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RESUMO 

 

 

 

 Esta dissertação propõe uma análise da novela O terrorista de Berkeley, 

Califórnia, do escritor angolano Pepetela, publicada em 2007. Para isso, escolhemos 

como escopo a ironia e as relações de poder presentes na obra. Para confirmar a 

recorrência dos temas, percorremos todas as obras escritas e publicadas pelo autor até o 

ano de 2015, apresentando breves resumos a fim de recapitularmos a escrita da nação, 

os espaços africanos, e a presença dos detentores do poder, ultrapassando fronteiras 

geográficas e chegando aos Estados Unidos da América. Analisaremos a ironia como 

recurso estilístico que denuncia as bordas do discurso hegemônico, abrindo discussão 

para seus limites e adesões. Analisaremos também as relações de poder no intuito de 

reforçar o olhar de vigília do poder, representado, na narrativa, pela polícia de combate 

ao terrorismo na região de São Francisco. Por fim, analisaremos a desconstrução dos 

estereótipos em torno da dicotomia ocidente versus oriente, a desconstrução da imagem 

do outro e a construção de novos estereótipos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 This dissertation proposes an analysis of the O terrorista de Berkeley, 

Califórnia, by the Angolan writer Pepetela, published in 2007. For that, we chose as 

scope the irony and the power relations present in the work. To confirm the recurrence 

of the themes, we go through all the works written and published by the author until 

2015, presenting brief summaries to recapitulate the writing of the nation, African 

spaces, and the presence of the holders of power, crossing geographical borders and 

arriving in the United States of America. We will analyze irony as a stylistic resource 

that denounces the edges of the hegemonic discourse, opening discussion to its limits 

and adhesions. We will also analyze power relations in order to reinforce the watchful 

gaze of power represented in the narrative by the anti-terrorism police in the San 

Francisco region. Finally, we will analyze the deconstruction of the stereotypes around 

the western dichotomy versus the east, the deconstruction of the image of the other and 

the construction of new stereotypes. 
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Para escapar aos atos bárbaros de uma 

magnitude assustadora, nossa melhor 

oportunidade consiste em nos libertarmos da 

influência, para uns, do medo e, para os outros, 

do ressentimento, além de tentarmos viver 

neste mundo plural em que a autoafirmação 

não passa pela destruição, nem pela submissão 

ao outro. 

(TODOROV, 2010) 

 

 

 

 

  



I) Introdução 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir os aspectos formais no texto do 

escritor angolano Pepetela e os (seus) procedimentos narrativos de ironia e dialogismo, 

bem como as relações de poder e a desconstruções dos estereótipos inscritas nas 

relações, atitudes e ações do narrador e das personagens no romance O Terrorista de 

Berkeley, Califórnia (OTB), publicado em 2007. A história tem como cenário os 

Estados Unidos, mais precisamente São Francisco, na Califórnia, e envolve três lugares 

distintos: a Universidade de Berkeley, o prédio do FBI (Departamento Federal de 

Investigação) e a casa da personagem Larry, segundo as inscrições feitas na narrativa. O 

autor, já bem conhecido de muitos leitores dos estudos culturais, promove, nessa 

narrativa, uma discussão em torno das possíveis identidades que o mundo virtual enseja 

e dos equívocos possíveis de acontecer nesse mesmo espaço. 

Para tanto, trabalhamos vinte e cinco obras do autor assinalando que a ironia e as 

relações de poder são temas recorrentes em suas narrativas. Dentre as várias obras lidas, 

optamos por um texto mais contemporâneo cujo cenário não é mais a África, isso 

mostra o quanto Pepetela é integrado globalmente e o quanto seus textos dialogam com 

outras fronteiras geográficas. Além disso, o estudo possibilita interlocuções com outros 

campos do saber, tais como sociologia e a política. Chame-se a atenção, também, para a 

inovação da pesquisa em relação exclusivamente ao texto O Terrorista de Berkeley, 

Califórnia, pois há diversos estudos sobre os textos Jaime Bunda, agente secreto e 

Jaime Bunda e a morte do americano quando o tema é a narrativa policial, no entanto 
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há poucos estudos sobre OTB, quais sejam, os artigos de Robson Dutra, o de Sueli 

Saraiva e um capítulo da dissertação de Ana Silva Grigolin. 

No nosso estudo, focalizamos a ironia e as relações de poder, bastante visíveis 

na referida narrativa, em vista da política de defesa estadunidense. Propomo-nos, pois, a 

análise dessas questões que são recorrentes no espaço norte-americano e na sua 

sociedade, evidenciando a paranoia em torno do terrorismo, do seu combate e suas 

consequências nas relações sociais.  

