Duarte de Carvalho) 
 

2 - As histórias de João Paulo Borges Coelho 

 

 

 João Paulo Borges Coelho é o autor do livro O olho de Hertzog (COELHO, 

2010), publicado em 2009, escolhido, aqui, como objeto privilegiado para observarmos 

a confluência dos discursos histórico e ficcional no romance moçambicano. Escritor e 

historiador dedicado à pesquisa e ao ensino de História Contemporânea de Moçambique 

na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em Maputo, filho de mãe moçambicana e 

pai português, nascido no Porto, em 1955, mas que cedo foi viver com os pais em 



Moçambique, adquirindo a nacionalidade deste país. O autor tinha vinte anos na data de 

independência, em 1975, o que caracteriza o seu período de maturidade em 

convergência com fragmentos de memórias e histórias em formação. Ademais, já 

publicou dez livros: o primeiro foi As duas sombras do rio, publicado em 2003 pela 

Editorial Caminho. Além dessa obra, há também editadas pela mesma editora, As 

visitas do dr. Valdez, em 2004, premiado pela Aemo (Associação dos Escritores 

Moçambicanos), Prêmio José Craveirinha de Literatura; Índicos indícios I. Sententrião, 

em 2005; Índicos indícios II. Meridião, em 2005; Crônica de Rua 513.2, em 2006; 

Campo de trânsito, em 2007;  Hinyambaan, em 2008; Cidade dos Espelhos, em 2011; e 

Rainhas da Noite, em 2013, vencedor do prêmio Leya juntamente com O olho de 

Hertzog, em 2009. 

 Em todo o seu trabalho literário, Moçambique é o principal pano de fundo, e em 

O olho de Hertzog (COELHO, 2010), a história se fundamenta no período colonial em 

África, particularmente no contexto da Primeira Guerra Mundial, no início do século 

XX. Os personagens desse enredo vivem entre lembranças do passado e as perspectivas 

de um futuro incerto. 

 De acordo com o pesquisador Nazir Ahmed Can, o escritor “é já dono de um 

projeto artístico que prima pela diversidade de formas, regularidade e originalidade 

(…). Seus romances, novelas e estórias têm aberto caminhos à literatura moçambicana e 

ao pensamento crítico que sobre eles se tem debruçado”. (CAN, 2016, p. 2) 

 A compreensão das identidades, também representadas por João Paulo Borges 

Coelho, está baseada em implicações coletivas e políticas que nos permite refleti-las por 

um viés histórico-social ligado tanto às questões de sua individualidade quanto de sua 

relação com o outro. Constantemente são encontrados em suas obras personagens 

constituídos e estruturados pelos espaços que ocupam. Muitas vezes esses espaços 

demarcam dicotomias entre a tradição e a modernidade, o passado e o presente, num 

contraste dividido pela memória. 

 O contexto histórico mais amplo em suas obras é Moçambique no período pós-

independência, representada pela guerra civil, embora haja igualmente reflexões críticas 

e lembranças que pensam por outras perspectivas o período colonial. Em palavras do 

pesquisador: 

 No continente africano, ou em qualquer outro, a focalização 
do espaço (público ou privado, urbano ou rural, nacional ou 
internacional, real ou imaginado, textual ou institucional) não produz 
o apagamento da História. Pelo contrário. Como remarcam tantos 
críticos e teóricos da literatura que sobre essa coordenada da 



existência têm refletido, a eleição deste ou daquele cenário ficcional, 
por ser sempre de natureza ideológica, é tributária de uma visão 
específica sobre os regimes de historicidade. Por outro lado, os 
espaços inscritos nas obras ligam-se aos projetos artísticos e à posição 
que os autores procuram ocupar no “jogo literário” de seus respectivos 
campos de atuação. Estudá-los (os autores, as obras e os espaços nelas 
erguidos) permite que se avaliem, de outro ângulo, as sociedades em 
questão, suas conquistas e impasses, seus centros e margens, suas 
tradições e contradições, seus horizontes de possíveis e as violências 
de que foram e são alvo. (CAN, 2016, p. 3) 
 

 A escrita de João Paulo Borges Coelho faz uma análise acerca de um momento 

histórico conflituoso que envolve tanto a Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO) como a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), apresentando 

uma reflexão sobre a identidade em uma perspectiva não só histórica, mas também 

sociocultural. Nas experiências das personagens e nos lugares, por exemplo, há uma 

troca de identidades que representa as suas relações com seus espaços sociais e com os 

entraves impostos pela modernidade. 

 Em As Duas Sombras do Rio (COELHO, 2003), o mapa apresentado no livro é 

fundamental para a compreensão da história. Há a construção de uma cartografia 

cultural e identitária de Moçambique e João Paulo Borges Coelho é um dos primeiros 

autores a deslocar do Sul para o Norte as histórias do país, passadas antes da guerra 

civil. O que ficou para trás? É isso que instiga o escritor a resgatar e refletir as diversas 

identidades moçambicanas através de fragmentos de memórias. 

 A ficção de João Paulo Borges Coelho deixa em evidência uma dicotomia entre 

o sul e o norte, entre antigas tradições e novas formas de entender o contexto histórico 

de Moçambique em meio a fronteiras não tão definidas. O romance apresenta de 

maneira alegórica reflexões sobre o espaço e o tempo do imaginário cultural e do 

mundo mítico-religioso que constitui a sociedade moçambicana. 

 O pano de fundo da narrativa é a história de Moçambique e o cenário principal é 

a região do Zumbo no momento histórico pós-independência, marcado por uma sofrida 

guerra civil em meio a frustrações com a FRELIMO, insatisfações com uma 

administração das elites urbanas do sul do país, em contraponto aos prejuízos das 

populações rurais do norte. 

 Em As Duas Sombras do Rio, a água simboliza o rio Zambeze, é a fronteira que 

define as regiões do norte e do sul de Moçambique, as tradições e a modernidade, o 

passado e o presente. O protagonista da história é Leónidas Ntsato, é quem fica entre o 

rio Zambeze e o trio Zâmbia, Zimbabwe e Moçambique, espaços onde a água e a terra 

são representadas pela barragem de Cahora Bassa. 



 Leónidas Ntsato estava sempre em sua almadia percorrendo o rio para pescar. A 

história inicia-se no instante em que ele é encontrado desacordado na ilha de 

Cacessemo, no meio do Zambeze, espaço castigado pela falta de peixes, populações 

com fome por conta da guerra, fraturas entre a memória e o presente, entre deuses e 

homens, entre os próprios homens. 

 O protagonista parece ter perturbações que representariam os conflitos 

provocados pelos problemas ao redor. Além disso, o grandioso Zambeze parece ter 

dividido o universo da cobra: feminino, representante das sabedorias das tradições do 

norte; e o universo do leão: masculino, representante do poder da modernidade do sul. 

Esses universos polarizados, diante das fraturas da guerra, se opõem de tal forma que 

não há como se complementarem no presente de Moçambique. 

 Diante de tal incidente, Leónidas Ntsato é levado a um curandeiro, 

Gomanhundo, para avaliar a sua real situação. Ninguém sabia lidar com tal incidente. 

Ainda assim, todos tentam retomar a rotina, embora estranhassem as constantes fugas e 

regressos de Leónidas Ntsato. Encontram-se ameaçados, neste contexto, não só os dois 

personagens acima citados, mas também o fogo sagrado, simbolizado pelo mundo 

mítico do leão, e a água essencial, simbolizada pelas memórias e o mundo feminino da 

cobra ancestral, metáfora de um rio que divide e ao mesmo tempo une o país. 

 É interessante também perceber que a narrativa é construída a partir do ponto de 

vista de um narrador onisciente, que em alguns momentos, através de um discurso 

indireto livre, parece se envolver nos dramas dos personagens em meio ao horror da 

guerra civil, marco histórico relevante no desenrolar do romance. 

 Em muitos instantes, este narrador também questiona o papel da Igreja Católica 

no processo colonial, sufocando muitos cultos e religiosidades dos povos de 

Moçambique através de um discurso de uma única religião e um único Deus. Ademais, 

há uma valorização no romance em relação às micro-histórias de inúmeros personagens 

complexos, envolvendo situações de denúncias de violências, tristezas, melancolias e 

transformação de mitos tradicionais. 

 No caso do personagem Leónidas Ntsato, existe um conflito identitário agudo, 

porque ele é capaz de incorporar ao mesmo tempo o espírito da cobra e do leão. Ele, 

simbolicamente, representa a complexidade e a estranheza perante a desumanidade 

bélica: 

 Para Ntsato, que está mais perto do céu, aquela imensa cheia 
que chegou e nunca mais se foi embora só poderá ter sido obra de 
Dedza, o deus supremo. Que ao afastar as duas margens daquela 



maneira – afastando igualmente os espíritos que nelas reinam – não 
teve em conta um pobre pescador que se perdeu indeciso a meio da 
escolha, no meio do rio. (COELHO, 2003, p.194) 

 
 Segundo a pesquisadora Alice Cruz (CRUZ, 2008), na impossibilidade de 

reconhecer e conciliar universos tão distintos das duas sombras do rio que divide e une 

Moçambique, Ntsato permanece um vivo um pouco morto, algo foi silenciado em seu 

íntimo, assim como o país. João Paulo Borges Coelho está mais preocupado, neste 

âmbito, em apontar o percurso de sucessivas atrocidades na região, ao invés de nomear 

o invasor, apresentando assim a memória que, fazendo parte do rio, propõe uma 

continuidade de particularidades que constituem os fatos históricos. 

 Em As visitas do Dr. Valdez (COELHO, 2004) a história se fundamenta 

particularmente num período de transição do final do império colonial português e o 

início da formação do país. Os personagens desse enredo – duas senhoras irmãs e um 

rapaz que acaba fazendo parte da família – precisam se adaptar entre lembranças do 

passado e as perspectivas de um futuro incerto. As duas mulheres, Sá Caetana e Sá 

Amélia, estão presas ao passado colonial, enquanto o jovem Vicente, criado como 

empregado pela primeira, desafia o passado das personagens através da representação, 

da reconstrução física e psicológica de um falecido Dr. Valdez, com a intenção de trazer 

à tona um tempo subjetivo e emocional que simbolizava um período distante e tranquilo 

para Sá Amélia. 

 Sá Caetana tem uma personalidade autoritária e no seu universo particular em 

relação à cidade da Beira, lida com um conflito silencioso contra o momento presente 

onde não há mais resquícios do mundo anterior; seu comprometimento de vida 

cotidiano é dedicado aos cuidados com a sua irmã, Sá Amélia, cuja saúde frágil resgata 

memórias lúcidas e concretas, em que os tempos se confundem a todo instante. Essas 

duas personagens são filhas de uma mulata com estrangeiros distintos, são meias-irmãs 

de identidades semelhantes e psicologicamente conturbadas nas relações estabelecidas 

com os criados. 

 Nesse contexto, o personagem Vicente herda do pai falecido uma espécie de 

tradição de subserviência, sua função é servir as senhoras, principalmente Sá Amélia. 

Através da construção da identidade do dr. Valdez, - homem branco reeinventado por 

Sá Caetana e o rapaz negro Vicente - com o intuito de animar a irmã doente, a 

fidelidade e questionamentos de posições estabelecidas surgem subvertendo a hierarquia 

e originando novas configurações identitárias naquela família. 



 Entendemos, por conseguinte, que o antigo médico Valdez permite aos três 

personagens uma viagem histórica aos antepassados familiares, memórias carregadas de 

sentimentos e perguntas em busca de respostas que o tempo não trouxe. 

 No ano de 2005, João Paulo Borges publica Índicos Indícios como um volume 

único de contos, porém divididos em dois volumes por questões editoriais. Em Índicos 

indícios I. Setentrião há cinco histórias sobre cada um dos cinco lugares do Setentrião 

moçambicano, região norte do país, em contraponto, em Índicos indícios II. Meridião, 

as histórias são do sul do país, mais precisamente na região da capital Maputo. 

 Neste primeiro volume, o primeiro lugar visitado localiza-se na ilha de 

Moçambique, onde há um jovem alfaiate - dedicado ao seu ofício - que borda em um 

pano encantado o trajeto que conduz à pureza. O jovem Jamal procura bordar sua 

identidade islâmica fragmentada em “O pano encantado”, através da construção de um 

texto sobre a memória das terras, dos sabores, das cores, dos cheiros de um caminho 

que é inaugurado em sua casa, em Macaripe, e termina em Zanzibar. Sem saber 

realmente do seu lugar e da complexa situação social colocada pela diáspora indiana em 

Moçambique, Jamal segue uma viagem introspectiva e imaginária à terra sagrada de 

Meca. No entanto, o dono da alfaiataria, o senhor Rachid, tenta convencer o rapaz a se 

adaptar a uma nova realidade, uma adaptação de sua fé islâmica ao desenvolvimento de 

uma sociedade capitalista moçambicana. 

 Na cidade da Beira, há um povo irredutível que navega em embarcações 

encalhadas, respondendo por meio da imaginação e o sonho às triviais exigências das 

autoridades em “Casas de ferro”. O texto aborda a fragmentação da nova nação 

moçambicana no período do pós-independência, momento de segregação social entre os 

próprios moçambicanos. 

 Na pequena ilha de Santa Carolina uma mulher vive uma história de outros 

tempos e desvenda com pavor que existem duas portas das quais se escondem estranhas 

conspirações em “O hotel de duas portas”. A narrativa aborda um governo colonial que 

impõe uma forte e injusta autoridade, com a qual homens e mulheres, negros e brancos, 

não estão de acordo. 

 Em uma região um pouco mais acima, na cinzenta praia de Zalala, inicia-se o 

depoimento de um nativo do povo, de nome Hermes Magaia, sobre um assassinato 

cometido supostamente por ele em “As cores do nosso sangue”. O narrador da história, 

por meio do discurso do protagonista acusado pelo crime, identifica diferenças culturais 

e sociais em relação à sua própria voz e as tradições daquele povo. 



 Por fim, na ilha do Ibo, uma mulher nativa daquele lugar e um homem 

estrangeiro que acaba de chegar trocam olhares e caminham implacavelmente para um 

encontro no qual nenhum dos dois sabe o que vai ocorrer em “Ibo azul”. A narrativa 

aborda diferenças geográficas, sociais e culturais que os atraem e distanciam 

simultaneamente, havendo um rompimento de barreiras simbólicas de hierarquias 

culturais, sociais e étnicas. 

 João Paulo Borges Coelho dá continuidade a essas reflexões da região norte 

abordando, em oposição, a região sul do país em Índicos indícios II – Meridião. Neste 

segundo volume, o primeiro lugar é uma viagem ao extremo sul, até onde termina a 

terra conhecida para alguns náufragos, mais especificamente na Ponta Tandje. Em 

“Implicações de um Naufrágio”, esses homens ? portugueses, brasileiros e indianos ?, 

sem esperanças daquela triste condição de sobrevivência, enfrentam nativos organizados 

e chefiados por Guijana, o homem de três dentes. A narrativa aborda o encontro entre 

nativos moçambicanos bantos e os primeiros europeus que passaram pela costa de 

Moçambique antes do período colonial, um tempo de pré-colonização em que os 

portugueses ainda não estavam consolidados naquele território africano. 

 A narrativa “Os sapatos novos de Josefate Ngwetana”, aborda a história de 

Herculano, trabalhador emigrante na África do Sul que retornou a pé para a sua aldeia 

natal, na extremidade sul de Moçambique, levando um presente ao pai. Em alusão ao 

protagonista clássico Herculano e a obra Os doze trabalhos de Hércules, o personagem 

teve que atravessar doze pontas de praia, e, encontrou, em doze trabalhos que devia 

fazer, doze provações que o colocaram na situação de um herói da terra; a história, por 

fim, cruza caminhos que vieram de uma mesma origem, mas se fundiram entre oriente e 

ocidente. 

 “Verdadeiros propósitos” trata da história de Tomé Nhaca, um empresário com 

uma vida bem estruturada que é convidado a abandonar seus negócios para dedicar-se 

com afinco à construção de um templo. O personagem será um pastor de almas, o 

primeiro a erguer um espaço sagrado em uma ilha quase esquecida, mas que nem assim 

estabelece verdadeiros vínculos com o seu povo e suas raízes. 

 A narrativa “A força do mar de agosto” conta a história de um estranho 

fenômeno: o desaparecimento repentino do mar. Pescadores e vendedores de peixes ao 

descobrirem o ocorrido, aproveitam para lucrar com a fartura de peixes espalhados na 

praia, simultaneamente especialistas internacionais acabam por explorar as riquezas 

naturais do lugar e o governo local quer lucrar com uma possível especulação 



imobiliária e afastar a população local da modernização e do progresso. Apesar de 

relações de poder contrastantes, todos, ricos e pobres, querem lucrar diante de tal 

situação, ninguém quer realmente entender esse incidente ambiental, somente obter 

vantagens. 

 Por fim, em “Balada da Xefina”, a personagem Mustafa Issufo vive entre 

lembranças e esquecimentos, passado e presente, entre o Norte e o Sul, resgatando 

simbolicamente a compreensão da construção identitária de Moçambique. 

 Os universos narrativos organizam-se em torno da difícil conciliação entre o 

individualismo e o coletivo histórico e a construção de identidades que definem não só 

as relações, mas também as tradições e os lugares ocupados socialmente em cada 

realidade apresentada. Todos os personagens acabam entrando em confronto com 

memórias sociais a partir de memórias particulares. 

 Em Crônica da rua 513.2 (COELHO, 2006), há a descrição de um pequeno 

espaço antes e após a revolução de Moçambique, revelando ao leitor acontecimentos 

relevantes da história mais recente do país em confluência com as minúcias e 

particularidades cotidianas da rua. Nesta obra, não existe um protagonista que seja 

considerado a figura de um herói, no entanto o narrador revela explicitamente os 

discursos contraditórios da elite política, do tempo presente sem definição, de um futuro 

sem perspectivas, um passado incompreendido e um povo de grande diversidade que 

tenta se adaptar aos novos tempos. A rua é a representação metafórica de algo maior, 

um país em transição. 

 De acordo com a pesquisadora Sheila Kahn (2008): 

 Crônica da Rua 513.2 de João Paulo Borges Coelho, oferece ao leitor 
uma escrita analítica, íntima e profundamente conhecedora dos 
meandros subjectivos de um novo mapeamento social, cultural, 
econômico e político que emerge no Moçambique pós-independência. 
Dessa realidade transportada para a escrita, resulta uma representação 
literária debruçada sobre a experiência daqueles homens e mulheres 
que testemunharam a cartografia quer objectiva, quer subjectiva deste 
novo projecto de construção da nova sociedade moçambicana pós-
colonial. (KAHN, 2008, p. 138) 

 
  Nesse entrelugar, a Rua 513.2 é um espaço de muitas cenas diárias de 

personagens de diferenças raciais, sociais e culturais e múltiplas indefinições de vozes 

sufocadas. 

 Em Campo de trânsito (COELHO, 2007), o narrador é onisciente, não existe 

referências específicas em relação ao tempo e espaço, o leitor percebe que 

provavelmente a obra explore somente o período pós-independência e os campos de 



reeducação criados pela Frelimo. Além disso, o foco está no percurso e na viagem 

involuntária de J. Mungau, protagonista do romance que é levado à força, sem 

esclarecimentos, a um desses campos para um longo exílio. Em palavras de Sheila 

Kahn: 

Campo de trânsito, desse modo, ficcionaliza o mundo e a experiência 
de um campo de reeducação, metonímia de uma nação a construir-se 
numa bifurcação perigosa e nebulosa para os seus cidadãos. Por um 
lado, encontramos, atravessando todo o texto, um desejo visceral de 
defesa da modernidade colectiva, representada por um proselitismo de 
prisioneiros, guardas e do Director do campo, para os quais a 
colectividade é uma fronteira humana, ideológica e política, face a 
todo e qualquer acto de singularidade ou, por outras palavras, de 
subjectividade que almeje “hostilizar” o espaço sufocante e inóspito 
do “campo de trânsito”. (KAHN, 2008, p.141) 

 
 A viagem sem volta do protagonista e a sua permanência como prisioneiro lhe 

imprime uma condição de falta de dignidade. Durante toda a narrativa o protagonista 

levanta dúvidas aparentemente sem muita importância até as mais relevantes e, no 

confronto entre uma experiência subjetiva e concreta, percebemos que a obra destaca o 

indivíduo sem território, não mais o coletivo no qual está inserido. 

 Em Hinyambaan (COELHO, 2008), duas famílias costumavam viajar em 

conjunto nas férias: as famílias Odendaal e du Plessis, mas a última decidiu não viajar 

dessa vez. O casal e os seus dois filhos Odendaais - uma família branca de classe média 

urbana - decidiram, mesmo assim, partir de carro para Hinyambaan. Nesse percurso, um 

jovem negro de uma comunidade local ? chamado Djika-Djika ?  irá de carona com a 

família e será o tradutor entre diferentes realidades, há uma viagem cômica de 

Joanesburburgo, África do Sul, até Inhambane, Moçambique, onde dois espaços 

culturais e sociais distintos terão um ponto de intercessão: o diálogo de um sul que não 

se entende. 

 Nesta novela, há uma análise acerca de identidades que se constroem nesse Sul 

sob a perspectiva da visão do próprio Sul, e a viagem permite o encontro e o contato 

com o eu de cada personagem, e o outro, considerado estrangeiro; no caso, a família 

branca da África do Sul e os negros de Moçambique que são encontrados ao longo do 

trajeto. O contraste cultural do deslocamento da viagem evidencia-se na narrativa, 

principalmente entre a fronteira dos dois países e o instante do acampamento temporário 

da família em uma zona rural de Moçambique. O objetivo é chegar em Inhambane, 

Moçambique, mas o casal Odendaal insiste em mencionar o nome Hinyambaan, os dois 

não estão apropriados em relação à geografia local e à língua. 



 Todos chegam ao destino final da viagem, no entanto o percurso foi realmente 

relevante para as experiências dos Odendaais ao conhecerem o jovem Djika-Djika e a 

sua família moçambicana, novas paisagens, o comércio à beira da estrada, a culinária, 

odores e culturas tão peculiares, além de atravessarem, sobretudo, a ruralidade. 

 Em Cidade dos Espelhos (COELHO, 2011), há uma cidade em algum lugar em 

África, sem precisão geográfica, que está destruída e devastada por um clima de medo, 

pois um grupo de terroristas consegue perturbar o ambiente de paz que já existira. A 

obra trata de um futuro desvendado sob uma perspectiva subjetiva, emocional e não 

cronológica de tempo. 

 Nesta novela considerada futurista, pois o tempo narrado parece ser distinto da 

contemporaneidade e há traços de ficção científica, três conhecidos, sem nenhuma 

ligação de amizade ou familiar, unem-se para matar todos os fiéis reunidos em um 

templo. Essa chacina foi realizada sem a presença física dos assassinos, ocorreu por 

meio de bolhas de sabão que continham um caldo de bactéria mortal. A história é 

desencadeada por esse primeiro cenário policial que se estruturará ao longo de toda a 

narrativa. 

 Tudo isso parece ter sido motivado por uma vingança de Laissone, Jeremias e 

Caia, protagonistas da história. Esses personagens, considerados medíocres, carregam 

nomes que tecem uma intertextualidade com a Bíblia e vivem juntamente com outros 

habitantes em uma cidade desumana, de poucos afetos, de natureza morta e chuva ácida, 

dividida em Zona Alta, lugar onde moram os abastados, e o Bairro Colonial, lugar onde 

moram os pobres. 

 Nesse ambiente caótico e perverso há um confronto entre o tempo presente, da 

nossa contemporaneidade, e um previsível futuro, de indiferenças e injustiças sociais, 

como se todas essas questões estivessem refletidas em espelhos, numa referência ao 

título da obra. 

 Em Rainhas da Noite (COELHO, 2013), um caderno encontrado em um 

mercado em Maputo leva o leitor à uma pequena vila no centro de Moçambique, 

Moatize, e para tempos passados em que uma empresa belga havia explorado uma mina 

de carvão. Cada personagem desta obra carrega alguma inquietude, em um período em 

que o sol não traz mais luz, há somente dias nublados naquela realidade. 

 O lugar geográfico dos acontecimentos narrados no caderno, na época colonial, 

apresenta as mesmas limitações de uma ilha, onde os personagens se sentem vigiados e 



presos, principalmente por Annemarie Simon, uma mulher belga que pretende controlar 

tudo e possui uma natureza aracnídea. 

 Há duas narrativas paralelas e complementares nesta obra de João Paulo Borges 

Coelho: as memórias da protagonista Maria Eugênia Murilo, a mulher de um 

engenheiro português que trabalha nas minas de carvão de Moatize, e as notas do autor 

em diálogo com a escrita dessa mesma narradora-personagem. Entretanto, nessa 

narrativa literária, o narrador se assume como historiador e torna-se um personagem do 

romance, adquirindo o papel de investigador, detetive e cientista. 

 Rainhas da Noite mescla a pesquisa histórica e o registro memorialístico em uma 

linha ficcional já assinalada na primeira epígrafe, além de dar espaço para as mulheres 

dominarem o espaço da narrativa, apesar da distância em relação à realidade política e 

socioeconômica. 

 Todas essas obras expõem as fronteiras frágeis entre o passado, o presente e o 

futuro, a identidade e o outro a partir da interlocução dos personagens complexos e 

heterogêneos que evocam questionamentos, memórias individuais e coletivas de uma 

história moçambicana através de diferentes perspectivas, sem uma preocupação 

cronológica de suposta história oficial. 

 Nesse contexto, decidimos selecionar um ensaio de Rita Chaves, “Notas sobre a 

Ficção e a História em João Paulo Borges Coelho” (CHAVES, 2008), como reforço 

para a investigação deste trabalho: 

O aparecimento de tantos textos memorialísticos nos últimos anos em 
países como Moçambique e como Angola faz pensar na necessidade 
que os protagonistas da sua história sentem de oferecer novas leituras, 
com todos os riscos que esses exercícios implicam. A emergência 
dessa vertente reflete a tendência de oferecer novos aportes à 
construção da história desses povos que foram durante séculos 
silenciados pela dominação estrangeira. (CHAVES, 2008, p.197) 
 
 

 A partir dessa citação, consideramos importante compreender os impactos da 

independência política de Moçambique, que assim como as demais colônias 

portuguesas, teve particularidades diferenciadas de outros territórios africanos: foi mais 

tarde e abrangeu uma luta armada. 

 Houve na segunda metade do século XX, antes e depois da independência, uma 

tentativa por parte de intelectuais e artistas nacionais de criar uma literatura de 

afirmação nacional identificada com as suas próprias raízes históricas, linguísticas e 

culturais. Os escritores desse período pós-independência estão empenhados em aliar o 



dinamismo do contato cultural externo, com a cultura tradicional, havendo um esforço 

por transformações e perspectivas críticas, que não lhes permite descartar a experiência 

alheia. 

 Nesse sentido, o escritor João Paulo Borges Coelho tem uma preocupação de 

recuperar a história de Moçambique sem estruturar uma visão idílica do passado, quer 

construir a ideia de uma outra história sobre o país. O seu enfoque histórico em O olho 

de Hertzog (2010) se aproxima do olhar da Nova História, uma vez que atua com 

subjetividades, memórias e relatos fragmentados, revisitações do passado a partir de 

silêncios, lacunas e rupturas que resistiram por muito tempo no imaginário histórico-

cultural, o que o aproximará, também, da metaficção historiográfica, defendida por 

Linda Hutcheon (1991), como trataremos mais adiante. 

 O livro Angola e Moçambique: experiência colonial e territórios literários, de 

Rita Chaves (CHAVES, 2005), é uma contribuição importante para análises literárias 

sobre países africanos colonizados por Portugal, há várias discussões sobre os caminhos 

conflituosos dessas literaturas, em torno da busca de construção de identidades e projeto 

nacional. Nesse contexto, há dois ensaios relevantes: “O Lugar das Diferenças nas 

Identidades em Processo” e “Vida Literária e Projeto colonial: Tradição e Contradição 

no Império Português”. 

    Pensamos nessa complexa relação a partir de duas reflexões de Rita Chaves que 

chamam a atenção e intrigam a ponto de querermos tentar compreender algumas 

questões. 

 No primeiro estudo, a escritora afirma: 

A consulta a documentos, ou mesmo às páginas das obras literárias 
escritas a partir dos anos 1960, revela-nos que, no caso das ex-
colônias portuguesas, a ideia de independência defendida por alguns 
de seus principais líderes pressupunha a superação das fendas e a 
aposta num diálogo que permitisse saltar sobre o abismo que separava 
os povos dominados. A impossibilidade de refazer as antigas unidades 
tornava imprescindível impedir que as diferenças de caráter étnico, 
linguístico e/ou racial inviabilizassem o projeto de nacionalidade 
alimentado em cada um dos territórios. A necessidade de adoção de 
uma medida pragmática levou os africanos a confirmarem a geografia 
desenhada pela Conferência de Berlim e seus desdobramentos, isto é, 
a legitimarem os acordos assinados pela Europa. Desse modo, ao novo 
pacto com o Ocidente que viria da independência, precisava ser 
articulada uma nova rede de laços entre os que protagonizaram a luta. 
(CHAVES, 2005, p. 249-250) 

 
 Com base nessa citação, como entender a construção de identidades nacionais no 

presente, após um longo processo de rupturas históricas? A análise documental 

fabricada durante o império português nos encaminha para um processo de cruzamentos 



ocorrido entre portugueses e negros africanos de várias identidades étnicas, cujos 

contatos permanentes por vários séculos de colonização, delinearam a configuração da 

identidade coletiva, que se deu através da força da interpretação e ressignificação das 

culturas de origem, questões também perceptíveis em O olho de Hertzog. As matrizes 

africanas e europeias tiveram um papel fundamental na formação nacional, onde a 

paisagem de Moçambique, exprimindo divisões e desigualdades, traduz, na realidade e 

no romance em questão, as diferenças e lacunas com que a sociedade se confronta desde 

há muitos anos. 

 Em “Vida Literária e Projeto Colonial: Tradição e Contradição no Império 

Português” a escritora também reflete: 

Alcançada pela via das armas, a independência, perseguida por tanto 
tempo, não conseguiu pôr fim a um quadro complicado de acirradas 
contradições. O peso das relações fundadas a partir da ocupação 
portuguesa se arrastou e ainda repercute no presente, seja sobre a sua 
realidade diária, seja sobre os bens simbólicos ali gerados e/ou que por 
aí circulam. Sem receio de cair no excessivo, podemos afirmar que de 
tal forma os esquemas coloniais penetraram na composição 
sociocultural do continente que se torna difícil elaborar qualquer 
análise, sobre qualquer que seja o objeto, sem passar pela indagação 
da natureza e dos efeitos do colonialismo naquelas sociedades. 
O que se passa na relação entre os homens tem inequívocas marcas no 
domínio das obras por eles produzidas, e desse sistema não pode 
escapar a construção literária. Examinar a trajetória da vida literária 
nesses países é, portanto, um modo de compreender a verticalidade da 
contradição como marca constitutiva do processo colonial. (CHAVES, 
2005, p. 288) 
 

 É possível perceber, nessas duas citações de Rita Chaves, que é árduo o processo 

de construção de identidades nacionais dos países africanos. Contudo, existem trabalhos 

recentes ?  produzidos por escritores como João Paulo Borges Coelho em África ? que 

buscam através da escrita reavaliar o passado colonial e uma simples visão pautada em 

uma herança imposta pelo colonizador. 

 A obra O olho de Hertzog (COELHO, 2010) também problematiza esse passado 

colonial; é dirigida por dois narradores que se revezam: um em terceira, outro em 

primeira pessoa. O narrador em terceira pessoa é o intermediário da vida em 

Moçambique do ex-soldado alemão Hans Mahrenholz, que se unira às tropas alemãs na 

África Oriental durante a guerra ocorrida na Europa no início do século XX. Uma 

guerra mundial à qual o continente africano colonizado não ficaria apartado. E o 

segundo narrador é mesmo Hans Mahrenholz, que apresenta o seu olhar em relação às  

façanhas vivenciadas nos denominados “territórios ultramarinos”. Uma história que se 

inicia em missão de guerra, mas o caminho é desviado para uma busca pessoal oculta 



por um diamante valioso e célebre, extraído das minas da África do Sul e 

provavelmente desaparecido em Moçambique. 

 O enredo é construído em uma trama para dar conta dessa experiência dualista 

de Mahrenholz. Há o drama da guerra e um suspense que circunda a pedra milionária, 

batizada de “O olho de Hertzog”, da qual o protagonista tomou conhecimento ainda no 

campo de batalha. 

 Na busca dessa valiosíssima pedra, outros personagens, além de Hans 

Mahrenholz, também vão a Moçambique, cada um marcado por uma narrativa pessoal 

rica, que poderia se estender em um enredo amplo e sem fim. Levamos em conta nesta 

obra de João Paulo Borges Coelho justamente temas, tempos e espaços narrativos que 

percorrem caminhos para a exploração de um mundo ficcional mergulhado em uma 

realidade histórica que vai se revelando desarticuladamente como a própria História. 

 Depois de alguns meses em experiência de guerra, Mahrenholz se afasta da 

missão bélica e parte em um rumo pessoal para Lourenço Marques, a capital de 

Moçambique, apresentando-se ali como Henry Miller, um hipotético empresário 

examinando possibilidades de negócios, ou ainda um jornalista sul-africano: 

 

Evitando cuidadosamente as poças de água do chão, João Albasini 
prossegue a sua inspecção. 
'Explique-me então qual é exactamente o objectivo da sua visita. É 
que a mensagem que o nosso amigo me enviou, anunciando a sua 
vinda, não era inteiramente clara...' 
 (...) 
Tal como a polícia na galera, também Albasini quer saber das suas 
intenções. Ao que veio. Muitas vezes Hans reviu com Glück estes 
momentos, o que lhe perguntavam, como respondia. 
As traseiras confusas do mercado – onde se torna impossível encontrar 
um padrão simples que seja – fazem lembrar a maneira como as tropas 
estacionavam após os rigores do combate. Como se à meticulosa 
organização devesse seguir-se o caos para ficar reposto o equilíbrio. 
Esforça-se por expulsar estes pensamentos, a fim de ser capaz de 
responder. 
'Oficialmente sou um empresário em sondagem de oportunidades de 
negócio, mas na verdade venho ao serviço de um jornal sul-africano, o 
Rand Daily Mail. Pretendo escrever uma reportagem sobre as 
condições de recrutamento dos trabalhadores das minas.' (COELHO, 
2010, p.32)  

 
 Entretanto, o protagonista tinha o exclusivo intuito de descobrir o destino do 

lendário diamante. A sua história em Lourenço Marques serve, na verdade, de cenário 

para uma outra finalidade e assunto, isto é, o relato e a denúncia da situação da colônia 

portuguesa no início do século XX. Enquanto o mundo se estremecia em conflitos 

sanguinários em defesa dos Estados europeus soberanos ameaçados, nos territórios 



africanos dominados pelo colonialismo, os povos eram violentamente privados de seus 

direitos individuais e coletivos pelos mesmos europeus defensores de princípios da 

dignidade humana. 

 Na tentativa de compreender essa realidade, a narrativa percorre as ruas da 

capital de Moçambique, Lourenço Marques, sob a perspectiva do olhar do narrador e 

revela-nos a desigualdade entre a vida dos trabalhadores negros africanos, em sua luta 

pela sobrevivência no cais do porto, e uma mínima elite europeia vivendo num outro 

mundo de consumo e riquezas. 

 É importante salientar, no entanto, que nessas andanças pela cidade e arredores, 

o narrador é acompanhado por Albasini, jornalista da época que apresenta cada lugar de 

maneira singular para aquele contexto histórico: 

Não é de surpreender o fato de que a maior parte da imprensa 
moçambicana durante as primeiras décadas do século XX (inclusive a 
imprensa operária) fosse essencialmente eurocêntrica e dirigida 
principalmente aos interesses da comunidade letrada de colonos ou 
comerciantes estrangeiros. É neste contexto intelectual dominado por 
colonos portugueses e investidores estrangeiros que membros da elite 
negra e mulata de Lourenço Marques fundam, nos finais de 1908, sob 
a direção dos irmãos João e José Albasini, o jornal O Africano, cuja 
proposta já se explicitava no subtítulo: “Quinzenário noticioso e de 
propaganda a favor da Instrução”. (MENDONÇA, 2012, p.48) 
 

 O Africano foi o primeiro jornal de Moçambique a ser publicado em português e 

língua africana, e João Albasini foi um jornalista moçambicano pioneiro. Ele era 

mestiço e incansável crítico das desigualdades sociais no período colonial, sua voz 

irônica passou a ser ouvida, mais tarde, pelas páginas do histórico O Brado africano, 

jornal que ajudou a fundar em 1918. A construção desse relevante personagem e do seu 

periódico é um dos marcantes traços, neste romance, da veia histórica que caracteriza os 

textos de João Paulo Borges Coelho. 

 Outra questão relevante em O olho de Hertzog é a narrativa, que utiliza como 

elementos textuais diversos recortes de anúncios comerciais da época, escritos em 

português, ou mesmo em inglês, espalhados pelas vitrines e fachadas das lojas, 

tabacarias, bares, cinemas, hotéis, lavanderias, consultórios médicos, famácias e etc. 

Tudo isso no espaço urbano mais central, porque quando os dois se afastam do espaço 

restrito dos colonizadores, o anúncio que se vê escrito é em língua local. 

 Pelo direito dos colonizados à educação e contra esse estado de segregação 

social, é que se destaca João Albasini, o Nwadzinguele, em seus exaltados editoriais, 

cujos fragmentos são reproduzidos na obra. “Nwadzinguele quer dizer a primeira luz da 



manhã, luz da alvorada, luz do renascimento. Nwadzinguele quer dizer esperança. É 

esse o nome africano de João Albasini” (COELHO, 2010, p. 198). 

 Esses editoriais de Albasini, juntamente com os anúncios comerciais e outros 

textos de denúncias, são destacados na leitura de O olho de Hertzog no que se refere ao 

espaço colonial de Moçambique. 

 A partir desses questionamentos iniciais, fica evidente o quanto as memórias de 

cada personagem podem construir e até reconstruir os diversos tempos e espaços de 

identidades fragmentadas e perdidas ao longo da história. Esse enfoque histórico do 

livro se afina com o olhar da Nova História, como já dissemos, pois considera de 

maneira significativa os relatos divididos, o retorno ao passado a partir de silêncios e 

fragmentos que perduraram no imaginário histórico-cultural. Muitas dessas 

sobrevivências permanecem em diversos cenários ao longo dos séculos, são as 

dimensões histórica e literária que se interligam no universo ficcional. 

 O estudioso Benjamin Abdala Junior, em De vôos e ilhas: literatura e 

comunitarismos (ABDALA JUNIOR, 2003), reflete que o sistema colonial propiciou as 

distâncias entre culturas e povos, favorecendo a criação de guetos em que se perceberam 

os que pensaram sobre o lugar social do africano e sua identidade cultural. Havia, por 

exemplo, um grande abismo entre a tradição oral e o código da escrita, na função da 

transmissão do conhecimento. As literaturas das nações africanas, não foram 

rapidamente compreendidas como literaturas no sentido pleno da expressão. O 

reconhecimento da própria ideia de nação dentro do conjunto do país também é novo. 

Para o escritor ligado e consciente dessas transformações, essas articulações são frutos 

culturais coletivos inevitáveis que podem dinamizar cada literatura, desde que se 

perceba possíveis manipulações por ideologias de camadas sociais hegemônicas de 

outros países. 

 No caso de Angola e Moçambique, a prática literária ganha mais força quando 

se afirma a escolha do português como instrumento linguístico. E, a partir dessa 

escolha, virá um desses legados culturais com que os africanos vão construir o seu 

próprio patrimônio. Em vários territórios africanos colonizados por Portugal, a 

produção literária surge a partir da reivindicação, trazendo um espaço de reflexões sobre 

a condição colonial. Essa prática se dá comprometida com uma luta de intervenção por 

ressignificar o novo território, e a nova postura representa o rompimento com uma 

literatura colonial. 



 Nesse contexto, há um trecho de uma entrevista com João Paulo Borges Coelho 

sobre uma reflexão acerca do significado de identidade, selecionado por Carmen Lúcia 

Tindó Secco, relevante para a compreensão do que até aqui foi levantado: 

Para mim, a identidade não é uma coisa estática, nem feita de acordo 
com pressupostos teóricos que, na prática, nem sempre se verificam. 
Penso que nós devemos viver com todos os elementos identitários que 
nos circundam, não apenas no nosso meio mais próximo, mas, 
também, num plano mais amplo. A identidade não é uma caixa 
fechada, nem os seus elementos são estáticos, é uma coisa dinâmica e 
viva. (COELHO. Entrevista. In: SECCO, 2009, p. 120) 

 
 É possível perceber que para o escritor a identidade é uma construção individual 

e ao mesmo tempo coletiva. Compreender a África, em especial Moçambique, é ter 

consciência de sua pluralidade, da necessidade de trabalhar com registros culturais 

distintos dos nossos, em muitos sentidos e dar importância de se estabelecer um 

equilíbrio entre a busca das tradições e inexorabilidade das transformações pelas quais o 

continente passou, como podemos perceber –  através do estranhamento do primeiro 

olhar do personagem estrangeiro, na identidade de Henry Miller, ao chegar em 

Lourenço Marques, – na seguinte passagem em O olho de Hertzog: 

O tempo que passou no mato foi demasiado para que pudesse agora 
olhar em volta e ver simplesmente uma cidade. Os arbustos da savana 
espalhavam vultos e ameaças; os charcos, sempre que chovia, traziam 
mil olhos à superfície; a luz da lua lambia os canos das espingardas. É 
isso que vê nestes edifícios, nos postes, nos sofridos corpos que são as 
árvores urbanas, no inquietante padrão repetitivo das cercas de ferro 
forjado e da calçada, nas mensagens ocultas que os dizeres dos 
anúncios e dos cartazes calam: perversidade, dissimulação. 
(COELHO, 2010, p. 20) 

 

 O protagonista parece ter perturbações evocadas tanto por um passado recente de 

guerra, quanto por problemas que não estão exatamente ao seu redor, mas em uma 

identidade forjada, em processo de construção, assim como o próprio contexto daquele 

momento. 

Finalmente, Hans Mahrenholz. Nos documentos, Henry Miller, 
súbdito inglês embarcado na cidade de Durban, viajando para 
Lourenço Marques em sondagem de oportunidades de negócio. E que 
negócio seria esse? Aquele que desse mais garantias de sucesso: 
minérios, comércio geral, mão-de-obra, difícil de precisar antes que 
seja levada a cabo a referida sondagem. (COELHO, 2010, p. 17) 

 
 Nesse sentido, a construção do espaço Lourenço Marques parece se definir de tal 

forma que o protagonista Henry Miller, o alemão disfarçado de inglês, estaria fazendo, 

aparentemente, uma simples visita à cidade. Para o olhar de um europeu, aquele espaço 

urbano real e desconhecido não seria uma grande metrópole colonial, o que há 



realmente são realidades bem distintas entre a identidade europeia e africana; resta ao 

personagem memórias, misturadas à História e à ficção. 

 A oscilação do protagonista entre o real e o imaginário acaba em momentos de 

esquecimento, a ponto de não recordar referências de lugares vividos em sua terra natal: 

“Nem sequer se lembra mais de uma certa praça de Hamburgo, fustigada por uma chuva 

inclemente” (COELHO, 2010, p. 439). Hans Mahrenholz ou Henry Miller parece ter se 

perdido nas andanças por Lourenço Marques: 

Com o jornal dobrado debaixo do braço, prossegue pelas ruas que se 
habituou a palmilhar mas ainda desconhece, labirintos de uma cidade 
de espelhos onde os acontecimentos que pareciam definitivos não 
passam afinal de um mero reflexo de verdades sempre novas, 
escondidas dentro dele. Imagina um infatigável Albasini esmiuçando a 
realidade com a sua adunca pena, preso à ilusão de que um dia 
encontrará, atrás de um desses reflexos, a verdade verdadeira. 
Enquanto caminha, perpassam-lhe pela mente esta e outras ideias. Por 
exemplo, que esta é uma cidade de pedra envolvida numa falsa 
azáfama de bem-estar e de progresso, mas cercada de uma auréola 
cinzenta feita de força bruta, sofrimento e palha: o mundo dos 
condenados. Numa só cidade, duas. Lado a lado. (COELHO, 2010, p. 
291) 
 
 

 O protagonista não parece ter um referencial concreto, participa da construção 

discursiva do real e da História através do seu lado flâneur e do seu lado investigador, 

cheio de interrogações. É interessante constatar no romance a inexperiência de Hans, 

desconhecedor do passado, até do cobiçado diamante, o “Olho de Hertzog”, que poderia 

significar o momento de modificar os caminhos da História. 

Herzog é o nome, e Hans Mahrenholz é percorrido por um 
estremecimento quando consegue ler. Herzog. Não por causa da 
história que este velho navio também terá, as rotas que percorreu, os 
passageiros que transportou (entre eles um jovem de nome Fernando 
Pessoa em solitária viagem de regresso a uma pátria desconhecida). 
Herzog é o nome, palavra ducal que igualmente pode ser Herzig, 
Gertzog, Hertogs – e também Hertzog, como se verá – a raiz é sempre 
a mesma, a utilização é que foi variando, são as mesmas as armas com 
as cores amarela, azul e negra, as três estrelas, o elmo guerreiro e as 
asas imperiais. Herzog. E escurece ainda mais o humor de si já 
melancólico de Hans Mahrenholz, trazendo-lhe à ideia um outro 
tempo que vai ter de convocar. (COELHO, 2010, p. 14-15) 

 
 Os nomes dos navios no porto, pintados por cima de outros, vão levar a um 

enredo diferente do antigo navio, entretanto tudo isso perde o valor diante de histórias 

que Hans demora para compreender a complexidade e articulação. O processo narrativo 

construído por esse personagem implica em um reposicionamento em relação à África, 

mais especificamente a História de Lourenço Marques e, consequentemente, 



Moçambique, no período da Primeira Guerra Mundial, vista por um ângulo 

eurocêntrico. 

 Nesse período histórico da Europa, Hans encontra o general Paul Emil von 

Lettow-Vorbeck e, mais tarde, Sebastian Glück, personagem relevante para o desenrolar 

do romance. É também importante salientar o impacto que a guerra, protagonizados 

entre os países europeus, passará a exercer na vida social, econômica e política do 

território africano. Surgirá, no decorrer da narrativa, inúmeras versões que vão sendo 

relatadas sobre o mesmo fato, como se cada voz representasse uma possibilidade de 

recontar o passado de maneira legítima, sem necessariamente pertencer a uma “História 

oficial”. O Olho de Hertzoz reconfiguraria o lugar de Moçambique na História. 

As coisas começam mal. Glück garantiu-lhe que estava tudo 
arranjado, que iriam esperá-lo, que lhe dava um endereço apenas para 
o caso improvável de as coisas correrem mal. Pois bem, é isso mesmo 
que acontece: as coisas correm mal. 
Passam dois polícias anafados, com grandes bigodes, olhando em 
volta e girando na mão os cassetetes. Na praça tornam-se todos menos 
veementes: esperam talvez que os polícias se afastem. 
Hans fixa os olhos nos rebordos curiosos dos telhados dos quiosques, 
nas delirantes estalagmites, flores-de-lis, dragões, parras e perversos 
anjos; depois, na cerveja que tem na frente. Imagina e lembra, faz as 
suas contas. Amaldiçoa Glück. (COELHO, 2010, p. 19-20) 

 
 Na obra em questão as interrogações são muitas, ninguém sabe qual é a 

verdadeira identidade de Hans Mahrenholz e reais interesses, assim como todos os 

personagens, histórias de vida e possíveis elos que podem trazer uma maior 

compreensão ou incompreensão da narrativa e da História. 