Diariamente assistimos nas redes de comunicação a uma série de acontecimentos 

violentos e que chocam as pessoas que procuram conviver harmoniosamente. Unidos a 

esse pensamento, a leitura do texto, O Terrorista de Berkeley, Califórnia, causa-nos 

perplexidade em vista da violência e da arbitrariedade cometidas pela personagem Steve 

Watson, chefe do grupo especial de combate ao terrorismo para a região de São 

Francisco, em resposta às mensagens dos e-mails “ameaçadores” sem remetente e sem 

destinatário postados no ciberespaço, enviados por um jovem estudante. Há uma 

preocupação exacerbada em torno das identidades criadas por Larry, visto serem de 

origem sunita e xiita, numa referência aos fundamentalistas islâmicos. Essas 

personagens almejam destruir a Golden Gate e outros ícones californianos e querem 

fazer “[...] alguma coisa de arromba para desmascararem a paz podre do grande líder do 

mundo” (OTB, p.71). 

O estado policialesco presente na narrativa, a farsa detetivesca, os abusos desse 

policiamento paranoico são apresentados de forma irônica, já que tudo pode ser aceito 

no combate ao terror, a polícia de São Francisco é contra as ações terroristas, mas 

confunde-se com o “terrorismo inicial” (TODOROV, 2010) e age da mesma forma, ou 

melhor, adota os mesmos procedimentos, acreditando proteger sua nação. Estereotipar o 

outro como sendo o perigo a ser combatido ou a ameaça à paz e à tranquilidade é uma 
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das discussões a que se propõe essa dissertação por meio das nossas leituras e análises, 

uma vez que tais construções podem conduzir em direção a um final trágico, como 

narrada por Pepetela.  

O Terrorista de Berkeley, Califórnia é a primeira obra do autor ambientada 

completamente nos Estados Unidos. Sabemos que, no romance, Predadores, há 

momentos em que a história se passa nos EUA, inclusive na Universidade de Berkeley, 

porém o espaço relevante para ação romanesca é a capital angolana. Em OTB, o autor 

cria uma história sobre a paranoia em torno dos ataques terroristas ocorridos em 11 de 

setembro de 2001, nas cidades de Nova York e Washington e engendra um narrador que 

observa com suas lentes irônicas as relações de poder após esse acontecimento. 

A narrativa sugere um diálogo com o mundo real, pois, como diz Umberto Eco, 

“[n]a verdade, espera-se que os autores não só tomem o mundo real como pano de 

fundo de sua história, como intervenham constantemente para informar aos leitores os 

vários aspectos do mundo real que eles talvez desconheçam” (ECO, 1994, p.100). E foi 

em busca de conhecer o que desconhecíamos sobre os EUA e sua relação com o 

terrorismo que enveredamos pelo estudo do romance.  

Para Antoine Compagnon, literatura é “[e]xercício de reflexão e experiência 

de escrita, a literatura responde a um projeto de conhecimento do homem e do 

mundo” (COMPAGNON, 2009, p.31), ela promove reflexão sobre a realidade 

circundante. Em Pepetela, o projeto literário não é o de tomar o lugar da narrativa 

histórica, mas o de olhar sob outro ângulo os fatos que ocorrem no mundo real.  

A análise da narrativa tem como objetivo descrever, em cada capítulo, as cenas 

sociais e políticas que permeiam a trama em torno dos eventos ocorridos após o 11 de 

setembro de 2001. Considerando este como marco em termos de possíveis ações 
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terroristas, que deixou todo o mundo, já então conectado pelas mídias, perplexo com a 

audácia e a extensão dos ataques.  

No capítulo II, traçaremos o percurso do autor desde as primeiras obras escritas 

da década de 60 do século XX até 2015, ano de início de nossa pesquisa, com o objetivo 

de comprovar que a ironia e as relações de poder são recorrentes na escrita pepeteliana. 

Essas reforçam um processo recalcitrante na história de Angola, em vista das ações de 

dominação oriundas da colonização levada pelos portugueses e de outras nações que 

também exploraram Angola.  

No capítulo III, faremos um aprofundamento da análise da narrativa e do 

tratamento dado às questões apresentadas, como discutir o pós 11 de setembro de 2001, 

a partir da visão do FBI e da visão do narrador. Neste mesmo capítulo, abordaremos o 

dialogismo existente nas diversas vozes sociais que manifestam suas visões de mundo 

diante daquela sociedade. Outro objetivo desse capítulo é mostrar como e por que a 

ironia acontece e quais estratégias discursivas são importantes na construção narrativa. 