 O que levaria Hans Mahrenholz a fingir ser um empresário e jornalista inglês 

ainda em um período de tensão, logo após a recente Grande Guerra? O alemão consegue 

chegar ao norte de Moçambique em 1919, salta solitário de paraquedas de um zepelim 

com o objetivo de unir-se à missão do general Lettow Vorbeck ? que julgou ser possível 

dar continuidade ao poder do Kaiser na costa oriental da África ?  no antigo Tanganica 

(atual Tanzânia). Embora consiga atingir a sua meta, a maioria da campanha militar é 

abalada pelo ambiente hostil da floresta virgem, como a malária, as intensas chuvas e os 

fortes embates com os exércitos inglês e português. 

 Esses conflitos das tropas alemães contra as tropas inglesas e portuguesas 

ocorreram na fronteira entre o ex-Tanganica e Moçambique, envolvendo o combate 

entre africânderes e ingleses, o grande fluxo de emigrantes moçambicanos para a África 

do Sul, a insatisfação dos mineiros brancos em relação à contratação de negros, as 

primeiras greves dos laurentinos ? trabalhadores negros ?  e o processo de construção do 



nacionalismo de Moçambique, divulgado pela imprensa e editorais do jornalista, já 

citado, João Albasini. 

 Relembrando que, em Lourenço Marques, Hans Mahrenholz não é mais o 

mesmo, chega na cidade repleto de mistérios, dependendo do apoio do povo africânder 

e dos contornos da História de Moçambique, acaba também sendo atravessado por 

personagens que igualmente ocultam o próprio passado, é como se existisse um 

inquérito, tramas policiais, em que cada interlocutor apresenta a sua versão dos mesmos 

acontecimentos, em um drama histórico. 

Difícil, portanto, pormo-nos em guarda. Hans que tivesse muito 
cuidado com esse tal Rapsides!  
Manda retirar a sopa quase sem lhe tocar, mordisca o bife com as 
palavras de Glück a rondar-lhe as ideias. Acaba por desistir de comer. 
Está exausto. (…) é nessa altura que nota um aceno vindo de outra 
mesa, perto da janela. 
Tal como haviam desaparecido do nada, do nada reaparecem as suas 
duas companheiras de viagem na Ferreira. Não tem pois como evitar 
dirigir-se-lhes. 
A mais nova, Florence Greeff, é também a mais extrovertida. (…) 
A seu lado, Natalie Korenico, mais marcada (…), é o símbolo da 
polida e conveniente distância. 
Hans não vê naquela mesa o engenheiro do caminho-de-ferro e o 
recrutador de indígenas que, no barco, elas tão pomposamente 
anunciavam. Duvida agora que estes tenham alguma vez existido e 
suspeita que outra história ocorrerá atrás daquelas belas máscaras. 
Também ele tem outra história correndo atrás da sua própria máscara, 
embora não saiba bem qual seja. Albasini, Rapsides e, por detrás 
deles, Sebastian Glück. Não ousa, portanto, perguntar.  (COELHO, 
2010, p. 38-39) 

 

A construção de cada um desses personagens segue uma espécie de rede de 

intrigas em que cada interlocutor terá voz para apresentar o seu ponto de vista sobre 

uma mesma questão a ser examinada com atenção ao longo da narrativa, na verdade são 

misturas de vozes que relatam muitas histórias, sem serem, muitas vezes, a História. 

Essas personagens femininas vindas da Europa são contadoras de histórias ativas, 

Natalie, por exemplo, de origem inglesa, é quem tem que contar ao protagonista sobre 

quem é o general Koos de la Rey, a sua importância no Reino Unido e o motivo dele ser 

de grande conhecimento dos africânderes. Sebastian Glück, que surge junto ao exército 

alemão, aparece como uma pessoa enigmática, admirada e simultaneamente temida por 

muitos, assim como Rapsides. E é João Albasini quem traz vida aos acontecimentos 

políticos de Lourenço Marques por meio da imprensa da época, através de um projeto 

discursivo que implicaria em um reposicionamento da África, mais precisamente a 

História de Moçambique e Lourenço Marques, diante da Primeira Guerra Mundial, 

permanentemente conhecida por um ângulo eurocêntrico. 



 Um dos aspectos surpreendentes da obra é a reestruturação e reorganização da 

Lourenço Marques no período posterior à Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Não 

apenas constatando fatos, mas a revisitação ao passado, aparentemente de maneira 

simples e irrelevante por muitos personagens, representa a busca por diferentes 

possibilidades no tempo presente, não só para o protagonista. Também essa perspectiva 

não é única, pois vão surgindo, no decorrer do enredo, uma pluralidade de especulações 

sobre o futuro. Contudo, a principal questão do romance talvez seja a viagem sem 

retorno de Hans Mahrenholz à África. 

 Apesar de tantos questionamentos, é relevante constatar que as três epígrafes que 

inauguram O Olho de Hertzoz já indicam ao leitor atento as incertezas sobre a 

autenticidade de uma história que não é e nem pode ser vista pela perspectiva de uma 

linearidade do tempo. 

 Segundo João Paulo Borges Coelho em sua primeira epígrafe: 

Muitos actos que adiante se relatam foram reais, embora se suspeite 
que a realidade não passa de uma massa de contornos imprecisos. 
Quanto a quem praticou, reais ou não, são – parafraseando Durrell – 
animais que não existem. (COELHO, 2010, p. 1) 

 
 Nessa passagem, não há menção de quem seria a citação e quem seria realmente 

Durrell, já que existem várias pessoas com esse sobrenome que se destacaram ao longo 

da História e não sabemos o primeiro nome, embora hajam suspeitas de que se trate de 

Gerald Durrell, escritor de, entre outras obras, A minha família e outros animais. Talvez 

seja uma alusão às identidades dos personagens que compõem o romance, o leitor não 

consegue precisar o real e o irreal. 

Já a segunda epígrafe refere-se à obra Austerlitz, do escritor alemão 
W. G. Sebald (1944 – 2001): 
...descobrir que todos os momentos do tempo existiram 
simultaneamente, caso em que nada do que a história conta seria 
verdadeiro, os acontecimentos não aconteceram, estão à espera de 
acontecer no momento em que pensarmos neles, embora, 
naturalmente, a perspectiva pouco animadora de eterna infelicidade e 
interminável dor fique assim em aberto. (COELHO, 2010, p. 4) 
 

 Provavelmente João Paulo Borges Coelho traz essa obra alemã em uma alusão 

às duas ações principais de O Olho de Hertzoz: a guerra narrada pelo oficial alemão 

Hans Mahrenholz e a sua vida em Lourenço Marques na pele de Henry Miller, contador 

de muitas histórias secundárias, ouvidas de outros personagens; ambas narrativas 

interligadas em busca do lendário diamante e importantes na estrutura de todo o 

romance. 



 Na terceira e última epígrafe, João Paulo Borges Coelho cita um fragmento de 

As Cidades Invisíveis, do escritor italiano Italo Calvino (1923 – 1985): 

Finalmente a viagem conduz à cidade de Tamara. Entra-se nela por 
ruas pejadas de letreiros que sobressaem das paredes. Os olhos não 
vêem coisas mas sim figuras de coisas que significam outras coisas 
[…]. O olhar percorre as ruas como páginas escritas. (COELHO, 
2010, p. 6) 
  

Certamente essa passagem refere-se ao olhar inusitado do protagonista ao 

conhecer pela primeira vez Lourenço Marques e tentar registrar tantos nomes, letreiros e 

anúncios curiosos que parecem definir cada parte dessa nova cidade. 

 Não só em O Olho de Hertzoz, mas também em outras obras de João Paulo 

Borges Coelho já citadas, nota-se que é realmente constante a preocupação temática 

com a história de Moçambique, tanto no contexto rural quanto urbano, marcadamente a 

que vai do início do século XX até a contemporaneidade. Nesses livros, com foco 

direcionado ao passado histórico do país, são realizados, através de interrupções de uma 

sequência cronológica narrativa, a repetição de acontecimentos anteriores que 

esclarecem muitas questões acerca do presente. Todo o trabalho do escritor tem uma 

intensa ligação com o trabalho do historiador, sua escrita é atravessada pela História, o 

que configura um estilo narrativo, além de haver uma preocupação dele sempre 

trabalhar em seus textos com a humanidade, tão intrínseca à ficção. Os personagens 

representam diferentes classes sociais e etnias que constituem a diversidade do país em 

diferentes períodos históricos, além de personagens, em trânsito, de outras 

nacionalidades. 

 Nesse conjunto de obras, João Paulo Borges Coelho traz sempre ao leitor 

particularidades da geografia de Moçambique, fronteiras e conflitos regionais, como se 

todos esses elementos constituíssem um mapeamento genuíno de cada pedacinho do 

país. Revela também diversas representações sociais, culturais e políticas que precisam 

ser revisitadas. Em suma, o diálogo entre textos, entre espaços e tempos, entre a tradição 

e a modernidade é, assim, fundamental para a compreensão de seus trabalhos. 

 Segundo o estudioso Francisco Noa (2002), a literatura colonial possui uma 

grande relevância estético-literária e cultural, porque pertence a uma tradição que tem 

norteado as principais tramas das relações identitárias e de alteridade ao longo da 

história da humanidade. Isso leva-nos à compreensão das especificidades de um modo 

de (re)inventar mundos, com base em uma lógica de uma pretensiosa superioridade 



cultural, ética e civilizacional, a própria língua tornou-se o instrumento com o qual 

muitos portugueses pretendem eternizar o império.  

 Nesse sentido, é relevante a análise dessa veia histórica que caracteriza a 

narrativa de João Paulo Borges Coelho através do narrador e dos espaços literários 

escolhidos na obra, que compartilham do processo colonial como espaços anteriormente 

dominados. Sendo assim, o processo de descolonização é o que ocorre a partir do 

questionamento da posição de subalternidade, embora se conheça o processo de 

descolonização como um espaço global, cujo embate provoca o deslocamento de todos 

os grupos envolvidos, tanto dominados quanto dominantes. 

 O que é realmente característico em O olho de Hertzog (COELHO, 2010) é o 

caráter híbrido entre romance policial e histórico, além da relação entre o caminho 

particular de cada personagem do romance e a História de uma nação em processo de 

formação, construída em uma obra que concilia a escrita e a oralidade, além dos 

discursos colonial e pós-colonial. Observamos também a compreensão da relação entre 

a memória individual e a memória social com ênfase no estudo Memória coletiva e 

teoria social, de Myrian Sepúlveda dos Santos (SANTOS, 2012).  

 De acordo com a pesquisadora: 

A defesa da memória ou de memórias coletivas torna-se crucial em 
conflitos sociais e políticos contemporâneos, que são analisados com 
resultado da luta de diversos grupos sociais por maior autonomia e 
representação. A defesa de identidades, memórias ou tradições 
constituídas torna-se tema político em movimentos de mulheres, 
homossexuais, ambientalistas, minorias, negros e diversos grupos 
étnicos em praticamente todas as partes do mundo. Políticas da 
memória tornam-se também presentes entre aqueles que fazem parte 
de uma nação, pois o nacionalismo é compreendido como um 
movimento social associado à constituição de representações coletivas 
e identidades específicas, processo este que tem sido descrito tanto a 
partir de processos hegemônicos como de múltiplas negociações. 
(SANTOS, 2012, p.84-85) 

 
 Nesse contexto, entre memórias do período colonial e a construção de 

identidades, é necessário refletir que a memória é considerada conceitualmente como 

um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, 

na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si.  

  Identifica-se também que a construção da identidade é um fenômeno que se 

produz em referência aos outros. Vale dizer que memória e identidade não são 

fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa ou de um 

grupo. Para o intelectual Tzvetan Todorov: “A evocação do passado é necessária para 



afirmar a própria identidade, tanto a do indivíduo quanto a do grupo. Sem dúvida, um e 

outro também se define por sua vontade no presente e seus projetos futuros (...)”. 

(TODOROV, 2002, p.195)   

 Nesse sentido, João Paulo Borges Coelho trabalha na construção de estratégias 

discursivas, a fim de compor um novo espaço na História através da reinvenção da 

palavra e de limites territoriais que vão além de Lourenço Marques. Há a tentativa de se 

escrever uma nova História sem subordinações, opressões, e desse modo retomar 

memórias com o intuito de reconstruí-las, o que representa o resgate de sentidos e 

valores ligados ao caráter plural da cultura moçambicana: 

Histórias como esta, que acabo de lhe contar, espalham-se pelo mato 
como o fogo na palha. Já ouviu falar na crença do m'phondoro? Não? 
Naquela região dizem que quando morre um homem importante, um 
homem especial, a sua alma se transforma num leão que vela por 
aqueles que comandava em vida, e castiga cruelmente quem os quiser 
prejudicar. Esse leão é o m'phondoro. Segundo Santana, o Bonga 
andava para todo o lado com o m'phondoro do seu avô Nicolau 
Pascoal às costas, de modo que um dos dois atacou e cobriu a mulher. 
(COELHO, 2010, p. 312) 

 

 Nesse momento, percebemos como o romance manifesta, em diferentes 

situações, interrogações e discussões de fragmentos captados da realidade 

moçambicana. Da mesma forma, há o percurso por inúmeros caminhos que se ligam aos 

mitos, às fontes históricas, e à retomada ao passado como forma de compreensão dessa 

sociedade africana.  

 Outrossim, entre outras questões relacionadas a esse universo cultural, 

assinalado por uma formação identitária da literatura de Moçambique, é significativo 

também ressaltar, nessa conjuntura, a existência de diversas rupturas impostas pela 

trajetória da história do país que não podem ser apagadas.  

 Embora reconheça a complexidade do estudo em questão, percebemos também o 

quanto é pertinente analisar, no romance, Lourenço Marques, em Moçambique, como 

um lugar de construção de novos significados, que nos permite, através da linguagem, 

ressignificar outros tempos e espaços por metáforas e diferentes formas de expressão. 

Tanto o espaço colonial como o independente, ainda hoje são envolvidos por questões 

complexas, em processo contínuo de reconstrução das diversas identidades 

moçambicanas. Assim, compreendemos essas identidades a partir da relação entre a 

obra literária e a História: 

'Falta muito?' 
É sempre já perto e ainda longe, sempre ali, no início de outro 
caminho que Hans suspeita que já percorreram. Procura mesmo as 



suas pegadas, no escuro, para o comprovar. Mas eis que o espaço se 
alarga pela primeira vez numa grotesca caricatura de praceta perdida 
num beco, onde nem sequer falta o monumento, uma caleche sem 
rodas, a carcaça de um camião, restos descartados pela cidade de 
pedra ganhando aqui um novo sentido. Como se os habitantes deste 
lugar, intrigados, tentassem, com estes objectos que fazem felizes os 
outros, chegar eles próprios a uma espécie de felicidade. Um enigma 
feito de alfaias sem terra que lavrar, motores perdidos dos veículos 
que movimentavam, os referidos restos de um camião pelo qual 
parece já terem passado, ou então é outro igual. Como terão ido eles 
ali parar? Nunca por esses caminhos onde não cabe mais do que um 
alguém de cada vez, caminhos que nunca viram rodados, onde o preço 
de os calcorrear foi sempre a energia desprendida pelo próprio corpo. 
(COELHO, 2010, p. 336) 

 
 Entendemos, por conseguinte, o quanto é pertinente a inserção do sujeito no 

espaço social ao seu redor, onde o território ficcional revela o sistema de valores e 

saberes da realidade colonial e pós-colonial do seu país. Em palavras da pesquisadora 

Linda Hutcheon: “ (…) a metaficção historiógráfica procura desmarginalizar o literário 

por meio do confronto com o histórico, e o faz tanto em termos temáticos como 

formais” (HUTCHEON, 1991, p. 145). Enquanto a literatura lida de maneira ampla com 

a suposição do que poderia ter ocorrido ou ocorreu de fato, a História lida 

essencialmente com o que ocorreu. Há claramente uma diferença entre o texto histórico 

e o texto de ficção, como representação multifacetada do real. 

 Além disso, a literatura pode ser também um meio de registrar a 

contemporaneidade historicamente definida no tempo e no espaço, e João Paulo Borges 

Coelho pode, assim, até romper silêncios, ao dar voz ao que observa e contempla, e 

interagir, complementando-se a outras vozes; múltiplas vozes narrativas que podem até 

deixar o texto mais livre para diversas interpretações. 

 Essas questões também remetem ao aspecto convergente entre o oral e o escrito 

no romance, no qual o escritor moçambicano escreve as histórias, os dramas, as 

tragédias, as tradições e fragmentos da memória de Moçambique. Os personagens-

contadores na obra reforçam a importância do contador como garantia da renovação da 

cultura e da memória que permanece junto aos moçambicanos. Ademais, é notório o 

reposicionamento da identidade moçambicana na conjuntura do final da Primeira 

Guerra Mundial, em uma trama tão bem construída e cheia de ambiguidades entre a 

ficção, História e memória. 

 Sendo assim, João Paulo Borges Coelho reúne em O olho de Hertzog 

(COELHO, 2010) histórias, narrativas e narrações, as quais se encadeiam, encaixam e 

fragmentam, e onde discursos descontínuos se sucedem, como os narradores. A obra 



gera reflexões sobre uma literatura de língua portuguesa que traz o passado como 

referência de significado para uma sociedade que passou por grandes rupturas trazidas 

pelas guerras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como o próprio universo que lhes dá existência, as 
vozes no romance têm um profundo alcance simbólico. 

Isto porque “voz”, tout court, implica audibilidade e 
autonomia. Porém, o que temos no romance é o registro 

grafado de representações elocutivas, por um lado, e a 
dependências dessas vozes em relação a uma entidade 

determinada: o narrador, ou, em última instância, o autor 
implícito, (…) dependendo das necessidades de cada obra. 

 
(Francisco Noa) 

 

3 -  As várias vozes em O olho de Hertzog 

 

 A escrita da narrativa moçambicana, e das literaturas africanas na sua 

diversidade e heterogeneidade, estabelece um diálogo essencial com o contexto de 

mudanças determinadas durante e depois da colonização em África, apresentando 



configurações particulares de acordo com as condições históricas e espaciais. Segundo a 

pesquisadora Ana Mafalda Leite: 

O que é um fato é que a necessidade de diálogo se mantém, porque a 
história existiu, produziu, no caso da literatura portuguesa, entre 
outras, uma literatura de viagens, descritiva e etnográfica, uma 
literatura colonial. Nesses quase trinta anos pós-independências 
surgiram livros que tentam penetrar algumas áreas de 'amnésia' 
colonial, recuperando lugares, vozes e consciências, trajetos e 
percursos do trilho colonial... (LEITE, 2012, p.141) 

 
 Os estudos literários e a própria categoria de literário não podem ter um discurso 

homogêneo isolado de outras formas de discurso, como o discurso filosófico, o discurso 

jornalístico, ou o discurso histórico, existindo muitos outros distintos. Durante muito 

tempo, o gênero romance, por exemplo, foi considerado pelos europeus como estranho 

aos africanos, até ganhar raízes nesses novos espaços em África. 

 O romance é conhecido, vulgarmente, por ser estruturado por uma narrativa 

longa em relação à novela e ao conto. Em O Olho de Hertzog, analisaremos questões 

próprias ao gênero, tais como um grande número de conflitos vivenciados por 

personagens complexos inseridos em um determinado tempo e espaço. Ademais, é 

fundamental nessa obra a observação do foco narrativo, que essencialmente caracteriza 

e organiza todos os outros componentes, sendo o mediador entre a história e o autor, e 

entre a história e o leitor. Para o intelectual Walter Benjamin (1994), “O narrador retira 

da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E 

incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 1994, p. 

199-200). 

 Nesse contexto de análise é importante também considerar que um personagem 

inserido em uma produção literária é fictício dentro da história, participante do enredo, e 

por mais real que pareça ? como o personagem Albasini na obra em questão, cujo 

estudo aprofundado será em capítulo à parte ? é uma invenção, ainda quando se 

comprove que determinados personagens são baseados em seres já existentes ao longo 

da História. 

 De acordo com o estudioso Francisco Noa: 

(…) Por outro lado, no espaço de representação, sobretudo a nível da 
narrativa, as personagens e tudo que as envolve traduzem as 
irresoluções relativas à coabitação, dentro e fora delas, de dois 
mundos e de duas ordens que oram coabitam, ora se entrechocam. Isto 
é, o primado do subjectivo ou alternativamente do colectivo prefigura 
sempre uma específica visão do mundo. (NOA, 2010, p.79) 

 



 Não só distintos personagens podem ser definidos pelas suas vozes, ações 

concretas ou psicológicas como também através do olhar de outros personagens, 

narrador ou narradores, e, finalmente, pelo leitor, com uma visão mais ampla em relação 

a diferentes perspectivas.  

 A obra O olho de Hertzog (COELHO, 2010) é conduzida por um narrador-

personagem e um narrador-observador que trocam de posição alternadamente. Esse 

último é aquele que intervém na história, de forma distanciada, como o alemão Hans 

Mahrenholz, ex-soldado pertencente das tropas alemãs na África Oriental no início do 

século XX, na conjuntura de uma guerra mundial sucedida na Europa, mas que não 

deixaria o continente africano separado. O narrador em primeira pessoa ou o narrador-

personagem revela o olhar pessoal do mesmo Hans Mahrenholz sob um aspecto 

diferente, de um sujeito se revelando emocionalmente em várias experiências inusitadas 

em África. Essas vozes de Mahrenholz são muito bem construídas ao longo de toda a 

história: 

Quatro meses antes da minha chegada ao contingente de Lettow nada 
fazia prever que o meu destino se enredaria assim neste bocado 
esquecido do mundo. Eu era um jovem acabado de sair da academia 
militar, estávamos em guerra e a vontade que tinha, tal como todos os 
jovens alemães da minha geração, era simplesmente a de cumprir o 
meu dever (quanto envelheci num par de anos, meu Deus!). Mas a 
minha família tinha ideias diferentes, achava que as guerras eram 
cegas a matar e eu era filho único, o único tesouro que tinham. 
(COELHO, 2010, p. 47) 

 
 Hans Mahrenholz lutou durante a guerra na companhia do general Lettow-

Vorbeck na Zambézia, após uma grande aventura em um zepelim, no entanto, no 

período do pós-guerra, já em Moçambique, assume uma nova identidade, fingindo ser 

Henry Miller, um jornalista inglês: 

Hoje, olhando para trás, e independentemente do resultado que a 
incursão veio a produzir, não posso senão admirar uma vez mais 
Lettow. O desfecho da guerra era ainda incerto, ficar seria o mesmo 
que render-se, o mesmo que trair, e aquilo de mais essencial que um 
oficial aprende é exactamente a ficar do lado contrário ao da traição. É 
estranho que seja eu ? um traidor ? a dizer estas coisas, mas ainda 
mais estranho é o facto de, mesmo quando as nossas atitudes se 
afastam dos princípios, quando os contradizem, continuarmos apesar 
de tudo a crer neles. (COELHO, 2010, p. 69) 

 

 Todos os episódios da guerra são relatados pelo alemão, além de memórias 

envolvidas com a campanha alemã, que surgem paralelamente aos capítulos vivenciados 

em 1919, em Lourenço Marques. Os dois narradores também relatam as histórias 

vivenciadas por outras personagens, inteirando o relato: 



Hans chega esbaforido à porta do Central Hotel. Obede só se faz 
presente para lhe interromper as reflexões, nunca quando dele precisa. 
Não o vendo por perto, tomou um eléctrico que passava, desceu nele 
até à Avenida da República, saltou em andamento quando este 
abrandou, tilintando, para alertar um carro indeciso sobre onde virar. 
Correu por aquelas malditas vielas onde se perde sempre, Travessa de 
S. Pedro, Rua da Botica, cortinas de fumo, meandros que o desafiam e 
confundem, mas que felizmente, desta vez, o levaram aonde pretendia 
chegar. De súbito, depois de uma esquina. 
(…) Cidade estranha, esta em que as misérias são sempre envolvidas 
por uma pomposa roupagem. Suspira e entra. (COELHO, 2010, p. 
323) 

 

 Esse discurso, em terceira pessoa, que apresenta detalhadamente impressões 

sobre a cidade, e o cotidiano desse espaço, contrapõe-se claramente em relação ao 

discurso do narrador, em primeira pessoa: 

E, até, os gemidos dos mortos, que passei a ouvir sem ser capaz de 
descobrir se vinham de dentro da terra ou da minha cabeça. Os 
esqueletos dos inimigos a custo segurando as fardas, os arranhados 
ruídos dos ossos em contato com o metal das armas, os olhares 
acusadores dirigidos aos nossos askaris, causa do seu insuportável 
sofrimento. Aos portugueses juntando-se os carregadores doentes que 
deixáramos para trás, uns ainda com fiapos de músculos secos 
pendurados, outros já também só ossos, com desmesurados volumes à 
cabeça, pedras enormes, gigantescas árvores, odres imensos cheios de 
água, dúzias de metralhadoras, cachos de fitas de munições. 
(COELHO, 2010, p. 123) 
 

 

 Nesse contexto, existe a tragédia do final da Primeira Guerra Mundial e um 

mistério acerca de uma pedra valiosíssima chamada de “Olho de Hertzog”, cujo nome 

surge do apelido do general Hertzog, considerado um herói sul-africano. A busca por 

essa preciosidade, da qual Hans tomou conhecimento ainda em campo de batalha, atrai 

e aproxima, em Lourenço Marques, vários sujeitos que ocultam o seu passado e 

procuram construir uma nova identidade. Cada personagem desta obra de João Paulo 

Borges Coelho é determinado por uma narrativa própria e complexa, inserida em uma 

realidade histórica que poderia não ter fim, contudo os caminhos traçados não são 

revelados de forma clara e linear, assim como a História: 

 

Cantam os marinheiros, uma toada que incute neles a força de remar e 
que os recém-chegados não sabem distinguir se é alegre, se um 
lamento. Sobe e desce o cais de pedra a uma certa distância, o mesmo 
cais onde, da mancha que era a multidão, vão surgindo agora largos 
acenos e cada vez mais nítidas feições, chapéus e bengalas, bigodes, 
oleados para proteger da chuva à mistura com os troncos húmidos e 
nus de mais marinheiros que, de mãos esticadas, aguardam que lhes 
sejam atiradas as cordas para prender a chalupa às grossas argolas de 
ferro do paredão. 



(…) 
Ao lado, Hans Mahrenholz, aliás Henry Miller, perscruta uma a uma 
as fisionomias do cais procurando descobrir um olhar particular de 
quem o espere. (COELHO, 2010, p. 18) 

 

 É importante destacar que o protagonista forjado como Henry Miller, na voz de 

um narrador onisciente, busca esclarecer ao leitor todas as suas impressões em relação à 

capital de Moçambique, Lourenço Marques, descortinando-nos o contraste social entre 

uma pequena elite europeia e os trabalhadores negros africanos, principalmente no 

cenário do cais do porto. O personagem Albasini será primordial na construção desses 

novos olhares, porém, em virtude da sua relevância na obra, terá um capítulo especial, 

como já foi mencionado anteriormente. 

 O foco em torno da complexa identidade de Hans/Henry Miller em busca da 

compreensão de outras realidades que se apresentam ao longo da história, traz detalhes 

ao leitor sobre os espaços percorridos e as subjetividades de cada lugar: 

Hans vagueia pela cidade. Teatro Gil Vicente, de Manoel A. 
Rodrigues, A magnífica fita em 3 partes “Estalagem da Morte”, 
Amanhã quinta-feira continuação da misteriosa fita “Seita Tenebrosa”, 
3 episódios, 6 partes, sessão completa, 3º episódio “Roda hipnótica”. 
Uma possibilidade, mas não sente disposição para passar a tarde no 
escuro do cinema, assistindo a um programa soturno. 
Prossegue de rua em rua, ao acaso, mas o ambiente não está para 
grandes passeios. Por toda a parte correm rumores de novos 
confrontos com a polícia. Parece que as autoridades querem trazer 
trabalhadores do Aeroclube para substituir os estivadores grevistas. 
Estes vão ripostar com a violência a que se sentem com direito, o que 
por sua vez constituirá um bom pretexto para a carga da guarda. 
Definitivamente, a rua não é o melhor lugar para se estar. Os polícias 
circulam aos pares, atentos, com as suas ferramentas aperradas. Além 
disso, pode ser que chova. (COELHO, 2010, p. 289-290) 
 

 O protagonista perambula por uma Lourenço Marques ainda não desvendada 

para ele, em um tempo presente vivido no pós-guerra, ao mesmo tempo em que surgem 

também memórias de um passado recente de guerra, articuladas em ficção e História: 

Já ouviu os gritos dos afogados? Não? Sorte sua. Ouvi-os eu, no meio 
dos tiros e do som das águas agitadas, vozes que parecem vir do além. 
Nem chega bem a ser um pedido de socorro, é apenas a forma que 
encontram de assinalar a transição. Na verdade, nem chegam bem a 
ser gritos. Engraçado: agora que lhe falo nisto, vem-me a memória 
visual dos braços agitados de quem parecia querer deixar assinalado o 
sítio exactamente onde se afundava, mas não os gritos. Não havia 
som, para além dos estampidos secos da guerra e do rugido grosso da 
torrente. Esse som de gritos que eu referi é mais um eco imaginado, o 
eco de um som que porventura nunca chegou a existir, mas que 
mesmo assim deixa um rasto poderoso, do qual, nas noites de insónia, 
por mais voltas que dê na cama, não me consigo libertar. Um não-som 
que me castigará até ao fim dos dias. (COELHO, 2010, p. 299-300) 

 



 Nessa passagem, há o relato do trauma da guerra vivenciado por Hans 

Mahrenholz, narrador que, aos poucos, começou a analisar verdadeiramente as 

atrocidades cometidas, por ordem europeia, e compartilhadas também com os soldados 

africanos, os askaris, em África. A construção desse narrador-personagem evidencia a 

completude de um personagem fundamental, o qual assumirá, na narrativa, a tarefa de 

viajar por novos espaços, tempos e tentará desvendar a linha tênue entre o passado e o 

presente, assim como a tradição e a modernidade em confronto em O olho de Hertzog 

(COELHO, 2010). Em meio aos conflitos de guerra, o alemão não vê problemas em ter 

saído de sua terra natal ? lugar já quase esquecido em suas memórias ? e partir em busca 

de um lugar desconhecido, diferente de tudo o que conhecia, mesmo essa viagem 

representando o corte de laços familiares num cenário de lutas, sem lados definidos, 

para muitos, em terras africanas. 

 A história de Hans, já em Lourenço Marques, também é uma espécie de 

denúncia das condições dos africanos da colônia portuguesa no início do século XX, 

espaço onde o povo vivia sem nenhum direito garantido. É a partir dessas e outras 

experiências do alemão e o seu encontro com outros personagens, estabelecidos por 

meio de uma relação de trocas culturais e aprendizado com o tempo, que será reavaliado 

os valores da vida e das memórias do protagonista:  

Por essa altura, vivíamos pois uma profunda crise de fé. Não sei se 
percebe o que quero dizer. Não nos faltava coragem nem nos 
sentíamos mais ameaçados pelo inimigo do que nas semanas 
precedentes, não. Todavia, o regresso ao norte roubara o resto do 
sentido que havia na campanha. Ao mesmo tempo, sucediam-se 
aqueles surdos sinais, aquelas coincidências inquietantes. Reflecti, 
nessa altura, mais que nunca. Olhei a nossa condição sob todos os 
ângulos, sem chegar contudo a conclusões. Sentia perdida para sempre 
toda a nossa escala de valores, o bem contra o mal, a importância da 
misericórdia e por aí fora; com o desaparecimento dela chegava uma 
outra, para mim desconhecida, assente não em restos da anterior mas 
inteiramente nova, em que predominava a força e a astúcia como fins 
em si. Que são o bem e o mal senão construções levadas a cabo por 
nós próprios? Já a vida e a morte, essas sim, são elas que, encostadas 
uma à outra, traçam a grande linha essencial. (COELHO, 2010, p. 
316) 

 

 Nesse instante, fica claro que essas observações iriam contribuir, de maneira 

significativa, para a construção de uma nova identidade para esse homem em conflito. 

Contudo, segundo Todorov: “Além das fronteiras, o terror encontra a face mais familiar 

da guerra (…); os pactos são forçosamente provisórios. O objetivo é sempre a 

dominação; os meios adaptam-se às circunstâncias do momento” (TODOROV, 2002, p. 

46).  



 Provavelmente, o personagem precisaria rever os sentimentos íntimos que iriam 

além das regras sociais de um pacto de violência, já que é inerente ao sujeito assumir 

identidades distintas em diferentes momentos. E cada vez mais as identidades culturais 

também vão se sobrepondo a cada novo contexto apresentado. 

 De acordo com o estudioso Walter Benjamin: 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram 
todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as 
que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros 
narradores anônimos. Entre estes, existem dois grupos, que se 
interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna 
plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. "Quem 
viaja tem muito que contar", diz o povo, e com isso imagina o 
narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos 
com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do 
seu país e que conhece suas histórias e tradições. (BENJAMIN, 1994, 
p. 198-199) 

 
 Hans Mahrenholz é também um narrador que se assume como contador de 

histórias entre as fronteiras das memórias, multiplicidade de histórias e até 

esquecimentos de experiências passadas. A reconstrução da memória, para Walter 

Benjamin, está atrelada ao contato com o outro, ao que está além de si, e o pesquisador 

expõe em destaque o valor dessa experiência e da lembrança de um passado que pode 

prenunciar um futuro. Em palavras do pesquisador: “Não se percebeu devidamente até 

agora que a relação ingênua entre o ouvinte e o narrador é dominada pelo interesse em 

conservar o que foi narrado” (BENJAMIN, 1994, p. 210). 

 Dentre os personagens da obra de João Paulo Borges Coelho que também 

merecem atenção na construção do enredo da história e também vivem entre o tempo 

presente e lembranças do passado, estão duas mulheres, que surgem no primeiro 

capítulo, ambas chegam em Lourenço Marques na companhia do protagonista: “O 

tempo abafado e os sons da noite trazem-lhe à lembrança um outro tempo, tão distante e 

ao mesmo tempo tão recente” (COELHO, 2010, p. 39). Todos estavam em um mesmo 

barco, num ambiente de bastante desconfiança entre eles, e buscavam reiniciar uma 

nova trajetória de vida: Florence, filha de um general e herói sul-africano; Natalie, 

amante de um assaltante famoso recém-falecido; e o alemão Hans Mahrenholz, em uma 

nova identidade, Henry Miller: 

No sorriso irónico que não larga nunca os lábios de Florence Greeff, 
Hans vê confirmada a sua suposição: não há engenheiro algum, nem 
tão-pouco um recrutador de indígenas. Ela pergunta-lhe se já achou 
alguma possibilidade de negócio. Mas, como responder com a verdade 
a quem parece sustentar tão bem mentiras, ironias, duplos 
significados? Sobretudo depois de Florence, em resposta à sua 
anunciada intenção de dar um passeio, lhe dizer que tivesse cuidado 



com a noite; que aqui as ruas, por detrás da sua placidez, escondem 
muitas armadilhas. (COELHO, 2010, p. 39) 

 

 Na construção de uma relação cheia de mistérios que vai sendo traçada 

lentamente, Hans e Florence tornam-se amantes. No entanto, o clima de desconfiança 

entre os dois permanece, suscitando revelações sobre outros personagens do convívio de 

ambos, como o caso de uma antiga amizade rompida com Natalie Korenico. 

 A partir da curiosidade do protagonista em querer compreender o motivo dessa 

situação  entre as supostas amigas, o alemão procuraria Natalie para saber sobre o 

passado, a amante e solucionar a questão: “Alguma coisa de grave se passou entre ela e 

Florence para que ficassem assim apartadas” (COELHO, 2010, p. 229). Apesar de 

desconfiar que o esclarecimento dessa situação não seria tão simples. 

 Nesse ínterim, a história de Natalie acaba se revelando bastante instigante para o 

alemão, contudo a postura dessa mulher parece confrontar pela primeira vez os 

interesses de Hans: “Natalie tem a arte, provada mais que uma vez, de lhe ler os 

pensamentos”(COELHO, 2010, p. 234). A sua maneira de agir, reagir, encará-lo e, 

principalmente, a forma de contar um emaranhado de histórias de diferentes sujeitos, 

perturbava verdadeiramente o protagonista: 

Quanto a Peggy, para ela acabou por ser como que um renascimento. 
Passado um período de profunda prostração, mudou de nome, tomou o 
de uma prima morta de tifo ainda criança, e regressou ao seu apelido 
de solteira. Podia tentar novo futuro sem arrastar atrás de si o pesado 
fardo que Florence tem vindo a relatar. Renascimento até porque, dias 
depois, o inspector Edward Leach, a única pessoa que 
verdadeiramente podia comprometer, porventura assolado por graves 
problemas de consciência, se suicidou. (COELHO, 2010, p. 188) 

 

 Assim como Florence e Natalie, dentre as personagens femininas de O olho de 

Hertzog (COELHO, 2010) que suscitam interesses em Hans, há também outra mulher 

relevante na história: Wally, pintora austríaca, casualmente na mesma busca pela pedra 

valiosa: 

Natalie conta. É certo que Wally chegou a Paris em meados de 1917, 
como disse a Hans. Todavia, menos para começar uma nova vida do 
que para se libertar de uma outra que tivera. E Natalie interroga-se: 
quem sabe se não é esta a razão profunda – o facto de a ambas ter sido 
dada a oportunidade de um renascimento – que, para lá dos 
acontecimentos de circunstância, une as duas mulheres? Quem sabe se 
não é esta a razão da sua amizade? 
'De que fugia então Wally?'  (COELHO, 2010, p. 237) 

 

 Na ânsia por entender a rede de relações ao seu redor, Hans, como se fosse um 

detetive ainda inexperiente, busca mais informações através de Natalie, que lhe parece 



saber sobre tudo e todos: “Os dias correm um atrás do outro e, em lugar de respostas, 

são cada vez mais as interrogações. Como se toda a gente se unisse para o levar por 

descaminhos” (COELHO, 2010, p. 234). Ainda assim, Hans não tem uma fonte 

fidedigna de informações que o deixe em uma posição de conforto. 

 Wally só chamou a atenção do alemão quando foi vista próxima a Natalie e 

Florence. Até então, essa mulher, de aparência relativamente ingênua para o olhar do 

protagonista, não levantava suspeitas sobre a sua verdadeira identidade. 

 Nesse cenário onde todos são familiares uns aos outros, para a grande surpresa 

do protagonista, há o sujeito mais procurado e, ao mesmo tempo, temido por ele: 

Rapsides, personagem mestiço, de um passado sombrio, que conhece Natalie e Florence 

e é considerado suspeito por ocultar o mistério do “Olho de Hertzog”, segundo Hans. 

O alemão já sabia da existência de Rapsides ainda no período da 
guerra, Glück já havia mencionado a sua identidade e a importância de 
conhecê-lo para a busca silenciosa do diamante. Entretanto, esse 
homem se revelava, a cada relato obtido ? com uma certa dificuldade 
?, mais distante de sua realidade e um tanto quanto perigoso: 
(…) Rapsides é um homem que arrasta atrás de si um manto de 
interrogações. Interrogações essas que são outros tantos caminhos 
onde Hans, ele próprio, se pode perder. 
Que será que Rapsides tanto procura nos andrajosos bolsos dos 
mineiros? 
Há também aquela curiosa cicatriz, que começa nos olhos que viram o 
que ele viu e acaba na boca que pode contá-lo. Isto se Hans o 
convencer um dia a falar. (COELHO, 2010, p. 91) 
 

 Atrás de pistas ao longo de quase toda a história, Hans fica cada vez mais 

confuso e intrigado em relação a real identidade de Rapsides, não sabia mais se esse 

homem realmente deveria ou não ser temido por ele. Em muitos momentos, o 

protagonista parecia perder a paciência por se sentir tão vulnerável em relação à 

veracidade dos sujeitos e fatos, principalmente quando estava na companhia de Natalie: 

'Não sei o que Florence lhe contou, mas uma coisa é certa: existe 
sempre, acerca de nós próprios, mais que uma versão.' 
Hans exaspera. Os caminhos deviam estar a fechar-se não a abrir-se. 
Sabe que algures, no meio desta história, andará Rapsides. Como 
encontrar Rapsides? Reage. 
'Não é tanto assim!' 
Natalie parece divertir-se com a sua irritação. Propõe-lhe então um 
jogo. Pede-lhe que indique alguém que tenha um passado único, 
limpo, transparente. Se Hans o achar, ela contar-lhe-á o resto da 
história. 
Hans pensa um bocado, enquanto caminham.  (COELHO, 2010, p. 
234-235) 

 

 Esse diálogo contundente entre Natalie e Hans provavelmente esclarece ao leitor 

que não haverá uma única identidade a ser revelada por ninguém em O olho de Hertzog 



(COELHO, 2010), nem mesmo pela dualidade dos narradores ao longo de toda a 

história. 

 De todos os personagens já estudados até então, não podemos deixar de apenas 

mencionar neste capítulo João Albasini, um conhecido jornalista moçambicano que 

acompanha Hans em Lourenço Marques: “Não se pode deixar de admirar Albasini, este 

homem franzino que podia simplesmente virar costas, e todavia persiste nas suas 

acusações. (…)” (COELHO, 2010, p. 293). Até mesmo o confiável parceiro nas 

andanças pela capital de Moçambique o confunde na sua investigação sobre a real 

identidade de Rapsides: 

Albasini prossegue. Rapsides surgiu muito mudado, e da pior maneira. 
Sacramento conta que nos tempos do jornal ele era um homem 
prestável e pacífico, mas também muito eficaz. Embora tenha mantido 
essa eficácia, hoje está longe de ser tudo o resto que antes era; hoje é 
conhecido pelos métodos brutais com que trata estes pobres infelizes, 
como se estivesse permanentemente a querer arrancar-lhes de dentro 
alguma coisa. (COELHO, 2010, p. 89) 

 

 

 Hans Mahrenholz, João Albasini, Florence, Natalie e Wally relatam fragmentos 

da história ou histórias, unindo alguns pontos em comum e construindo uma narrativa 

consistente, mas que não se encerra em si mesma: “O mundo está povoado de meias 

verdades. Glück e os seus obscuros passados, Albasini e os seus segredos. Rapsides. A 

verdade inteira, até dentro de si é difícil de achar” (COELHO, 2010, p. 171). O 

protagonista é surpreendido a todo momento enquanto perambula por Lourenço 

Marques: 

E põe-se a caminho do táxi, seguida de Rapsides. 
Hans fica ainda um pouco, refazendo-se de tudo aquilo por que acaba 
de passar. Da conversa que tiveram e, agora, da perturbadora 
proximidade daquele homem. Pensa em Natalie e na maneira invulgar 
que ela tem de se ligar aos outros. Partilhando com Wally um 
renascimento; com Rapsides, uma cicatriz. Pensa em Florence, sem 
estar certo se o pouco que lhe foi dito sobre essa rapariga chegou para 
a introduzir na equação. E há ainda, claro, uma nova questão: Glück. 
Mas sente-se demasiado confuso para pensar agora em tudo isto. Vira 
as costas às gaivotas e dirige-se para o táxi. (COELHO, 2010, p. 246) 

 

 

 Para ilustrar as histórias contadas por esses personagens que acabam se 

entrecruzando, há o caso do enigmático e conhecido coronel Sebastian Glück, cuja 

missão de procurar a pedra valiosa foi transmitida, ainda no período de guerra, a Hans, 

que passou a ter um maior interesse em conhecer a vida e passado do oficial. 



 Nesse sentido, é possível identificar grande riqueza de detalhes, descritas pelo 

narrador, acerca de histórias fantásticas sobre Glück, personagem de múltiplas facetas, 

de difícil definição, talvez uma figura quase irreal, mítica. No entanto, é relevante 

destacar que a força desse suposto coronel se construiu pela relação estabelecida com o 

general Lettow, que além de ser muito respeitado pelos militares, suscitava a admiração 

de Hans desde o início daquela difícil missão de guerra em África. 

 Todavia, durante os conflitos bélicos, lentamente a sua força e poder começaram 

a ruir diante das difíceis decisões no campo de batalha. A situação foi perdendo o 

controle e se intensificou ainda mais com um grande desentendimento entre Lettow-

Vorbeck e Sebastian Glück, de acordo com as impressões pessoais de Hans, já receoso 

com aquelas relações de poder e os desdobramentos que estariam por vir. 

 Com base nesse momento agudo de instabilidades, o protagonista traça, aos 

poucos, a dura realidade vivenciada naquele triste cenário de guerra e as suas confusas 

impressões de sentimentos diante de tudo aquilo que se apresentava aos seus olhos pela 

primeira vez. É interesse perceber, nesse âmbito, que Hans se aproxima e se afasta o 

tempo todo dessa realidade, mas sente necessidade de abrir diálogo com o leitor sobre 

as suas percepções e lembranças, ainda que o próprio alemão diga que essas memórias 

não precisam mais ser resgatadas: 

Deve estar a perguntar-se porque gasto tempo com estas minudências. 
Não pense, contudo, que me perdi mais uma vez por descaminhos, as 
tais lembranças paralelas que não servem para nada. Este desvio foi 
necessário porque, como se verá, se inscreve no conjunto de 
acontecimentos que prenunciaram uma grande mudança de sentido da 
campanha. Explico-me. Mas antes é necessário que faça ainda novo 
desvio. Peço-lhe portanto um pouco mais de paciência, só mais um 
pouco. (COELHO, 2010, p. 263) 

 

 Por que Hans parece se justificar ao relembrar as experiências de guerra? Será 

que o personagem carrega algum sentimento de culpa, ou é indiferente à violência do 

campo de batalha? Por qual razão não desistira desde o princípio da viagem, como 

muitos outros militares, e seguira em frente?  

 Mesmo com tanta determinação para enfrentar tudo que viesse pela frente, o 

alemão, em muitos momentos, pondera sobre todas as decisões que foram assumidas em 

seu percurso até chegar em Moçambique. Se o desconhecido move Hans desde o início 

de sua jornada, já em Lourenço Marques, no período do pós-guerra, as reflexões sobre 

todas as escolhas feitas oscilam em sentimentos contraditórios e opostos, a uma postura 

de coragem e determinação inicial. 



 O que teria ocorrido para Hans se transformar? Justamente quando chega na 

capital moçambicana, em um ambiente que não seria mais hostil como foi a guerra na 

floresta selvagem, protegido em uma outra identidade ? Henry Miller ?, o protagonista 

parece se desarmar de vez, e, sobretudo, se fragilizar na nova conjuntura. Dessa vez, o 

alemão necessitaria de um certo desembaraço para entrar em um jogo de novas relações 

estabelecidas, em um espaço até então desconhecido por ele. 

 Nesse novo ambiente a ser descortinado, não poderíamos deixar de destacar 

novamente os novos sujeitos do recente convívio de relações enfrentado por Hans/ 

Henry Miller, as histórias duvidosas de Natalie e Florence, assim como os conflitos 

ligados às questões sociais defendidas verdadeiramente pelo jornalista Albasini, as 

histórias de amor e até o depoimento instigante sobre o passado de Rapsides, vozes 

narrativas que prendem a atenção do alemão, tal qual a tradição oral da literatura 

africana.   