Assim, problematizaremos a democracia para mostrar como algumas vozes presentes na 

narrativa engendram discussões em torno da política e das relações sociais nos EUA 

após o evento da queda das Torres Gêmeas e do ataque ao Pentágono. O escopo e o 

local de discussão da ironia, as diversas ações das personagens e a posição que elas 

ocupam serão analisadas e corroborarão para a crítica à atitude paranóica da polícia, 

considerada por muitas sociedades, a grande “líder pacificadora” e modelo a ser 

seguido.  

Em relação às personagens analisadas nesse capítulo III, trabalharemos a ironia, 

a paródia, a intertextualidade para mostrar as bordas do discurso a fim de problematizar 

o comportamento de alguns componentes da polícia californiana. Também, será alvo de 

análise a personagem Larry, protagonista da história, que se comporta de maneira 
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diferente daquela sociedade dita “perfeita”. Suas brincadeiras em torno do terrorismo 

geram consequências danosas à sua vida. 

No capítulo IV, analisaremos as relações de poder e para isso utilizaremos a 

teoria do panopticon de Foucault, mostrando a hegemonia da polícia norte-americana. 

Também analisaremos a desconstrução dos estereótipos em torno da relação do mundo 

ocidental versus mundo oriental, a desconstrução dos estereótipos do imigrante; a 

discussão em torno dos atos terroristas e a crescente violência.  

O romance analisado não só visita o olhar de vigilância do chefe de polícia e sua 

equipe diante do outro como também o olhar do outro – o narrador observador que 

desperta o sentimento de perplexidade, espanto e indagações diante das mazelas que a 

polícia federal estadunidense impõe sob a internet, a Universidade de Berkeley e a 

residência de Larry.  

Este estudo pretende, enfim, colaborar para a valorização das sociedades 

africanas e de outras sociedades para a possível desconstrução de preconceitos e 

estereótipos entre o “eu” e o “outro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

II) Trajetória do autor: dos sonhos revolucionários ao riso e à descrença 

 

 

 

Pepetela nasceu na província de Benguela aos 29 de outubro de 1941 e iniciou 

os estudos primários e secundários em Benguela e Lubango, províncias angolanas. Em 

1958, parte para Lisboa e inicia o curso superior de Engenharia no Instituto Superior 

Técnico, que cursa até 1960, nessa época participa de atividades literárias e políticas 

na Casa dos Estudantes do Império. Em 1961, começa a frequentar o curso de Letras 

por apenas um ano e, em 1962, sai de Portugal para Paris, onde passa seis meses, 

segue para Argélia, participa da guerrilha e trabalha na representação do MPLA 

(Movimento pela Libertação de Angola) até 1982. Em 1975, participa da criação da 

União dos Escritores Angolanos e do Centro de Estudos Angolanos. Forma-se em 

Sociologia em 1983, leciona essa disciplina na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

de Luanda e dedica-se ao magistério até 2009. Aos 75 anos de idade escreve em torno 

de 26 obras literárias, além de publicações em jornais. Atualmente se dedica 

integralmente à escrita de seus livros, além das conferências apresentadas ao público 

leitor nas Universidades e em outros espaços.  

Resgataremos algumas narrativas escritas até 2015, ano inicial de nossa 

pesquisa, para confirmar a importância das obras do escritor num processo de escrita da 

nação e do sentimento de humanidade que as obras tanto nos tocam.  

Ler as obras de Pepetela é transitar pelas ideais que nos remetem a uma 

sociedade mais justa sem deixar de perceber que essa idealização ainda está longe de ser 

uma realidade para Angola. É também conhecer um pouco sobre a história do país, sua 

luta pela independência, iniciada desde a chegada do colonizador, até o processo 
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político e social do pós-independência. Perceber as relações de poder que muitas 

narrativas engendram – tais como: a exploração da mão de obra local, a marginalização 

das culturas e etnias africanas e seu silenciamento – é uma forma de pensar a identidade 

angolana. Ao utilizar o termo hegemônico estaremos nos detendo em certas relações 

coloniais e pós-coloniais que as diversas narrativas do autor nos fazem entender como 

continuidades de um processo de dominação, que se transforma, porém, não se encerra 

com a libertação do país.  

Como Pepetela é um escritor que deambula pelos espaços da Sociologia e esta é 

uma disciplina capaz de refletir sobre aspectos ideológicos, sociais e políticos, 

dialogando com culturas e identidades, é possível agregar esse campo de conhecimento 

à Literatura, pois ela também reúne o discurso crítico perante o mundo. Estudar as 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, em especial a angolana, é estabelecer um 

diálogo constante entre corpus literário e discursos sociais.  