 De acordo com Ana Mafalda Leite: 

As literaturas africanas de língua portuguesa encenaram, desse modo, 
desde muito cedo, a criação de novos campos literários, fazendo 
coexistir na maleabilidade da língua a escrita com a oralidade, numa 
harmonia híbrida, mais ou menos imparável, que os textos literários 
nos deixam fruir. (LEITE, 2012, p. 139) 
 

É pertinente, nesse momento, salientar que a literatura africana tem como 

essência a oralidade e, com a aquisição da escrita, imposta pelo europeu a partir do final 

do século XIX, a história perde a aura sagrada que possuía até então, por conta de uma 

questão básica para os africanos: o valor da palavra. Considerada mágica, esta tem o 

poder não só de criar como destruir, era transmitida somente com a comunidade reunida 

e não poderia ser dita de qualquer maneira, por qualquer pessoa. 

 Por outro lado, a escrita com a sua possibilidade de transmitir histórias ao leitor 

de forma solitária em contraponto à tradição, permitiu a preservação dos textos através 

das gerações, relevantes no processo de colonização e descolonização. 

 No caso do romance em análise, é interessante perceber quando Hans, ao 

descobrir, por exemplo, que o seu quarto de hotel havia sido invadido por um suposto 

ladrão, se depara enraivecido com uma já conhecida mensagem escrita em batom 

vermelho por sua amante no espelho do banheiro. Aquele simples registro será 

desdobrado em várias reflexões na história: 

Olha-se ao espelho e vê uma face transfigurada pela raiva e pelo 
cansaço, por cima dela aquela frase vermelha que resume os seus 
próprios pensamentos. Onde está aquilo que procuramos? (COELHO, 
2010, p. 252) 



 

 Aquela pergunta intriga tanto o protagonista, que parece levá-lo de maneira 

realmente profunda a uma reavaliação da sua identidade íntima e real propósito de estar 

ali, em Lourenço Marques, em Moçambique, em África, agora no período do pós-

guerra: 

Boa pergunta, uma pergunta que faz a si próprio todos os dias, desde 
que aqui chegou. Onde está aquilo que procuramos? Há portanto, a 
partir de agora, alguém mais a procurar. Alguém que sabe que ele 
também procura. (COELHO, 2010, p. 277) 

 

Diante de tal questionamento, começa a desconfiar de si, do companheiro 

Albasini e de todos, em uma quase paranoia. Em circunstâncias cotidianas, menos 

complexas, as questões acerca de outros sujeitos não tão próximos também surgem em 

novas indagações e surpresas, como, por exemplo, no caso de Wally. 

 Neste sentido, Hans Mahrenholz ou até mesmo Henry Miller possui uma posição 

de privilégio na dualidade entre o narrador e o personagem reflexivo, interagindo com 

outros personagens ambíguos por definição, mas também símbolos das identidades 

moçambicanas, como João Albasini e Rapsides. Na realidade, o alemão parece 

mergulhar em duas funções: por percorrer os espaços de forma reflexiva e 

simultaneamente investigar ? como se fosse um detetive ? os sujeitos que cruzam o seu 

caminho. Talvez o protagonista se divida entre memórias e o presente real, apresentado 

na paisagem urbana de Lourenço Marques. 

 Dentro dessa perspectiva, qual seria a definição de memória, para 

compreendermos as relações estabelecidas por João Paulo Borges Coelho em O olho de 

Hertzog (COELHO, 2010)? Qual é o valor da memória individual e social, para a 

melhor compreensão da obra em análise? 

 Segundo a pesquisadora Myrian Sepúlveda dos Santos: 

Não há definição simples do que seja a memória. Os filósofos 
elaboraram teses complexas ao tentarem explicar a nossa forma de 
pensar e imaginar que tem como referência o tempo. Afinal, como dar 
conta do passado, se o tempo nada mais é do que experiências que se 
desintegram imediatamente após seu aparecimento? 
(…) 
O que nos dizem esses filósofos é que a memória excede o escopo da 
reflexão humana, como excede a noção que temos de passado e 
presente, uma vez que ela tanto faz parte da existência humana, e 
enquanto tal não pode ter uma única definição, como faz parte do 
próprio cosmos. Há, nessas reflexões filosóficas sobre a memória, 
tanto uma redefinição do sujeito que lembra quanto uma definição 
temporal que rompe com essa ideia de tempo enquanto uma sucessão 
de eventos. (SANTOS, 2012, p. 32-33) 

 



Provavelmente, para um historiador tal qual João Paulo Borges Coelho, esse 

conceito esteja amadurecido, a ponto de exigir que o leitor também esteja atento a essa 

questão tão latente no romance. Aliás, em uma entrevista feita com o escritor, pela 

pesquisadora Rita Chaves, há uma reflexão relevante acerca da memória: 

As memórias (mais ainda as memórias escritas e publicadas) são 
sempre construções, mesmo se imbuídas de elevado grau de 
sinceridade. Do ponto de vista técnico da história são fontes como 
outras e não revelações sobre o “passado verdadeiro”. As memórias 
nada nos dizem sobre a verdade, dizem-nos apenas o que quem as 
escreve vê, ou o quer que seja visto como verdade. Tanto quanto 
respeitando o passado, elas devem ser vistas como respeitando ao 
presente, ao que se quer que seja visto no presente como tendo sido no 
passado. As memórias são fontes para estudar o período a que se 
referem e para estudar inclusivamente quem as redige. Uma vez 
definido, no meu entender, o sentido dessas memórias, passemos 
agora a esse fenómeno de “explosão”. Penso haver várias razões por 
detrás dele. No caso moçambicano (e já o referi várias vezes) a 
memória do período de libertação nacional tem sido fundamental para 
ordenar o presente no sentido de legitimar um sistema. ( COELHO 
apud CHAVES, 2009, p. 163) 
 

Sendo assim, O olho de Hertzog (COELHO, 2010) permite ao leitor que atribua 

significados a uma pluralidade de signos, lançados desordenadamente durante a 

construção narrativa, entre o real, o ficcional, as histórias pessoais e a História. Nós, 

leitores, não conhecemos ao certo o passado dos personagens e tudo o que foi 

vivenciado durante a guerra, mas fica claro no enredo que Hans percorre a sua trajetória 

perdido em indagações acerca do seu passado particular e atitudes assumidas em outro 

tempo e espaço. 

 Entretanto, o conhecimento sobre a existência do diamante “Olho de Hertzog” 

parece criar uma ocasião oportuna para transformar os rumos da História e das histórias 

de vida, confundidas entre encontros, desencontros, inúmeros relatos e pouquíssimas 

articulações para delinear um fio condutor de um único enredo. 

  Dentro dessa perspectiva, uma questão relevante levantada na obra, é a 

conjuntura da Primeira Guerra Mundial ? normalmente narrada por um olhar 

eurocêntrico ?, analisada por um outro ângulo, na medida em que há um projeto 

narrativo proposto de reposicionamento do continente africano, com foco na História de 

Lourenço Marques e Moçambique: 

Faz um sinal ao ardina que passa, compra-lhe um jornal. Quer ver 
confirmada em letra de imprensa a notícia que o comandante da 
galera, alegremente lhes transmitira, acabada de chegar: o general 
Lettow-Vorbeck rendera-se! 
Procurou na altura saber de pormenores, mas as notícias eram 
lacónicas. Aparentemente a rendição dera-se em Abercorn, na Rodésia 
do Norte, assim que Lettow tivera conhecimento do armistício na 



Europa. A resistência perdera o sentido, se é que ainda tinha algum. O 
comandante abrira uma garrafa de champanhe para celebrar com os 
passageiros, e Hans fora obrigado a beber um gole a contragosto. O 
gole que simbolizava a traição. (COELHO, 2010, p. 21) 
 

Muitas questões da história estão centradas nos acontecimentos da guerra em 

África e do olhar europeu de Hans Mahrenholz, desde o momento em que conhece 

Lettow-Vorbeck e, mais tarde, Sebastian Glück, personagem importante para os 

desdobramentos dos novos caminhos traçados pelo protagonista. O conflito entre 

grandes países da Europa, traz impactos para a África, revelados na obra através do 

olhar de Hans; deixando claro ao leitor que não existe um único olhar e uma História 

única. 

 Outrossim, é perceptível, no decorrer da história, inúmeras interpretações 

relatadas por diferentes vozes a respeito de um mesmo fato, a própria construção 

identitária do grande coronel Glück ? supostamente antigo amigo de Lettow ? é dúbia. 

 Vale lembrar que as personagens femininas já mencionadas neste capítulo ? 

Natalie, Wally e Florence ? não são moçambicanas, cada uma traz um conflito pessoal, 

valores próprios, uma trajetória particular, um olhar europeu e sul-africano ? no caso de 

Natalie ?, todas representando grande força à narrativa, em vozes distantes de qualquer 

passividade na costura da história, em diferentes versões e maneiras de contar 

memórias. O que há em comum entre elas? As três carregam histórias de vida que 

devem ser ocultadas para reiniciarem uma nova, em uma identidade reinventada, em 

uma cidade até então desconhecida: Lourenço Marques, capital de Moçambique, 

geograficamente próxima à África do Sul e distante dos países do continente europeu. 

 Entre vozes aparentemente desconectadas e delineadas pelo ponto de vista de 

Hans, há uma organização de fatos estratégicos muito bem encaixados que o leitor 

atento pode montar aos poucos, ao ler e reler a narrativa em sua totalidade: 

Embora, como disse, lhes desconhecesse as razões, Natalie aprendeu 
em pouco tempo a detectar a iminência dessas súbitas mudanças de 
humor. Reparou que a presença de Wally, que a princípio apenas a 
perturbava e confundia, começou a enfurecê-la; e que, mais cedo do 
que tarde, a situação se tornaria insustentável. Hans que entenda bem: 
já nada do que ali se passava tinha a ver com o diamante. As razões 
eram mais fundas, ligadas ao difícil carácter de Florence, àquilo que 
ela tinha de mais íntimo. Simplesmente, não admitia ser contrariada 
ou desprezada. (COELHO, 2010, p. 426) 

 Nesse universo feminino, por exemplo, Hans parece ser cada vez mais sensível 

para compreender os detalhes subjetivos da personalidade de cada sujeito, de alguma 

maneira já conhecido por ele. Ainda assim, se surpreende constantemente com essas 

mulheres tão bem construídas na trama. 



 Os acontecimentos e as histórias parecem mesmo ir além, novas informações 

vão sendo acrescentadas gradativamente à narrativa, assumindo um papel central para a 

formação de sentido do enredo. Nesse conjunto de intertextualidade de histórias e 

História, as relações entre os sujeitos e o espaço se transforma, Moçambique também é 

redefinido ao longo do romance, assim como a construção da História. 

 Apesar do destaque dado às figuras femininas da obra, não podemos deixar de 

retomar que o próprio protagonista, Hans Mahrenholz, se apresenta como uma incógnita 

para os outros personagens, e até mesmo para o leitor: 

Ironia do destino, esta de terem estado a escassos quilómetros um do 
outro e voltarem a afastar-se, desta vez irremediavelmente! Ironia que 
era também um sinal, o de que as portas do regresso se fechavam para 
nós de uma maneira inexorável. Restava-nos a fuga para frente. Para 
mim, pela segunda vez, o mergulho no desconhecido. (COELHO, 
2010, p. 79) 

 

 Em meio ao instante da guerra, Hans parece ser um desconhecido das 

circunstâncias externas e de si mesmo. A sua missão de viajar à África, sem perspectiva 

de retorno, adquire para o “eu” ficcionalizado do alemão um compromisso profundo, 

em um tom quase definitivo.  Provavelmente a chegada em Lourenço Marques, no 

momento do pós-guerra, simboliza a terceira vez em que o alemão mergulharia no 

desconhecido. No entanto, o continente africano já simbolizaria um novo espaço para 

recomeçar uma outra vida. 

 Em Lourenço Marques, em uma situação descontraída de festa a convite de 

Albasini, Hans continua parecendo estar fora do lugar. O entre-lugar parece permear a 

vida do alemão em qualquer contexto que se encontre, sendo necessário que reveja o 

tempo todo a postura mais adequada para cada circunstância apresentada, em um denso 

jogo de identidades. 

 Para compreender verdadeiramente quem é Hans Mahrenholz, o leitor precisa 

estar atento para explorar os caminhos tortuosos da narrativa, principalmente porque o 

papel do narrador é construído dentro e fora do texto ficcional. 

 A relação entre a literatura e a história, intrínsecas ao romance estudado, deve 

ser observada com atenção. Segundo a pesquisadora Linda Hutcheon: 

No século XIX, (…) a literatura e a história eram consideradas como 
ramos da mesma árvore do saber, uma árvore que buscava “interpretar 
a experiência, com o objetivo de orientar e elevar o homem” (…) 
Entretanto, é essa mesma separação entre o literário e o histórico que 
hoje se contesta na teoria e na arte pós-modernas, e as recentes leituras 
críticas da história e da ficção têm se concentrado mais naquilo que as 
duas formas de escrita têm em comum do que em suas diferenças. (…) 
e parecem ser igualmente intertextuais, desenvolvendo os textos do 



passado com sua própria textualidade complexa. Mas esses também 
são os ensinamentos implícitos da metaficção históriográfica. (…) 
esse tipo de romance nos pede que lembremos que a própria história e 
a própria ficção são termos históricos e suas definições e suas inter-
relações são determinadas historicamente e variam ao longo do tempo. 
(HUTCHEON, 1991, p. 141) 

 

 Retomando a obra a partir dessa análise, percebemos que o narrador, 

supostamente histórico e ficcional, desde o princípio apresenta traços quase biográficos, 

além dos personagens que o acompanharam. A trajetória percorrida por ele do início ao 

fim, esteve atrelada a uma missão de guerra ? Primeira Guerra Mundial ? que culminou 

em uma viagem a Moçambique. Mais que investigar a fundo os supostos suspeitos que 

assim como Hans procuravam o diamante, o fundamental, na trama construída, foi 

refletir sobre as relações e perspectivas delimitadas por um tempo e espaço, muitas 

vezes silenciadas por forças políticas: 

Notícias de uma terra distante. Que pensará Lettow de tudo isto, onde 
quer que se encontre? 
No meio dos jornais estrangeiros, o último número de O Brado 
Africano. Ao contrário dos restantes, todo ele virado para a realidade 
de Moçambique, e sobretudo para o falso progresso e a falsa euforia 
desta estranha cidade. Estampado na primeira página, sobranceiro, o 
título bombástico do editorial de João Albasini: Bandalheira de 
Costumes: As Eleições. 
As primeiras linhas deixam claro o tom. No nosso país, e para nosso 
uso, ficou já radicado e há muito que isto de política é uma grande 
porcaria. (COELHO, 2010, p. 290-291 
 

 Nesse sentido, apesar do narrador estar interessado em sua busca pelo diamante, 

descobre a importância de conhecer a sua própria história e identidade, explora a 

subjetividade e alteridade, mescladas em um processo de deriva identitária desse 

narrador, no início da sua viagem até Lourenço Marques, Moçambique, espaço do 

romance, cenário que percorre a obra de João Paulo Borges Coelho como um todo. Há 

também na obra muitas referências a inúmeros papéis sociais, culturais e políticos que 

precisam ser repensados. 

 Em qualquer instante, o narrador parece se opor ao entendimento objetivo dos 

fatos, busca a subjetividade. Assim, irá mesclar-se aos novos sujeitos com os quais 

convive no percurso da viagem. É como se outros conhecimentos fossem desenvolvidos 

e revelados nessa troca. 

 A narrativa segue uma constante discussão e reflexão em relação aos rumos que 

vão sendo traçados ao longo da história, surgindo, assim, momentos entre informações 

que se vão entrecruzando e são retomadas, como a investigação à identidade de 

Rapsides: 



 Às vezes, o leitor precisa quase suspender a narrativa para retomá-la após a 

análise dos fatos, que vão se consolidando de diferentes perspectivas. O que o autor 

parece propor, de forma crítica, são as contradições, próprias e alheias, de um sujeito 

que reflete e negocia com os outros personagens, o leitor e o próprio Hans Mahrenholz / 

Henry Miller, com quem passa a se confundir: 

Agora, que contou tudo o que tinha para contar, além da inédita leveza 
sente igualmente um certo embaraço. Enganou o homem que tão 
generosamente o recebeu, e enganou-o em todos os sentidos. 
Sobretudo, fê-lo por uma razão mesquinha, por causa de um diamante; 
ou talvez nem isso, talvez apenas para corresponder às expectativas 
que Glück nele depositara. (COELHO, 2010, p. 377) 

 
 Nesse diálogo estabelecido entre Hans e Albasini, identificamos um espaço de 

múltiplas vozes e caminhos. Entre os personagens locais, por exemplo, há 

representantes bem distintos dos europeus, de outros grupos étnicos, como Rapsides e o 

jornalista, por quem o alemão passou a considerar como um amigo. 

 O olho de Hertzog (COELHO, 2010) revela-nos a trajetória particular de cada 

personagem e o percurso mais amplo de uma sociedade em formação, de uma Lourenço 

Marques em processo de construção identitária por meio de uma narrativa que congrega 

a escrita e o ato de  narrar histórias, além dos discursos de posicionamentos coloniais e 

pós-coloniais. A procura pelo diamante lendário nada mais é do que a tentativa de 

desvendar um pouco as histórias e a História de parte da trajetória moçambicana do pós-

guerra. 

 Ademais, é pertinente aprofundar nesse contexto e, por outra perspectiva, a 

importância do narrador no romance analisado. Recuperando a teórica clássica acerca da 

voz narrativa, “(…) Na ficção narrativa desaparece o enunciador real. Constitui-se um 

narrador fictício que passa a fazer parte do mundo narrado, identificando-se por vezes 

(ou sempre) com uma ou outra das personagens, ou tornando-se onisciente etc” 

(ROSENFELD, 2009, p. 22). 

 Pela amplitude da narrativa no mundo ficcional, em linhas gerais, o narrador está 

integrado na história como se fosse o agente responsável pela narração dos 

acontecimentos, distinto dos personagens e do autor empírico. No entanto, é relevante 

destacar novamente que João Paulo Borges Coelho desenvolveu uma narrativa com 

duplicidade, através de um narrador-observador bastante intrigante, e um narrador-

personagem bem-sucedido no enredo, como, por exemplo, em memórias detalhadas e 

bem estruturadas sobre o trauma da guerra: 



Claro que hoje, decorridos todos estes meses, olho para esta história 
com maior distância. Mas ponha-se no meu lugar, imagine um mato 
povoado de ingleses que a qualquer momento nos podiam atacar, um 
calor insuportável, o álcool que trouxéramos de Namacurra correndo 
solto, a humidade infernal aguando-nos o cérebro. E aquela febre que 
há meses nos acompanhava num crescendo, a incerteza relativamente 
ao futuro, a falta de um sentido para a nossa acção. 
De qualquer forma, senti fundo na carne essa transformação: a minha 
imaginação já não ia longe buscar explicações disponíveis no lugar. 
(COELHO, 2010, p. 314-315) 

 

 

 Nesse plano subjetivo, o posicionamento do narrador pode lançar ao leitor a 

dúvida sobre como o dado factual da guerra, por exemplo, pode ser desfigurado, ou até 

mesmo o olhar e o discurso em relação aos africanos. Em outros termos, esse narrador 

autodiegético ? narrador e personagem de sua própria história ? pode dimensionar uma 

determinada questão em qualquer proporção, seja qual for a situação em foco, já que é 

um narrador que conta as suas próprias experiências enquanto personagem. 

 Em contrapartida, o já referido narrador heterodiegético ? narrador impessoal e 

subjetivo, externo à história, regulador de todos os acontecimentos narrados ? da mesma 

forma surpreende por não trazer uma representação definitiva para uma história 

delineada por meio de máscaras, tanto desses narradores, quanto dos personagens: 

'Não tente fugir. Quero simplesmente a verdade.' 
'É justamente a verdade que pretendo contar-lhe. Mas para chegar até 
ela tenho que começar por aqui.' 
Sempre que alguém retoma aquela história, Hans sente-se adormecer. 
Reclina-se na cadeira, solta a vista pelo espaço em volta: os hóspedes 
do hotel na varanda; mais longe, os transeuntes. Tanta agitação 
naqueles espaços e ele serenando, como se ouvisse uma história de 
embalar. A experiência diz-lhe que quando Natalie se calar persistirão 
as dúvidas que antes o assaltavam. Mas é mais forte do que ele: assim 
que ouve a nova entoação, não de quem fala mas de quem conta, lança 
um último olhar em volta e fecha os olhos para poder beber as 
palavras. (COELHO, 2010, p. 325) 

 
 Ao mesmo tempo que o narrador autodiegético pode distorcer o universo que vai 

descortinando, apresentando um ponto de vista muito próprio e duvidoso, igualmente o 

narrador heterodiegético pode causar alguma desconfiança no leitor, por não possuir 

capacidade ilimitada de narração. Entretanto, ainda de acordo com Anatol Rosenfeld: 

“É porém a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e através dela a 

camada imaginária se adensa e se cristaliza” (ROSENFELD, 2009, p.17- 18). Dessa 

forma, vale observar essa análise, então, neste fragmento de O olho de Hertzog 

(COELHO, 2010): 

'Glück?' 



Glück atraindo Wally desde Paris até ali; Glück, agora, dentro desta 
história, cruzando-se com Florence, com Rapsides, com Natalie. 
Quando terminará o jogo? Onde? (COELHO, 2010, p. 327) 

 
 Na passagem, o narrador heterodiegético parece simplesmente narrar a história e 

lançar perguntas ao leitor, em uma clara tentativa desse último desvendar algum 

mistério; e os personagens, seriam apenas sujeitos sobre os quais se fala ou se revela 

alguma coisa. Todavia, este romance de João Paulo Borges Coelho ultrapassa essa 

simples questão, até porque é uma obra regida pelas instabilidades desses narradores ? 

autodiegético e heterodiegético ? e personagens. Assim, os narradores em suas 

atribuições de difundir experiências ao leitor, exercem um papel tão ambíguo quanto os 

personagens ? reais e ficcionais ?, definidos por diversas identidades e conhecidos por 

relatarem, ao longo de todo enredo, somente meias-verdades entre memórias e histórias. 

 Nesse sentido, de acordo com o pesquisador Antonio Candido, vem a propósito 

compreendermos a essência do personagem na obra literária: 

(...) A personagem é um ser fictício, — expressão que soa como 
paradoxo. De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o 
que não existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este 
paradoxo, e o problema da verossimilhança no romance depende desta 
possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da 
fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. 
Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, 
num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada 
através da personagem, que é a concretização deste. (CANDIDO, 
2009, p.52) 

 
 Entre o mundo ficcional e o real, o personagem, independente de sua formação ? 

a partir da fronteira tênue da existência ou da mera fantasia da criação ? ocupa um papel 

primordial na literatura. Vale lembrar, em O olho de Hertzog (COELHO, 2010), que 

esses personagens são muito bem explorados e construídos pelos narradores, não só 

através das relações sociais e linguísticas apresentadas ao leitor, mas principalmente 

pelas memórias reveladas, elementos essenciais na composição de questões identitárias 

problematizadas no romance. 

 Voltando aos pontos de referência mencionados, a formação do texto literário, o 

contexto elaborado, os problemas sociais e particulares tão bem articulados, dão base e 

conecta-nos às contradições da identidade, tanto da ficção ? fundamental para a fruição 

da leitura ?, quanto da realidade, sem esquecermos a perspectiva do passado para se 

pensar no tempo presente ou futuro, como podemos também identificar neste 

fragmento: “Confesso que esta revelação me perturbou um pouco. Acaso? Podia até ser. 

Mas, à medida que a história me era revelada, tinha a sensação de que o passado 



esticava o seu braço para nos tocar, uma sensação que com o tempo só viria a acentuar-

se” (COELHO, 2010, p. 350). 

 Será que esse narrador fictício não seria dúbio, por não existir diferença entre 

quem narra e quem é o foco da narrativa? Se cada narrador e/ ou personagem evoca 

diversas versões de si ao longo do enredo, a estratégia narrativa do escritor 

moçambicano desconstrói essa questão, ainda que permaneçam outras. Por esse 

processo, a descrição, definição e estrutura dos seres fictícios são direcionadas ao leitor 

por meio de um personagem. Verificamos, nesse caso, a história pelo viés do 

personagem, que também se revela em suas particularidades e impressões: 

Sei o que está pensando: que acreditar num animal desses não passa 
de uma infantilidade, que o tal askari descrevia ao pormenor 
acontecimentos que não podia nunca ter presenciado (era bem mais 
novo que Glück), e por aí fora. De acordo. Mas, o que é a realidade 
senão aquilo em que nós acreditamos? E garanto-lhe que nenhum dos 
presentes duvidava de uma palavra do que o askari dizia! (COELHO, 
2010, p. 307) 

 

 O que há de transformador na criação literária é justamente o mundo ficcional, o 

qual só estabelece questões coerentes na obra a partir dos estímulos da realidade. A 

divisão entre ficção e verdade já está transposta em O olho de Hertzog (COELHO, 

2010), referência essencial para pensar que o texto literário pode mesmo dar vazão a 

outros aspectos relevantes, como a retomada da cultura histórica e da História. Mais do 

que uma forma de expressão, o texto literário é, sobretudo, uma interessante forma de 

conhecimento, como é revelado na narrativa moçambicana. 

 A apresentação do protagonista Hans, por exemplo, ou qualquer outro 

personagem, por um narrador heterodiegético ? não inserido na história ?, também  pode 

ser consistente e tão envolvente, para o leitor, quanto o olhar de um narrador 

autodiegético, na sua condição de personagem participante dos episódios do enredo. 

 O historiador e filósofo da cultura Walter Benjamin em “Magia e técnica, arte e 

política: ensaios sobre literatura e história da cultura” (1994), construiu uma nova 

compreensão da história humana e das relações entre a memória e nossa 

contemporaneidade, na qual arte, História e cultura estariam completamente 

interligadas. Para o intelectual, a literatura é uma forma de conhecimento potencial e, 

através da ficção, consolida na linguagem um saber, e o torna presença; saber, este, que 

é também estruturado por meio de choques com os muitos tempos da História.  



 Em O olho de Hertzog (COELHO, 2010), essa integração entre a literatura e a 

História, a ficção e o factual, também é complexificada pelo escritor moçambicano 

através do narrador autodiegético: 

Enfim. Nesse mesmo dia, Jonas, que havia notado o meu interesse e 
fazia tudo para me agradar, veio dizer-me que o askari que contara a 
história era um mentiroso. Não no sentido de ter contado mentiras, 
mas porque não assistira pessoalmente aos factos que narrara. Na 
verdade, tinha-se limitado a reproduzir a história que ouvira da boca 
de um velho recrutado nesta região para ajudar Baba, o cozinheiro 
privado de Lettow, a descascar batatas e depenar galinhas. De 
imediato ordenei a Jonas que me levasse à presença desse homem. 
(COELHO, 2010, p. 308) 

 

 Esse fragmento, elucida o contexto da Grande Guerra, a partir de uma 

perspectiva temporal entre História e histórias, além do poder evocatório da oralidade. 

Segundo Walter Benjamin: “Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e 

ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém 

mais fia ou tece enquanto ouve a história” (BENJAMIN, 1994, p. 205). 

 O ato de contar histórias, apontado por Benjamin, é tão significativo quanto 

pensar quem são esses contadores, já que João Paulo Borges Coelho traz à tona, na obra 

em estudo, uma reconfiguração peculiar acerca dos sujeitos e contextos, inseridos em 

uma perspectiva bastante própria, porém dentro do âmbito mais amplo da Primeira 

Guerra Mundial, em África, onde a narrativa dominante e eurocêntrica terá outro espaço 

na voz do narrador autodiegético.  

 Trata-se, portanto, de um olhar novo e crítico, no qual o askari é um sujeito de 

valor naquele cenário de conflitos, assim como qualquer outro sujeito do exército 

alemão. Esse narrador autodiegético, repleto de ambiguidades, ao valorizar relatos e 

testemunhos, por exemplo, poderia resgatar individualidades de agentes da História, 

além do general Lettow ou Glück. 

 Para Benjamin, o narrador é dotado de uma grande importância na obra literária: 

 Assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele 
sabe dar conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas 
para muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda 
uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas 
em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua 
substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é 
poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o 
homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir 
completamente a mecha de sua vida. (BENJAMIN, 1994, p. 221). 

 
 É pertinente, neste momento, ainda com base nas análises de Benjamin, pensar 

no narrador de O olho de Hertzog (COELHO, 2010), que claramente é o elemento 



estruturador da história, tanto quando ocupa o papel de ser o foco narrativo, quanto 

exprime diferentes pontos de vista do narrador e da narração; ambos em uma posição de 

estarem perante aos fatos narrados, verossímeis ao leitor. Entretanto, as histórias que se 

estruturam acerca do que acontece, têm também muitas vozes ativas, principalmente 

femininas, capazes de alterar o rumo da trama, e ainda ir além do protagonista Hans 

Mahrenholz: “Há muito que Hans deixou de acreditar nela. Todavia, não consegue 

resistir a estes malditos preâmbulos, não consegue resistir ao anunciar de uma história. 

Larga a maçaneta, avança pelo quarto como se estivesse enfeitiçado, senta-se na borda 

da cama. Fecha os olhos, pronto a ouvir” (COELHO, 2010, p. 389).  

 Existe uma coerência de raciocínio e ideias na narrativa que parecem, em 

diversos instantes, verídicas ao leitor, fundamento essencial do texto de ficção, já que 

não há necessidade dos fatos de uma história serem reais ao mundo externo do enredo. 

No caso, o protagonista, assim como o leitor, encanta-se por histórias e não consegue 

evitá-las, mesmo quando estas surgem de forma inesperada ou supostamente 

inapropriada. 

 Dessa forma, a verossimilhança na obra deve estar atrelada à arte do escritor 

encadear bem os fatos, os quais deixam a crença e impressão de uma leitura real aos 

olhos do leitor. Contudo, a peculiaridade de O olho de Hertzog (COELHO, 2010) não 

está simplesmente embasada nesses elementos debatidos, mas certamente na 

reconfiguração da própria noção de História que os narradores e personagens 

delinearam através das muitas intrigas e contextos desenvolvidos ao longo de toda a 

história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima 
não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões 

não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e 
assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos 

irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, 
nas aldeias, nos povoados, não porque soframos, com a 

dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos 
une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo o 
sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, 

como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo 
se transforma, tudo varia – o amor, o ódio, o egoísmo. 
Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os 
séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os 
acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das 

gerações cada vez maior, o amor da rua (...). 
 

(João do Rio) 
 

 

4 - Os papéis de João Albasini: entre o ficcional e o histórico 

 

 João Albasini, a figura histórica, foi um jornalista moçambicano, pioneiro no 

desenvolvimento da imprensa de Moçambique, iniciada na segunda metade do século 



XIX. Os jornais criados por ele e o seu irmão José Albasini – O Africano e O Brado 

Africano – foram de grande contribuição ao jornalismo e grande ferramenta para a 

publicação de textos dos principais escritores no início do século XX, servindo de 

incentivo ao momento inicial da literatura no país. 

  João dos Santos Albasini (ou Nwandzengele – seu nome em ronga) nasceu em 2 

de novembro de 1876, no Magule, foi filho da aristocracia local, de mãe mulata, e 

estudou em uma missão católica de Lourenço Marques. Foi neto de João Albasini 

(1812-1888), um sujeito bastante conhecido em sua época, estudou Direito em Lisboa, 

tornou-se caçador e negociante de marfim, e posteriormente chefe de uma comunidade 

changana no norte do Transvaal. Em 1861, tornou-se vice-cônsul de Portugal na 

República do Transvaal e, em 1868 doou suas terras ao governo português para a 

formação da colônia de São Luís. No entanto, a partir dessa mudança para o Transvaal 

até o fim de sua vida, em 1888, parece que havia perdido contato com a sua família, 

pertencente ao primeiro casamento. 

  Em 1897, João dos Santos Albasini, o neto, casou-se com Bertha Carolina 

Heitor (Nwana-wa-tilu, também conhecida como Bondade) e teve dois filhos: Beatriz 

(Minyembeti) e Carlos Eduardo. O casamento durou 19 anos e, após o divórcio, 

Albasini escreveu diversas cartas não correspondidas a Michaela Loforte, que seriam 

publicadas em 1925, em um livro póstumo de crônicas e contos: O livro da dor. O 

escritor e jornalista moçambicano, já bastante conhecido pelos jornais publicados em 

sua época, morreu de tuberculose jovem, aos 46 anos, em 16 de agosto de 1922, em 

Lourenço Marques. 

 Vale lembrar que o jornalista João Albasini foi, antes de tudo, cronista, com que 

conquistou algum prestígio, abandonou as reflexões de gabinete e revolucionou o 

jornalismo moçambicano, adotando a reportagem de maneira bastante própria, única e 

crítica. Quando ia atrás da notícia, estivesse ela nas ruas, nos ambientes miseráveis, no 

meio político, nos lugares da boemia ou qualquer outro espaço, lá ia o cronista 

investigar. 

 Esse escritor do final do século XIX e início do XX, demonstrava uma grande 

consciência do papel da imprensa no mundo moderno. Ligado ao instante, prendia-se à 

matéria, delineando uma obra em construção, aberta, inacabada, como se fosse uma 

narrativa poética semanal, feita do imediato, do retrato do cotidiano urbano. Foi 

justamente a partir dessa combinação entre a vida literária e a imprensa, num momento 

de necessidade contínua de informações, que fez avançar a vinculação dos literatos aos 



jornais, que também se renovavam tecnicamente. Como homem de letras que era, 

abarcou por toda a vida o jornalismo e foi considerado um dos primeiros grandes 

repórteres moçambicanos do período inicial do século XX. 

 Segundo os pesquisadores César Braga-Pinto e Fátima Mendonça: 

O jornal O Africano (1908 – 1918) e O Brado Africano em sua 
primeira fase (1918-1938), ambos fundados por João Albasini, 
inserem-se no contexto de uma série de iniciativas reivindicatórias que 
se manifestaram isoladamente em diversas partes da África 
subsaariana, assim como dos emergentes movimentos intelectuais de 
afro-descendentes nas Américas, cujas idéias começavam a ser 
conhecidas também no continente africano. Desde o começo do 
século, nota-se um grande intercâmbio de idéias entre as elites de 
intelectuais negros nas colônias africanas e intelectuais da diáspora 
africana nas Américas e nas metrópoles européias. (MENDONÇA; 
BRAGA-PINTO, 2014, p. 45) 

 

 É importante destacar que João Albasini fazia parte de uma nova categoria social 

integrada pelos assimilados que constituíam parte de uma elite mulata questionadora em 

relação à rigidez da estrutura colonial. Além disso, existiam muitos outros desafios tais 

como a escassez de papel impresso, a censura de autoridades portuguesas ou burocratas 

que se sentiam ofendidos por alguma publicação, a falta de meios de transporte para a 

circulação dos jornais, o reduzido número de leitores diante de uma maioria analfabeta e 

a diversidade de línguas: 

Percebe-se assim que o ambiente intelectual em Lourenço Marques na 
virada do século era bastante diversificado, e nele a língua portuguesa 
predominava, embora não fosse a única empregada nos meios de 
comunicação. Historiadores têm notado que os primeiros jornalistas 
profissionais de Lourenço Marques teriam sido ingleses que escreviam 
para o público que passava por Lourenço Marques, cidade que na 
época ficara conhecida em inglês como “Delagoa Bay”. Muitos 
jornais da região eram publicados integralmente em inglês, a língua 
geralmente associada aos negócios, tais como The Lourenzo Marques 
Advertiser e o anuário The Delagoa Directory. (...) (MENDONÇA; 
BRAGA-PINTO, 2014, p. 47) 

 

 João Albasini, sendo um profissional da imprensa, registrava não só as 

transformações e o cotidiano de Lourenço Marques, quanto acontecimentos do país e do 

mundo. E para divulgar seus escritos, também optava por pseudônimos como disfarce, 

estratégias para a conquista de diversos leitores, multiplicava-se em algumas máscaras. 

Ainda de acordo com César Braga-Pinto e Fátima Mendonça: 

(…) É nestes jornais que João Albasini desenvolve uma intensa 
actividade como jornalista e publica os editoriais e crónicas que o 
viriam a tornar famoso pelo seu caráter reivindicativo e polémico. 
Com seu estilo retórico poderoso, o cronista pugnava por direitos civis 
para os africanos. Muitos de seus textos não eram assinados, e alguns 
escritos sob pseudônimos, sendo os mais famosos João das Regras e 



Chico das Pegas. Consta nos seus obituários que, antes de fundar O 
Africano em 1908, teria colaborado para os jornais Vida Nova e 
Diário de Notícias. Em 1918, os fundadores do O Africano o 
venderam ao Padre Vicente do Sacramento, para logo em seguida 
fundarem O Brado Africano. 
Em 24 de setembro de 1919, um ano antes de ser revogada a portaria 
do assimilado, João Albasini, já muito doente, deslocou-se a Portugal 
a bordo do vapor Beira para tratar da saúde e, segundo notícias da 
época, de “interesses dos Africanos”. (MENDONÇA; BRAGA-
PINTO, 2014, p. 43) 
 

João Albasini, preocupado com questões vigentes do seu tempo, levava reais 

reivindicações a Lisboa para tratar de questões legislativas acerca da discriminação dos 

indígenas e assimilados. Paralelamente à política, lentamente, seguia-se a concorrência 

do jornal diário, a diminuição do tempo ia estreitando cada vez mais o espaço da 

literatura e os laços mais próximos entre a produção literária e a imprensa, tensionado 

ainda por outro interlocutor, a publicidade. 

 Conforme os estudiosos Fátima Mendonça e César Braga-Pinto (2014), a partir 

do século XX, a publicação de periódicos nas colônias portuguesas em África passa a 

ser mais sólida, constante e com tiragens maiores, sem um exclusivo objetivo comercial 

ou colonial tão evidente, como outrora. Ademais, os escritores desses jornais passam a 

ter reconhecimento como autores e ganham um público próprio. 

 Nessa sociedade moderna, ávida de informações, e o uso político da imprensa 

visando manter o direcionamento das transformações, expandiram e desenvolveram a 

importância dos jornais; ampliaram-se os espaços onde os literatos podiam atuar e 

surgia aos poucos o típico profissional da imprensa. Somente no início do século XX, a 

partir de um misto híbrido de jornalismo e literatura, é que a crônica ganharia espaço 

nesse contexto, seria tão frequente nas publicações de João Albasini, que passou a virar 

uma marca nas publicações jornalísticas da época. Segundo o historiador Sidney 

Chalhoub: 

Surgidas ao acaso, da espontaneidade de uma conversa, as crônicas 
teriam como uma de suas características primeiras a leveza. Ao tratar 
de temas diversos, alinhavados pela arte das transições, fariam dos 
pequenos acontecimentos sua matéria-prima privilegiada. Presos aos 
assuntos do dia, tais textos seriam efêmeros e passageiros, ligando-se 
de forma direta a seu tempo. 
(…) 
Por não terem sido ‘escritas para a posteridade’, como apontou Jonh 
Gledson, foram muitas vezes tomadas como textos ligeiros e sem 
importância, a serem esquecidos nas páginas dos jornais velhos”. 
(CHALHOUB, 2005, p. 9-10) 

 A crônica, como diálogo mais direto e estreito de temas e questões de seu tempo, 

delineava os contornos de um gênero que teria importância central na produção literária 



da época. Não se trata de um gênero tão leve e simples, o cronista tinha que buscar 

incessantemente os acontecimentos de maior divulgação e destaque, a fim de construir 

uma cumplicidade entre autor e leitor. Isso só se dava através de temas que permitissem 

a ambos uma discussão de questões de interesse desse público leitor. 

 A leitura das crônicas exige uma atenção especial para interpretar o processo de 

sua elaboração narrativa e os escritores diários não separam o texto do contexto, 

tornando a crônica uma possível construção de realidade, passível de questionamentos e 

transformações. Um elemento peculiar desse tipo de narrativa que diverge de outros 

gêneros literários é a indeterminação.  

 O campo temático, os objetivos da série, estão intrínsecos a discussões que o 

cronista deseja suscitar, sendo sempre vulnerável a situações do cotidiano que não se 

pode avaliar com precisão. Há uma abertura da parte do escritor de criar novas 

identidades ? pseudônimos ? e estar sempre refletindo, a ponto de modificar e 

redirecionar suas opções iniciais: 

(…) é necessário fazer-se algumas observações quanto a função e 
estilos dos pseudônimos. O que se pode notar de imediato é que, 
enquanto a prosa de Chico das Pegas se caracteriza pelo sarcasmo, 
espécie de “escárnio e maldizer”, a de João das Regras se destaca pela 
sobriedade e elegância. Chico das Pegas assina artigos a partir de 
1913, freqüentemente fingindo falar a partir da periferia da capital e 
adicionando à sua assinatura a marca local “Terras de Cafraria”. Esses 
textos, por vezes dirigindo-se “a um tal Cocas”, se caracterizam por 
coloquialismos na linguagem e no contexto, chegando a ser em alguns 
casos de difícil penetração. Já os textos de João das Regras, em sua 
maioria escritos entre 1911 e 1915, se destacam como os de um 
verdadeiro cronista da colônia. Ao contrário do Albasini “ele mesmo”, 
este cronista em geral não se dirige às autoridades em forma de 
reivindicação, mas procura narrar o dia-a-dia da capital da colônia, 
com muitas frases em português coloquial ou em ronga, às vezes sem 
tradução. É, quem sabe, o mais “literário” dos três, enfatizando o 
modo narrativo (em detrimento do contestatório) e beirando o 
ficcional. (MENDONÇA; BRAGA-PINTO, 2014, p. 62-63) 

 

 Em inúmeros casos, o pseudônimo adequa-se ao assunto e à preocupação da 

época, deixando a sua marca em períodos diferentes, fases distintas do seu modo de 

pensar e sentir o mundo. “Mais do que um escudo, os pseudônimos podiam ser meio de 

elaboração de personagens-narradores, cujo perfil era construído cuidadosamente ao 

longo de cada série ...” (CHALHOUB, 2005, p.13-14) 

 O interessante dessa flexibilidade do cronista, é a possibilidade de novas 

discussões a qualquer momento; em determinada coluna, por exemplo, ao identificar 

que determinado assunto já estava esgotado de questionamentos, propunha-se temas 

novos, o que era notório nos escritos de João Albasini. Ancorado no presente, partindo 



da observação do cotidiano que lhe fornecia os assuntos, o cronista não abria mão de 

testemunhar o seu tempo, de ser seu porta-voz. As crônicas, quase sempre, são respostas 

a certas perplexidades pessoais e sociais. Contudo, o jornalista moçambicano ainda ia 

além: 

Como foi sugerido, mesmo não tendo até agora sua obra reunida, João 
Albasini não deixa de ser um escritor canônico e fundador de uma 
tradição das mais significativas dentro da história literária de 
Moçambique; (…) pode-se sem dúvida identificar uma linhagem que 
se insinua a partir da publicação do primeiro número de O Africano 
(...), chegando àqueles hoje considerados de maneira unânime como 
figuras verdadeiramente fundadoras da literatura nacional 
moçambicana, e que sem dúvida estão entre seus maiores expoentes: 
nomeadamente, os admiráveis poetas José Craveirinha e Noémia de 
Sousa. Confirma-se assim a partir da publicação d' O Africano uma 
rede ao mesmo tempo transnacional e trans-histórica de textos e 
ideologias, cujo significado só poderá ser compreendido a partir da 
leitura e estudo comparado de obras que em grande parte permanecem 
inéditas e dispersas em outros jornais. (MENDONÇA;BRAGA-
PINTO, 2014, p. 50-51) 

 

É relevante ressaltar que O Brado Africano, fundado por João Albasini em 1918, 

também será um semanário e, da mesma forma que o jornal O Africano, publicará uma 

página em landim ou língua ronga, o que o tornou extremamente popular. No entanto, 

dessa vez, havia uma preocupação pontual em atingir especificamente o público mestiço 

e os raros negros alfabetizados, além de brancos que pudessem ter algum interesse por 

suas notícias, muitas vezes consideradas polêmicas. A importância desse jornal também 

será incontestável para a imprensa de Moçambique: 

O Africano e o O Brado Africano funcionaram por isso como veículo 
de um contra-discurso retórico de resposta a esse aparelho jurídico o 
qual viria a consagrar-se no Acto Colonial em 1930. 
Foi talvez este o único período em que, na generalidade, a Imprensa, 
independentemente dos seus interesses de grupo e da sua proveniência 
ideológica ? maçónica anarco-sindicalista ou protonacionalista ?, se 
posicionou de forma crítica relativamente ao governo (local ou 
central), cujo poder se fazia sentir nas diversas leis.  (MENDONÇA; 
BRAGA-PINTO, 2014, p. 22) 
 

 No fundo, uma das grandes contribuições de João Albasini foi a de demonstrar 

que se pode transformar tudo que está à nossa volta em objeto de literatura, de 

jornalismo e de História, o seu olhar próximo ao mundo miserável, foi uma profunda 

denúncia de uma sociedade moçambicana pouca disposta a refletir as reivindicações 

levantadas pelo jornalista. 

 O cronista que nasceu no final do século XIX, já estava integrado com o 

processo de transformações de Lourenço Marques. Ao renovar o jornalismo 

moçambicano, João Albasini ampliou possibilidades para um avanço da compreensão 



citadina, identificava um mundo miserável, revelando aquilo que o processo de 

urbanização colonial ocultava, além de transitar por um espaço de crítica social. 

 Na concepção do cronista, para a compreensão da real identidade da cidade era 

preciso caminhar por um mundo ocultado pelo processo de urbanização. Não 

simplesmente para contrapor ao mundo do luxo burguês, mas para revelar o lado 

oprimido e sofrido do novo tempo e para descobrir o cotidiano e a alegria de viver dos 

populares que mantinham sua cultura e hábitos singulares. 

 Sendo assim, João Albasini foi reconhecido como o primeiro jornalista relevante 

de Moçambique, autor de obra literária que divide fases na construção da literatura 

moçambicana e grande divulgador dos primeiros escritores do país. Como sujeito 

bastante atuante politicamente, defendeu ferozmente a cidadania do mulato e do 

indígena, demonstrou preocupações com as questões de gênero, ao refletir sobre o papel 

social da mulher, e valorizava enfaticamente a educação como mola propulsora da 

formação de uma outra sociedade e civilização. 

 De acordo com o pesquisador Valdemir Zamparoni: 

Albasini argumentava que num país como Portugal, de onde, para as 
colônias, se exportam também “analfabetos, vadios, escória vil de uma 
sociedade”, não se deveria com freqüência e arrogância, 
principalmente em documentos oficiais, apregoar-se a frase: 
“assimilado ao europeu' sem acrescentar... 'civilizado'”, pois, segundo 
dizia, havia europeus na colônia que eram “piores que cafres”. (…) 
(ZAMPARONI, 2006, p. 152) 

 

 Não só essas questões sobre a política do assimilacionismo em Moçambique 

(1890-1930), que foram levantadas por Albasini, mas tantas outras têm em comum a 

denúncia de desajustes sociais. Em suma, em suas crônicas, trazia também à tona 

reflexões de seu tempo sobre uma série de elementos legislativos, até então 

desconhecidos pela maioria, em uma descrição minuciosa de “um mundo invisível” que 

ganhou destaque e atenção em seus jornais. 

 Após este breve estudo histórico sobre a vida do escritor e jornalista João 

Albasini, analisaremos o seu papel ficcional em O olho de Hertzog, de João Paulo 

Borges Coelho (COELHO, 2010). É relevante ressaltar, no entanto, que embora este 

não tenha sido o protagonista da obra ? e sim Hans Mahrenholz ou Henry Miller ? a sua 

participação foi fundamental para a compreensão histórica, cultural e geográfica não 

exatamente de Lourenço Marques, em Moçambique, mas também de outros espaços 

desconhecidos do leitor, onde até mesmo Portugal, por exemplo, seria quase um acaso 

ali.  



 Vale lembrar, também, que o romance não se propõe a ser a continuação de fatos 

históricos, levando o leitor a apreender representações multifacetadas do real. O autor 

da obra literária em questão parece lançar-nos algumas perguntas pontuais, um tanto 

quanto complexas e filosóficas para respondê-las: O que é, então, a realidade? Há uma 

outra verdade? O que é o contar? Todos os relatos dos personagens em O olho de 

Hertzog (COELHO, 2010) parecem ser inacabados, desfiados e pouco amarrados na 

trama construída por João Paulo Borges Coelho.  

  No início da narrativa, após os conflitos de guerra apresentados, o controverso e 

conhecido coronel Glück envia uma missão a Hans Mahrenholz: recuperar o diamante 

perdido. A partir dessa relação pessoal de confiança estabelecida em campo de batalha, 

o alemão viaja pela primeira vez a Lourenço Marques, na identidade do jornalista inglês 

Henry Miller, estratégia para poder se aproximar de João Albasini, única referência para 

a sua chegada em Moçambique. Entretanto, na construção dessa interação entre os dois 

últimos, Hans só tem o específico interesse pela investigação que o levou para aquele 

lugar, nada mais além disso. 

  Saber a identidade de Rapsides parecia ser mais valioso a conhecer a identidade 

de Albasini, cuja profissão indicava ser mesmo esse jornalista moçambicano a 

verdadeira fonte de informações sobre tudo o que acontecia na cidade e todos que 

viviam ou passavam por aquele lugar. Contudo, sem o protagonista se dar conta, a 

história desse homem fará parte da construção de relatos de denúncia da realidade da 

colônia portuguesa no início do século XX: 

'Afinal, para que escrevemos nós? O que nos move?' 
Embora Hans fique sem saber o que responder, João Albasini sabe 
bem porque atira ao ar essa pergunta. Não passou ele próprio a vida a 
escrever? Não passou ele próprio a vida a lutar por uma maneira de 
divulgar o que escrevia sem outra recompensa que não fosse o cheiro 
da tinta e do papel ainda quente? Di-lo assim, desta maneira, embora 
saiba ser apenas meia verdade; o resto, a outra metade, pode ser 
achada em quem vai ler. (COELHO, 2010, p. 87) 

 

 Enquanto os conflitos sanguinários ocorriam nos territórios africanos dominados 

pelo colonialismo, Albasini, através da sua voz, revelava em seu ofício os oprimidos 

privados dos seus direitos individuais e coletivos, defendia os princípios da dignidade 

do homem, os mesmos valorizados pelos europeus que tanto lutavam pelos Estados 

soberanos em África. A única arma do jornalista era a tinta e o papel, não temia quem 

estivesse ao seu redor. 



 Hans o tempo todo procura relembrar as recomendações de Glück, porém, 

descobrir a identidade de Albasini passa a suscitar, ao menos, a curiosidade do alemão, 

em um território em que as questões étnicas são um tanto quanto complexas para a 

compreensão de um europeu ainda distanciado da realidade de vida dos povos das 

colônias africanas: 

João dos Santos Albasini no seu melhor. Que será que o faz mover? 
Que equilíbrio é este que ele procura, entre a pose dos que vivem na 
cidade de pedra e o arfar asmático daqueles que estão escondidos na 
escuridão da palha? Aqueles que deixam assar os corpos sob um sol 
abrasador, que deixam fugir os sonhos à luz azul da lua? (COELHO, 
2010, p. 292) 

 

 Para compreender essa realidade sob os olhos do alemão Hans Mahrenholz, o 

leitor perambula pelas ruas de Lourenço Marques, na exclusiva companhia de Albasini, 

e enxerga através de um olhar mais sensível e humanizado do narrador a desigualdade 

explícita dos trabalhadores que dão vida e contorno à formação daquela cidade. O 

jornalista mestiço, rebelde e crítico dos problemas sociais assume grande importância na 

narrativa não só por conta do jornal, mas também dos laços estreitos de amizade que 

vão sendo construídos lentamente entre os dois. 

 Hans começa a se cobrar, precisa, de alguma forma, legitimar a identidade do 

inglês Henry Miller, contudo, é necessário que seja mais próximo e agradecido à única 

referência de contato confiável estabelecido naquela cidade, onde cada espaço 

percorrido o intrigava e surpreendia a todo instante. 

 A veia histórica de João Paulo Borges Coelho, assim como a teia de informações 

e reflexões tecidas através do histórico e ficcional de João Albasini e o seu periódico, é 

marcante na caracterização da narrativa. Outra questão também peculiar na obra são os 

diversos recortes de fragmentos de anúncios comerciais da época, frequentemente 

desconexos e escritos em diferentes línguas, como o português, o francês, o inglês e até 

a língua ronga, dependendo da localização do lugar, em um espaço urbano mais central 

ou mais afastado: 

Novamente Hans dá-se conta de que entraram na outra cidade, no 
negativo da cidade verdadeira, na cidade das sombras. Se os anúncios 
não dizem o que diriam os habitantes deste lugar, que diriam estes? É 
esse discurso por dizer que Albasini, infatigável, procura com a 
ferramenta dos seus editoriais. Enquanto correm por cima da lama, 
olha em volta, na direcção do coração do mundo de palha, e só 
encontra mais cartazes desmembrados, servindo para tudo menos para 
dizer o que neles vem escrito – para cobrir a casa da chuva, para isolar 
o quintal dos ladrões. Que diriam eles? Para lá do grito desconexo dos 
cartazes, que diriam eles se não fosse este silêncio?  (COELHO, 2010, 
p. 335) 



 

 Os anúncios comerciais juntamente com os editoriais de Albasini são elementos 

que caracterizam o cenário do espaço colonial de Moçambique. Ademais, nesse 

momento da narrativa, o leitor também já está completamente entrelaçado à 

investigação, quase policial de Hans e do jornalista, sendo esse último ainda alienado do 

envolvimento ao qual foi submetido no caso do diamante, situação cada vez mais 

confusa na história. 

 A partir dessa questão, fica evidente o quanto a memória de cada personagem 

pode construir e reconstruir os espaços de identidades recortadas e soltas no decorrer da 

história. Ao mesmo tempo que Hans já parece percorrer todos os lugares apresentados 

em Lourenço Marques, o foco do seu olhar ainda é cumprir a sua missão pessoal, parece 

que o protagonista ainda não estabeleceu uma relação de pertencimento ao ambiente 

explorado e nem quer aprofundar laços naquela cidade. 

 Somente no momento em que Albasini encontra o seu espaço de trabalho 

destroçado, se dá conta de sua participação quase direta na investigação do diamante, só 

restando a Hans esclarecer a real situação e, finalmente, revelar a sua verdadeira 

identidade: 

'Foi Glück que me enviou. Trata-se de uma longa história que estou 
disposto a revelar.' 
Albasini pára finalmente. Torna a olhar em volta e encontra o seu 
chapéu, caprichosamente pendurado onde devia estar, no bengaleiro. 
Põe-no na cabeça, apanha o casaco de linho branco do meio do chão. 
'Venha comigo!' 
Descem as escadas, ganham a Rua Araújo. Como sempre, Hans sente 
algum conforto em não ter de ser ele a escolher a direcção, em limitar-
se a seguir o jornalista. 
Caminham durante um bocado. Carpintaria e Marcenaria Mecânica de 
Giuseppe Buffa Buccellato, Travessa da Catembe com a Rua 
Araújo.As gelosias de madeira estão descidas, o comércio encerra as 
suas portas. Não tarda, os bares e lupanares vão surgir iluminados. 
Silva & Ferreira, Perfumarias e artigos de toilette, Jóias e papéis de 
crédito, Lotarias da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, grande 
variedade de números. É assim que gosta de atravessar as ruas desta 
cidade, levado pela mão de quem as conhece. (COELHO, 2010, p. 
342) 

 

 Aqui fica evidente a dependência de Hans e a sua disposição em buscar a 

amizade de Albasini, momento ficcional misturado ao imaginário histórico-cultural 

daqueles anúncios e ruas pertencentes a Lourenço Marques. Vale lembrar que essas 

inúmeras formas de propaganda se destacam na narrativa como um todo; há uma noção, 

em várias situações do romance, do excesso de reclames espalhados pela cidade, 



reveladores do crescimento urbano desordenado, História e literatura no mesmo 

universo ficcional.  

 Hans Mahrenholz parece se deixar transformar pelo outro, todos os mistérios 

carregados parecem ser expostos de vez, sem máscaras e sem o peso do passado. A 

admiração e amizade na história, simboliza uma abertura de Hans ao estrangeiro, ao que 

é estranho a ele e à uma nova realidade apresentada, não é mais o mesmo. 

 O que surpreende na história é que a busca pelo diamante tornara-se irrelevante 

nesse instante, seguir as orientações do falecido coronel não tinha mais sentido, o 

passado passa a assumir outro papel na vida de Hans. Em contrapartida, é Albasini 

quem esclarece questões que haviam ficado sem resposta e entendimento em seu 

passado particular. 

 Devido à importância de Albasini na narrativa, há destaque para as suas 

impressões em relação ao novo amigo Hans Mahrenholz. Desvendar parte daquela 

história também traz leveza ao jornalista, cujo olhar investigativo permanece aguçado, 

agora com foco em relação aos valores e atitudes do alemão. 

 Apesar da avaliação de Albasini em relação à conduta de Hans, agora é o 

momento de sua autocrítica. O jornalista permanece ponderando toda àquela situação de 

segredos e também se coloca no lugar do outro, do estrangeiro europeu, relativizando 

que todos carregam consigo contradições e ambiguidades na vida: 

Olha por cima do ombro, vagamente, e sente que Hans ainda o segue. 
(...) 
Entretanto, habituou-se a que ele o siga assim, como um cão atrás do 
dono, e quem segue assim outra pessoa é porque necessita 
desesperadamente de alguém em quem confiar. (...) 
De facto, é extraordinária a história dele, e de louvar a preocupação 
em esclarecer as coisas, em acabar com as ambiguidades. Revela 
inquietação, e portanto consciência. De resto, quem não vive imerso 
em ambiguidades? Se houver alguém, que avance e atire a primeira 
pedra! Como pode ele, Albasini, ser severo com o rapaz? Não terá, 
também ele próprio, as suas ambiguidades e segredos? (COELHO, 
2010, p. 381) 

 

 Quando Hans chega em Moçambique, tudo é novo, depende do apoio do povo 

africânder, de João Albasini e dos rumos da própria História de Moçambique, todavia o 

alemão se depara com personagens que também escondem a própria trajetória de vida, 

cada interlocutor relata o seu olhar diante dos mesmos acontecimentos. O que essa 

passagem revela é que ao longo do tempo Hans passa a escolher essa dependência 

construída com o jornalista ? que inesperadamente também se revela como sujeito de 

ambiguidades ?, ao mesmo tempo em que se desfaz de outras dependências. 



 Nesse sentido, quais seriam as ambiguidades de João Albasini? 

Que dizer, por exemplo, da maneira como assina os seus editoriais? 
Uns dias com o nome próprio, é certo, mas outros – se escreve à 
maneira de um branco, se o seu coração bate em português – como 
João das Regras; e outras ainda, quando lhe apetece ter defeitos de 
sintaxe, errar na gramática, assumir a voz da rua contra os malditos 
que abafam a Província, como Chico das Pegas, uma assinatura que é 
todo um programa, como se dissesse que este sou eu, vindo da rua e 
sem educação, atirando-vos à cara as minhas imperfeições; sujo, 
imundo e escuro, mas mesmo assim não desistindo de vos olhar de 
frente. 
Que dizer de todas estas suas personae? Não farão elas parte do jogo 
de ambiguidades com que se constrói a si próprio? 
Além disso, num sentido mais geral, há ainda a forma como é tratado 
pelas autoridades, cada vez mais ambígua desde que saiu a lei do 
assimilado. (…) A propósito vem-lhe à memória a carta aberta de 
protesto que ele e os seus camaradas do Grémio Africano publicaram 
há dias no jornal, dirigida ao governador-geral. Uma carta cheia de 
revolta e ironia. (…) 
Não será, por tudo isto, a sua vida uma monstruosa ambiguidade? 
Como pode ele, então, julgar as ambiguidades de Miller? (COELHO, 
2010, p. 381-382) 

 
 João Albasini, através de vários heterônimos, assumia diferentes identidades 

sociais de acordo com o contexto apresentado e o público-alvo que quisesse atingir. O 

jornalista, em meio às contradições, procurava se flexibilizar para ser ouvido, por meio 

de uma escrita que variava  entre a formalidade e a informalidade, preocupação ou até 

mesmo uma despreocupação proposital em relação às regras gramaticais da língua 

portuguesa. 

 Nessa dimensão, o jornal como meio de comunicação e a noção de espaço 

público, como lugar simbólico em que se constroem e se estabelecem as relações 

sociais, ganham destaques significativos. Trata-se de fatores que, principalmente por 

alterarem as relações que as pessoas estabelecem com as noções de espaço e de tempo,  

podem reconfigurar os papéis dos vários campos que constituem a sociedade.  

 Esse enfoque histórico do livro traz registros essenciais para a compreensão real 

sobre a política adotada pelo jornal de Albasini, em protesto à discriminação para com 

assimilados. Retoma uma reflexão contundente da estrutura do sistema colonial e as 

distâncias entre culturas e povos, e o lugar social de cada um dentro dessa realidade: 

“Finalmente, não será até a sua raça ? nem branco nem preto ? ela própria uma 

ambiguidade?”(COELHO, 2010, p. 383). 

 Diante das contradições de cada um, a amizade entre Hans e Albasini estabelece-

se de fato, sem mais questões, provavelmente a única história consolidada em um 

emaranhado de outras histórias no romance de João Paulo Borges Coelho. 



 Muitas das passagens referentes a João Albasini neste capítulo, são pertinentes 

para o leitor tomar algum conhecimento sobre o personagem histórico que perdura no 

imaginário histórico-cultural, revelado em identidades por meio da literatura do escritor 

e historiador moçambicano João Paulo Borges Coelho. Essa produção literária e 

registros jornalísticos de Albasini, trazem à tona reivindicações ricas para um espaço de 

reflexões sobre a condição colonial, além de tornar visível um novo significado àquele 

espaço, outrora de muitos silêncios. 

 A memória de Albasini apresenta-nos uma espécie de denúncia sobre a situação 

de vida daqueles trabalhadores, massacrados pela miséria e condições precárias de 

trabalho em detrimento ao domínio do espaço urbano, excludente socialmente e 

etnicamente. O editorial do jornalista moçambicano, não deixava passar despercebido 

nenhum tipo de notícia sobre o universo de trabalhadores que viviam à margem dessa 

sociedade. 

 Entre entraves profissionais e pessoais, Albasini se revela mesmo passional em 

tudo que se envolve e se compromete, a sua escrita é uma espécie de arma de defesa e 

acusação dos fatos silencidados por muitos outros jornais de sua época. O jornalista 

explorava todos os espaços e conhecia de perto o cotidiano e realidade dos 

trabalhadores, o próprio O Brado Africano se destacava por ter um editorial bastante 

peculiar, crítico, irônico e polêmico para o olhar da maioria da colônia portuguesa.  

 É inegável, por exemplo, a particularidade do cenário religioso apresentado na 

história em um dia especial de celebração, presenciados por Hans e o jornalista na 

região portuária, local que envolve simultaneamente o catolicismo e a cultura indiana, 

fruto do processo da exploração colonial; pertinentes questões para Albasini, também 

atento à presença dos indianos nesse contexto: 

Chega-lhes uma lufada de ar fresco, sinal de que a maré está a mudar. 
Quase se esquecem do que os traz aqui, mergulhados na sombra e na 
brisa. Albasini abana-se com o chapéu que tem na mão, e conta do 
muito de profundo que o une a este lugar. Nesta comida que não tarda 
irão comer, em tudo aquilo que irão ver, e sobretudo por causa desse 
primeiro dia de festa, quando o tio José Aniceto, cheio de si, o 
arrancou ao expediente para lhe fazer ver que não era só aos brancos 
que ele impressionava, mas também às outras raças todas. E conclui: 
'Por isso, quando Glück aqui chegou falando em Gokhale e Ghandi, 
não pude senão simpatizar com ele.' (COELHO, 2010, p. 407) 

 

 Na cidade em mudança, identifica-se os mistérios da religião, as artes e tradições 

populares, que iam desaparecendo por ação de um projeto de urbanização, porém ainda 



permanece o convívio de forma ampla entre os elementos identitários existentes e 

igualmente em constante transformação: 

Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Vosso nome... 
No descampado, a missa começou. As mulheres mais atrasadas 
limpam as mãos aos aventais e correm para lá. Refulgem os 
paramentos do padre sob o sol cru, o cheiro do incenso espalhado pelo 
turíbulo de prata mistura-se ao das iguarias prontas, dispostas sobre a 
mesa comprida à sombra da enorme mafurreira. Albasini há-de estar 
lá, de chapéu na mão, dividindo a atenção entre o padre e Hans, 
imaginando o que lhe estará acontecendo. (COELHO, 2010, p. 412) 

 

 Os elementos da paisagem local como a enorme mafurreira e o cheiro do incenso 

ao som da oração católica “Pai Nosso” em uma mesma missa, constituem a presença 

desse colonizador também na religião, tal qual a posição ambígua de Albasini como 

alguém a ser reverenciado como “benfeitor” e não como parte do povo o qual ele tanto 

defende, e também há a pluralidade de registros culturais bem distintos que João Paulo 

Borges Coelho apresenta-nos de maneira notável, além de outros cenários igualmente 

novos nesse contexto:   

 João Albasini nem quer acreditar: 
'É a greve!É a greve negra! 
Deita a mão ao bolso do casaco, mas já não tem o seu caderno. Terá 
de fixar tudo com os olhos. 
Ao fundo, a tropa montada nos cavalos aguarda o momento certo de 
carregar. Já não há capatazes, a ordem necessária está muito para lá 
daquilo que eles conseguiriam impor. Já não há também operários e 
estivadores, transformados nesta mole que murmura e pulsa. As 
chamas brilham vermelhas, transformam-se em rolos de fumo negro 
que sobem alto para que a cidade, ao longe, veja. 
'É a greve negra!' 
Os operários brancos não passam de um pequeno grupo encostado a 
um armazém, a condição da pele irrompe mais forte que os magros 
salários, que a pequena violência de todos os dias. É isto que Albasini 
segreda a Hans, já que não pode anotar, enquanto observam aquilo em 
que o cais do porto se tornou. Diz, ainda, que só Mavulanganga seria 
hoje capaz de ir e voltar, atravessando a linha funda que entretanto se 
criou. (COELHO, 2010, p. 420) 
 

 Nesse momento de reinvindicação, Albasini parece se entusiasmar com a 

ocupação daquele espaço público, onde os trabalhadores brancos não se envolvem no 

protesto, e para captar todas essas impressões, os olhos tornam-se mais essenciais do 

que o caderno como ferramenta de apreensão dos acontecimentos coletivos; se faz 

necessário e urgente perambular por essas ruas repletas de histórias e História. A 

descrição dos operários reunidos no cais do porto denuncia a miséria do trabalhador sem 

descanso, cujo salário não supre as necessidades básicas. Ademais, o jornalista deixa 

claro não somente a greve em si, mas “a greve negra!”, questão que envolve muitos 

outros desdobramentos. 



 João Albasini tinha as suas facetas e os seus dilemas políticos de âmbito privado 

e, principalmente, público, já identificava muito bem as leis do sistema colonial, sabia 

que havia leitores que compreenderiam na pele a sua denúncia; como cronista engajado 

que era, tentava captar todas as experiências de vida, em um tempo tão turbulento do 

pós-guerra, de mudanças sociais. O escritor, através da voz de João das Regras, trazia à 

tona a questão étnica, tão relevante naquele contexto, no entanto surpreende tratar, em 

seu texto, a particularidade do feminino em tempos sem espaço para qualquer tipo de 

discussão de gênero. E muitos protestos surgem do seu atento e crítico editorial, 

informação em demasia para o alemão Hans Mahrenholz processar verdadeiramente. 

 O retrato da degradação e miséria é gritante, em muitas de suas notícias, fruto de 

um jornalismo investigativo, no qual João Albasini elege a rua como seu campo de 

trabalho. Sabe-se que este espaço público representa as mazelas e os conflitos da vida 

urbana com sua diversidade e plenitude: a rua manifesta-se como símbolo singular da 

vida moderna. 

 Nesse contexto, o alemão ainda se via perdido nas andanças em Lourenço 

Marques, entre letreiros e anúncios e, essencialmente, em si mesmo; nem mesmo 

Albasini daria conta de trazer-lhe alguma referência, rumo ou eixo, e até mesmo 

esclarecer os problemas coloniais em África, assim como as consequências cruéis da 

guerra, vivenciada por Hans. 

 Tudo isso poderia representar o momento de modificar novos caminhos da 

História, mas certamente Hans não está mais preocupado com essa experiência terrível, 

não há mais Glück, não existe mais missão de guerra ou qualquer outra função ou dever. 

Qual seria, então, o novo referencial de Hans a partir do tempo presente? À essa altura, 

o mesmo antigo navio que havia chamado a sua atenção na chegada em Lourenço 

Marques, agora partia para a Europa, segundo o jornal. Depois de tantas histórias, quais 

seriam as novas versões sobre o mesmo fato, entre tantas interlocuções? Haveria alguma 

História legítima que pudesse configurar o que havia sido vivido até ali? 

 Simultaneamente, é João Albasini quem traz ao alemão as informações 

informais e esclarecimentos mais formais sobre a política de Lourenço Marques. O 

jornalista moçambicano também defendia explicitamente, por meio de um discurso 

contundente, um reposicionamento da África no período da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), apresentava um ponto de vista distinto do olhar europeu. Essa sua 

disponibilidade de observar de forma diferenciada e crítica a sociedade, era a sua 

principal característica, além de ter a sensibilidade como marca na escrita. 



 É também Albasini que compartilha gestos de humanidade a todo instante, e tem 

muito a ensinar ao alemão, sem nenhuma pretensão ou consciência disso. O jornalista e 

os personagens em trânsito de outras nacionalidades que atravessaram a vida de Hans 

Mahrenholz, representam distintas classes sociais e etnias, questões fundamentais para a 

construção da diversidade das histórias e História. Contudo, os diferentes papéis 

exercidos por Albasini foram essenciais, para o leitor conhecer e penetrar por diferentes 

espaços. 

 A partir do que foi apresentado sobre o Albasini histórico e ficcional, 

entendemos, por conseguinte, que o personagem é um ser fictício, e cada um, em O olho 

de Hertzog (COELHO, 2010), estrutura-se por alguma lógica e unidade, dentro de uma 

diversidade de identidades alinhavadas por João Paulo Borges Coelho, cujo papel de 

criação ? por mais amplo, criativo e bem construído que seja ? delimita-se na própria 

história, há um recorte da complexidade do mundo real. Ainda assim, Albasini destaca-

se no entre-lugar, já que é um personagem repleto de contradições, entre a frágil 

fronteira da realidade e da ficcionalidade. 

 Segundo o intelectual Antônio Candido em “A Personagem do Romance” 

(2009), um personagem, como Albasini, poderia realmente ser composto em sua 

profundidade e riqueza, porém de forma pré-determinada, precisa, dentro de uma 

estrutura de coerência de raciocínio e ideias escolhidas pelo escritor. Em suas palavras: 

“A personagem é complexa e múltipla porque o romancista pode combinar com perícia 

os elementos de caracterização, cujo número é sempre limitado se os compararmos com 

o máximo de traços humanos que pululam, a cada instante, no modo-de-ser das 

pessoas” (CANDIDO, 2009, p. 56). Sendo assim, o jornalista não poderia ser 

representado em sua totalidade no romance moçambicano, mesmo diante das 

transcrições de publicações reais dos seus escritos em vida, em outro tempo e espaço.  

 Contraditoriamente, o leitor empírico ainda permanece em uma posição 

diferente dessa análise, e, embuído pelo encanto da ficção, acredita que aqueles 

personagens certamente viveriam o real, tal qual vivemos a história narrada. O valor da 

criação artística estaria também na interpretação, transformação dessa realidade e 

capacidade do escritor de reinventar, por exemplo, uma biografia, como a do jornalista 

Albasini, seguida de uma nova rede de relações desenvolvidas ao seu redor, dentro do 

plano ficcional. Provavelmente, se João Paulo Borges Coelho fixasse o seu trabalho 

estritamente nos documentos do plano real, o romance perderia o seu caráter por 



essência, embora a narrativa moçambicana, em estudo, seja marcada justamente por 

transitar entre a História e as histórias fictícias construída pelo autor. 

 Em consequência, um personagem bem fundamentado em pesquisas, tal qual 

Albasini, ressignificado em um romance histórico como gênero, e inserido em uma 

dimensão mais local do que nacional ? onde Lourenço Marques é o espaço referencial 

dos encontros e desencontros ?, possui uma credibilidade e originalidade singulares, 

mais amplas que a própria vida aos olhos do leitor. É como se a existência do jornalista 

e cronista, multifacetada em ambiguidades do próprio cotidiano moçambicano, e 

carregada de impressões sociais pelas ruas daquela cidade, dispensasse qualquer 

justificativa na trama de uma história que simplesmente parece fluir espontaneamente. 

Nesse contexto, Antonio Cândido destaca um questionamento relevante: 

 No processo de inventar a personagem, de que maneira, o autor 
manipula a realidade para construir a ficção? A resposta daria uma 
ideia da medida em que a personagem é um ente reproduzido ou um 
ente inventado. Os casos variam muito, e as duas alternativas nunca 
existem em estado de pureza. (CANDIDO, 2009, p. 62) 

 

 O escritor, por mais empenhado e determinado que seja, não está apto para 

apreender o real em sua integridade, e a vida nas particularidades de cada ser; somente o 

poder de readptação, transformação e seleção de fragmentos dessa realidade seriam, 

provavelmente, as estratégias viáveis para a produção de um romance histórico, como a 

narrativa em estudo de João Paulo Borges Coelho, no qual a ficcionalização e o mundo 

próprio criado pelo autor são mais relevantes. Ainda,  conforme Antonio Cândido: 

“Neste mundo fictício, diferente, as personagens obedecem a uma lei própria. São mais 

nítidas, mais conscientes, têm contorno definido, — ao contrário do caos da vida — 

pois há nelas uma lógica pré-estabelecida pelo autor, que as torna paradigmas e 

eficazes” (CANDIDO, 2009, p. 63). 

 Vale ressaltar que a obra literária, em foco, não é uma continuação do real, assim 

como não se propõe a trazer para o leitor uma representação definitiva sobre qualquer 

sujeito histórico, tempo ou espaço; há mesmo uma representação multifacetada do real, 

descortinada através das memórias dos personagens, ou seja, o romance transforma a 

vida. Caso contrário, a obra literária não teria qualquer sentido na tentativa de ser 

fidedigna à realidade.  

 Nesse sentido, em uma entrevista feita com João Paulo Borges Coelho, pela 

pesquisadora Rita Chaves, o próprio autor traz uma importante reflexão sobre a linha 



tênue entre a atividade literária e a atividade de historiador, nas quais o escritor 

moçambicano transita: 

Certamente que haverá traços da actividade de historiador na minha 
prática literária: no talvez excessivo rigor na localização do espaço-
tempo das tramas, nas estruturas causais das explicações etc. Todavia, 
não vejo a literatura como complemento do discurso histórico (“dizer 
pela ficcão aquilo que a história não seria capaz de dizer”), longe 
disso! Pelo contrário, procurei a literatura como quem procura, não a 
complementariedade, mas o contraste. A história está sujeita ao 
paradigma da verdade, procura ser objectiva, ao passo que a literatura 
está mais próxima da imaginação e da intuição. Certamente que a 
imaginação também joga um papel fundamental da prática 
historiográfica, mas trata-se de uma imaginação responsável, freada, 
que se solta para logo em seguida a procurarmos controlar. (COELHO 
apud CHAVES, 2009, p. 153) 

 

 João Paulo Borges Coelho é um historiador que conhece bem a História de 

Moçambique e os diferentes modos de demonstração da cultura moçambicana, e através 

de personagens históricos, assim como João Albasini, tenta resgatar memórias no 

espaço da literatura, capazes de refletir no momento presente e passar por marcos 

relevantes do país. A propósito, a cidade de Lourenço Marques, em O olho de Hertzog 

(COELHO, 2010), parece sugerir temas ao jornalista da narrativa, cujo trabalho 

propiciava uma especial entrega a um estudo minucioso de observação das ruas, a fim 

de lhes descobrir sua essência. Nesse ínterim, o leitor do romance teve a oportunidade 

até de apreciar alguns fragmentos de crônicas reais, escritas em vida pelo Albasini 

histórico. 

 Em relação à questão da memória, de acordo com a estudiosa Myrian Sepúlveda 

dos Santos, várias correntes da teoria sociológica e filosófica observam-na como uma 

construção social vinculada ao passado, compreendida por indivíduos que se relacionam 

no tempo presente ou como um processo ininterrupto de aprendizado. Sob esse aspecto, 

dentro do romance de João Paulo Borges Coelho, a imprensa de Albasini representaria 

como uma das molas propulsoras para a cultura, o que se publicava seria importante 

pela provocação do debate e, de certa forma, fragmentos de transcrições das crônicas da 

época também seriam formas de recuperar, para o leitor, parte desse passado.  

 Em linhas gerais, o percurso profissional de João Albasini e enfrentamentos em 

torno da legislação discriminatória sobre os indígenas e os assimilados, entre outros 

acontecimentos, são fatos que aparecem de maneira tão espontânea na narrativa, que o 

leitor nem percebe se há uma outra verdade, ou como o dado factual é desfigurado 

dentro da metaficção historiográfica de João Paulo Borges Coelho. 



 Nesse ínterim, a pesquisadora Elena Brugioni traz uma relevante contribuição 

para esse estudo, ao elaborar uma análise bastante particular para a relação entre o real, 

o ficcional e a memória, em O olho de Hertzog (COELHO, 2010): 

É ainda por via desta estratégia narrativa que a dicotomia entre 
verdade e ficção é ultrapassada, configurando o texto literário como 
um lugar de resgate da História e, sobretudo, como um espaço de 
enunciação da memória. Aliás, a questão que concerne a dimensão 
epistemológica que se prende com a prática de construção de uma 
cultura histórica, antes salientada pelo próprio autor, representa um 
eixo crítico matricial deste texto. A este propósito, as categorias 
cruciais são, sem dúvida, as que remetem para constelações críticas e 
conceptuais tais como público/privado, história/memória, 
objectividade/ testemunho proporcionando uma reflexão teórica e 
epistemológica complexa no que concerne a escrita literária e os seus 
desdobramentos numa dimensão cultural e política contextual e 
situada. (BRUGIONI, 2012, p. 394-395)   

 

  Diante desse apontamento, qual seria, afinal, a função de João Albasini na 

trama? Tal personagem, criado por João Paulo Borges Coelho, foi fundamental para o 

encadeamento dos fatos no romance, um dos porta-vozes de seu tempo, das 

contradições do sistema colonial e das fragilidades da presença portuguesa não só em 

Moçambique, mas em outros territórios africanos, em um contexto ainda mais amplo, 

assim como a própria figura histórica de Albasini, simbólico na História de 

Moçambique. Através do jornalismo, muitas de suas críticas contundentes ganharam 

alguma visibilidade, gerando debates significativos sobre a queda de projetos sociais e 

políticos, bastante silenciados na sociedade colonial.  

 O autor moçambicano parece reorganizar elementos identitários singulares da 

figura histórica de Albasini, a fim de reconstruir o personagem no texto literário; espaço 

onde a história, a História e a memória se fundem. O que é importante ressaltar sobre 

essa dualidade entre a figura histórica do jornalista moçambicano e o personagem do 

romance, são as memórias das publicações, para que o leitor possa apreender muito 

mais acerca do recorte histórico de tempo e espaço na obra literária. Para Myrian 

Sepúlveda dos Santos: “Escrever sobre a memória é escrever, por um lado, sobre a 

relação entre indivíduo e sociedade e, por outro, sobre a relação entre passado, presente 

e futuro” (SANTOS, 2012, p.196). Desta forma, o Albasini histórico não se encerra 

naquele período colonial, pois o personagem ainda dialoga, neste instante, com o 

indivíduo ? leitor. 

 Constatamos, assim, a relevância em pensarmos o quanto a visibilidade de 

jornalistas mestiços, qual João Albasini, representam uma realidade peculiar no período 



colonial moçambicano. E é preciso registrar que para o crítico literário Homi K. 

Bhabha: 

O afastamento das singularidades de “classe” ou “gênero” como 
categorias conceituais e organizacionais básicas resultou em uma 
consciência das posições do sujeito – de raça, gênero, geração, local 
institucional, localidade geopolítica, orientação sexual – que habitam 
qualquer pretensão à identidade no mundo moderno. O que é 
teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 
passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 
focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 
articulação de diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o 
terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou 
coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos 
inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 
idéia de sociedade. (BHABHA, 1998, p. 19-20) 

 

 A busca da identidade na diferença, revela muitas culturas, assim como Albasini 

e as denúncias publicadas em seu jornal sobre as questões de gênero, étnicas, entre 

tantas outras discussões sociais e políticas debatidas em discursos originais e únicos. O 

personagem Albasini dialoga, na narrativa, sobre a sua preocupação a respeito de todos 

terem um sentimento de unidade, de identificação pelo sofrimento comum, em um 

mesmo coletivo de marginalizados da colônia moçambicana, ainda que cada um 

carregue a sua história pessoal de vida. 

 Homi K. Bhabha, ao tratar de uma literatura que traz à tona denúncias sociais, 

reconhece a importância dos povos que tentam recuperar as suas histórias, memórias e 

identidades, tais como as produções do escritor João Paulo Borges Coelho. É 

fundamental refletir a literatura não só como representação simbólica da realidade, mas 

também a que pode intervir de outra maneira nessa igual realidade. Se, evidentemente, a 

História passada não é mais como o instante do momento presente, significa dizer que a 

literatura transforma-se com a mesma. 

 Nesse sentido, as viagens dos personagens no contexto do enredo de O olho de 

Hertzog (COELHO, 2010), estão relacionadas a um tempo cíclico e não linear, em 

virtude da incessante mutabilidade do passado, presente, e uma expectativa de mudança 

futura; circunstâncias nas quais Hans Mahrenholz e Albasini vivenciavam e, 

simultaneamente, analisavam-nas por meio dos fatos e dados, como se fossem quase 

historiadores. Ademais, existe também o deslocamento de espaço juntamente com esse 

tempo.  

 Sob essa perspectiva, há um trecho de uma citação de João Paulo Borges Coelho 

sobre a dualidade entre a figura histórica de Albasini e o personagem do autor 



moçambicano, selecionado por Elena Brugioni, importante para a compreensão de tudo 

que já foi levantado até então: 

“O Fabuloso Albasini”, encerra uma ambiguidade que procura 
espelhar uma abordagem múltipla a uma múltipla figura. Fabuloso é 
usualmente sinónimo de maravilhoso, o que me serve na medida em 
que João Albasini é uma figura que, pela sua acção, se fez notado no 
seu tempo e na memória que guardamos desse tempo. Mas também 
fabuloso no sentido do termo latino fabula, que significa história, 
narrativa, conto. O meu título encerra assim uma dimensão de homem 
extraordinário mas também de homem fictício (…) (Borges Coelho, 
2011. In ou apud: BRUGIONI, 2012, p. 394) 
 

 João Albasini interagia realmente com as coisas do seu mundo, participava 

ativamente das experiências, para até transformar o que via e vivia; demonstrava 

também a sua insatisfação em captar a dificuldade da sociedade em abrir-se ao novo. Ao 

inovar no jornalismo moçambicano, abriu caminho para um avanço do conhecimento da 

cidade – Lourenço Marques –, revelando um mundo obscuro, colocando em evidência o 

que o processo de urbanização ocultava e percorrendo por um espaço de crítica social. 

Desse modo, a notoriedade deste escritor, jornalista e cronista, dentro e fora da obra 

literária moçambicana, permanecerá através das memórias ficcionais e históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambor está velho de gritar 
ó velho Deus dos homens 

deixa-me ser tambor 
só tambor gritando na noite quente dos trópicos. 

 
E nem flor nascida no mato do desespero. 
Nem rio correndo para o mar desespero. 

Nem zagaia temperada no lume vivo do desespero. 
Nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero. 

 
Nem nada! 

 
Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra. 

Só tambor de pele curtida ao sol da minha terra. 
Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra! 

 
Eu! 

Só tambor rebentando o silêncio amargo da Mafalala. 
Só tambor velho de sangrar no batuque do meu povo. 

Só tambor perdido na escuridão da noite perdida. 
 

Ó velho Deus dos homens 
eu quero ser tambor. 

E nem rio 
e nem flor 

e nem zagaia por enquanto 
e nem mesmo poesia. 

 
Só tambor ecoando a canção da força e da vida 

só tambor noite e dia 
dia e noite só tambor até à consumação da grande festa do batuque! 



 
Oh, velho Deus dos homens 

deixa-me ser tambor 
só tambor! 

 
(José Craveirinha) 

 
 

 5 - Conclusão 

 

 O foco desta pesquisa desenvolveu-se em torno da obra O olho de Hertzog 

(2010), de João Paulo Borges Coelho, mas é possível identificar que outros trabalhos 

publicados pelo escritor moçambicano também desconstroem paradigmas do que seria a 

“História oficial”, através de cortes de sequências cronológicas narrativas e supostos 

esclarecimentos do presente vinculados a fatos anteriores. Essa desconstrução ocorre 

por intermédio de um olhar histórico capaz de subverter a imagem revelada do passado, 

principalmente quanto aos paradoxos da capacidade administrativa portuguesa no 

âmbito político e social do domínio colonial. Moçambique é retratado no plano rural e 

urbano, desde o início do século XX até a contemporaneidade, por meio de ângulos 

incomuns em uma literatura que suscita, no leitor, vários questionamentos sobre a 

trajetória histórico-cultural de um país independente há apenas quarenta e um anos. 

 O trabalho de João Paulo Borges Coelho tem um estilo narrativo bastante 

próprio, não só pela escrita ? em diálogo com outros textos, tempos e espaços ? 

intrínseca ao ofício do historiador e reveladas no âmbito social, cultural e político, como 

também os diferentes retratos apresentados de cada região e fronteiras que envolvem a 

geografia de Moçambique, além da construção de muitos personagens representativos 

da pluralidade cultural do país.  

 Em O olho de Hertzog (COELHO, 2010), o quadro do final da Primeira Guerra 

Mundial e o reposicionamento da identidade de Moçambique, nesse contexto, são muito 

bem constituídos em ambiguidades que oscilam entre a ficção, a História e a memória. 

O autor congrega, no romance em estudo, discursos variáveis e até desconexos que 

exigem do leitor uma reorganização das ideias do enredo, como se fosse um jogo de 

quebra-cabeça, no qual o passado pode ser revisitado e ganhar um novo significado, 

existindo uma clara ruptura com a narrativa convencional.  

 Nesta obra literária, o narrador é o eixo da história no duplo papel de ser o foco 

narrativo e observador dos fatos, de maneira bastante verossímil ao leitor, também 



resgata componentes da oralidade e traz à tona aspectos pertinentes sobre questões 

sociais, culturais e políticas; essenciais para o entendimento da narrativa.  

 O romance descortina o curso de vida de cada personagem e os caminhos 

abrangentes de Moçambique, em constituição e construção identitária, em meio aos 

discursos de posturas coloniais e pós-coloniais no momento histórico do pós-guerra. 

Essas vozes ativas, são destaques no enredo, têm o poder de interferir em novos 

caminhos da história e vão mais adiante, em muitos instantes da narrativa, que o próprio 

protagonista: 

 De olhos fechados, Hans bebe as palavras que o transportam para uma história 

sem qualquer relevância, mas que todavia o fascina. Assim que os abre por momentos 

(assim que ouve o nome do navio, a data de partida e o destino), nota que Natalie, 

enquanto fala, tem os seus presos nas suas costas, como se ali houvesse alguém. Vira-

se. (COELHO, 2010, p. 332) 

 

 O alemão Hans Mahrenholz fascina-se por ouvir histórias, aparentemente 

insignificantes, sem ser capaz de refreá-las, tal qual o leitor de um bom romance, cujo 

escritor se encarregou de alinhavar tão bem os fatos a ponto de nos deixar a sensação de 

estarmos perante a realidade, construindo assim a verossimilhança na obra literária. Há 

uma concatenação de pontos de vista que nos passam veracidade, elemento 

imprescindível de um texto ficcional, pois não é basilar que os fatos da narrativa sejam 

reais.  

 A particularidade de O olho de Hertzog (COELHO, 2010) está mesmo 

fundamentada na reorgarnização e novas reflexões acerca da autêntica concepção de 

História, construída e resgatada por narradores e personagens por intermédio das 

inúmeras ações e tramas elaboradas no decurso de todo o enredo. 

 Entre esses personagens em trânsito de outras nacionalidades, de diferentes 

etnias e classes sociais que cruzaram a vida de Hans Mahrenholz, trazendo diversidade 

de histórias e História para a narrativa, certamente João Albasini é o mais significativo 

em seus múltiplos papéis, porque permitiu que o leitor compreendesse, em 

profundidade, possíveis espaços; o jornalista contribuiu para a transformação do alemão 

a partir de sua entrada em Lourenço Marques. 

 Albasini foi essencial para a organização e conexão dos fatos na narrativa, líder 

e figura histórica relevante de seu período por denunciar vorazmente, em seus editoriais, 

os problemas mais controversos, delicados e instáveis da participação portuguesa em 



Moçambique e outros espaços africanos, foi um dos símbolos atuantes da História 

moçambicana. O ofício desse escritor, cronista e jornalista conquistou certa visibilidade, 

suscitando reflexões e debates essenciais no tocante às fragilidades de projetos políticos 

e sociais implementados durante o colonialismo.  

 João Paulo Borges Coelho reconfigura aspectos identitários fundamentais da 

figura histórica do jornalista com o intuito de reestruturar o personagem na narrativa, na 

qual a memória, a história e a História entrelaçam-se na mesma medida. No entanto, a 

dualidade entre a figura histórica e literária de João Albasini culminam em memórias 

das publicações e questões substanciais inseridas na obra literária, a fim de trazer novos 

esclarecimentos sobre o lugar e tempo do momento histórico selecionado no romance. 

Na narrativa, o personagem do jornalista debate, relativamente, sobre todos terem uma 

história particular, mas igualmente reconhece a aflição e tristeza do outro e do coletivo, 

em uma comum realidade, em que os excluídos do sistema colonial de Moçambique 

também merecem vez e espaço. 

 As produções de João Paulo Borges Coelho afinam-se com uma literatura que se 

associa  com a História, podendo até interferir no olhar do leitor  sobre uma 

representação simbólica do real, além de debater sobre questões sociais e legitimar o 

valor dos povos que buscam resgatar histórias, identidades e memórias em um espaço 

que representa a vida em movimento. 

 Nesse contexto, existe um deslocamento desse espaço em congruência com um 

tempo que não é linear, porém cíclico, por conta da constante transformação do período 

no qual Hans Mahrenholz solitário e, posteriormente na companhia de João Albasini, 

investigava as versões dos fatos de cada personagem em busca do diamante lendário: 

'Seja como for que ela se chame, sei o que te atraiu a esta cidade. Sei 
do diamante.' 
Uma noite inteira a acumular uma reserva de álcool que nos dê alento 
para prosseguir uma história ou uma espera, e eis que uma simples 
frase o evapora; nos torna inteiramente lúcidos. Sei do diamante. 
No olhar de Florence estampa-se a surpresa, logo seguida de um 
estupor cinzento e frio. Os olhos mudam de cor. Vêm à memória de 
Hans as palavras de Natalie sobre esta rapariga: quem tem dezassete 
irmãos precisa de muita força para poder sobreviver. Agora Hans já 
não vai poder partir, agora vai ter de ouvir tudo até o fim. 
'Então ela contou-te tudo, estás convencido de que sabes tudo. É 
verdade, há por trás de tudo isto um diamante. Mas não só. 
Desconheces ainda muita coisa, não sabes o principal. 
Escuta-me.' (COELHO, 2010, p. 389)  

 

 Na procura por essa pedra rara, Hans, assim como outros personagens vão a 

Lourenço Marques, cada um com a sua história pessoal, assinalada em uma narrativa 



particular de grande valor, capaz de prolongar-se em um enredo extenso e sem término. 

O próprio protagonista, em contato mais próximo a Albasini, vai perdendo a obsessão 

por essa busca desenfreada. Ainda assim, o “Olho de Hertzog” foi o elemento comum a 

todos e proporcionou, de certa forma, a interseção e a transformação das vidas desses 

sujeitos. 

 João Albasini, no papel de personagem de João Paulo Borges Coelho, foi capaz 

de transformar o olhar do alemão Hans Mahrenholz, e, assim como o João Albasini 

histórico, relacionava-se com tudo que estivesse ao seu redor de maneira sensível aos 

problemas dos outros e dos marginalizados. Em suas crônicas, é perceptível a abertura 

de um espaço para a reflexão, as preocupações com o novo tempo, incluindo em seus 

assuntos manifestações da cultura popular tradicional e os aspectos da miséria, dos 

lugares sórdidos. A cidade de Lourenço Marques urbanizava-se, entretanto não havia 

ainda uma estrutura ideológica que acompanhasse esse crescimento, no qual se via, por 

trás das propagandas das tabuletas, os pintores pobres. 

 Não só os fragmentos de crônicas publicadas em O olho de Hertzog (COELHO, 

2010), mas tantas outras no estudo biográfico João Albasini e as luzes de 

Nwandzengele, de César Braga-Pinto e Fátima Mendonça, contemplam acerca de 

relatos cotidianos das primeiras décadas do século XX, em Moçambique. 

 Em suma, analisamos a obra literária O olho de Hertzog, de João Paulo Borges 

Coelho (COELHO, 2010), com o objetivo de pensar as estratégias narrativas do autor 

para refletir sobre o passado colonial moçambicano. Também foi levado em conta que o 

olhar histórico na obra pôde subverter a imagem revelada do passado.  

 A presente pesquisa trouxe à tona grandes contribuições de João Albasini para o 

jornalismo de Moçambique, uma melhor compreensão de algumas contradições sociais, 

na conjuntura de uma estrutura colonial rígida, sob a perspectiva do olhar de um 

jornalista assimilado, assim como o incentivo dado ao momento inicial da literatura no 

país, no início do século XX. Tomar conhecimento de tais questões permitiu-nos uma 

reflexão sobre a presença portuguesa em Moçambique. 

 Para tanto, importou considerar que investigamos a construção do personagem 

João Albasini como recurso narrativo para recuperação e inserção da história na trama 

romanesca e examinamos as formas de legitimação do romance através da recuperação 

de fatos, já que o autor de O olho de Hertzog (COELHO, 2010) sinaliza o quanto é 

pertinente compreendermos a sociedade moçambicana, no presente, a partir de um 

extenso processo de formação. 
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