Os estudos literários e culturais envolvem um lugar sociológico das literaturas 

africanas. Assim, caminharemos por alguns anos da produção literária do autor em que 

a hegemonia se impõe às culturas consideradas periféricas e chega a espaços como os 

Estados Unidos da América, denunciando a opressão e a intolerância de algumas 

camadas sociais que veem no estrangeiro uma ameaça à democracia norte-americana.  

Para iniciar uma discussão sobre o romance, O terrorista de Berkeley, 

Califórnia, publicado em 2007, podemos pensar o quanto sua obra percorreu diversos 

caminhos para colaborar com a consolidação da literatura e da nação angolana. Suas 

obras constroem e reconstroem traços culturais e identitários africanos presentes tanto 

em seu próprio continente quanto em outras geografias. Por este motivo, antes da 

análise de OTB, faremos uma apresentação breve de outras obras do autor. 
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Ao lermos seu primeiro romance, Muana Puó, escrito em 1969 e publicado em 

1978, percebemos que uma das preocupações do narrador é começar a desenhar o rosto 

da nação angolana para os leitores. O título da obra é uma representação de uma 

máscara da etnia Lunda Tchokwe, que habita parte das províncias da Lunda Norte e 

Lunda Sul, uma região repleta de riquezas minerais e culturais.  

Lembremo-nos de que a data de escrita do romance sugere a luta de libertação 

de Angola e que esta apresentava a dicotomia: oprimido, o povo colonizado – 

representado pelos morcegos que produziam o mel e dele não usufruíam, se 

alimentavam de excrementos ─ e o opressor, o colonizador – representado pelos corvos 

─, como principal tradução desta sociedade. As feições das personagens animais e de 

“ele” e “ela” se apresentam a todo o momento, corroborando para compor o rosto da 

nação. Podemos dizer também que em Muana Puó há a representação de um drama 

coletivo: vidas que se veem aterrorizadas e subjugadas por um poder tirano, autoritário, 

violento, despótico. É um drama histórico, que diz respeito ao lugar e à existência 

sofrida do continente africano. 

Segundo romance de Pepetela, escrito em 1972 e publicado em 1976, As 

aventuras de Ngunga é a história de Ngunga que, aos 13 anos, perde sua família na 

guerra de Independência de Angola. A narrativa conta as peripécias do menino pelos 

kimbos em busca do próprio conhecimento. Conta ainda sua convivência com o povo e 

com os guerrilheiros, os hábitos da população adulta e o cotidiano das zonas 

libertadoras durante a luta contra o colonizador. É um romance voltado para a difusão 

da Língua Portuguesa e a formação política do povo. Por meio do seu enredo, 

compreende-se como “a futura nação” passava pelo processo de construção, para o qual 

a integração de uma língua comum era necessária. É um texto crítico cuja preocupação 

é tornar os homens mais conscientes do momento político pelo qual Angola passava, 
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reivindicadores de seus direitos e copartícipes da futura nação. É ainda um romance de 

reflexão cujo protagonista descortina vários comportamentos arbitrários e a importância 

da mudança de pensamento num espaço em que uma nova sociedade nasce. 

Podemos dizer que Mayombe, terceiro romance do autor, escrito em 1971, 

período ainda de lutas pela independência angolana, e publicado em 1980, é um 

romance escrito durante a experiência do autor enquanto integrante do MPLA. É outra 

obra ficcional que também colabora para a construção da nação, por apresentar diversas 

origens étnicas, como Ovimbundu, Bakongo, Ambundu, Kikongo, e sociais que 

necessitam abandonar a rivalidade e unir-se em prol do Movimento Pela Libertação de 

Angola. O romance se passa na Província de Cabinda, na Floresta do Mayombe, lugar 

rico em recursos minerais, principalmente em petróleo, e de disputa por essas riquezas. 

É uma obra que se preocupa com a coletividade num mundo ainda dividido por 

dominantes/dominados e a busca pelo sentimento de identidade e humanidade que tanto 

essa obra quanto as demais representam para os leitores. As diversas lutas travadas 

simbolizam uma transformação humana, a certeza de que, apesar das diferenças, é 

possível almejar uma Angola mais igualitária.  

 A corda, publicada em 1978, é a primeira peça teatral de Pepetela. O contexto da 

obra ainda é o da luta armada. O drama se inicia com um jogo, o cabo de guerra 

apresentado por Likishi, o bailarino que explica e enfatiza a importância de se pensar 

nos momentos de descanso. As cenas I e II são as apresentações das personagens e a 

explicação da regra do jogo, vence o grupo que arrastar a corda até a tabela de número 

três. De um lado está a chamada Equipe Revolucionária denominada Povo Angolano, 

composta pelo grupo dos combatentes fardados Mestiço, de Cabinda; Kimbundo, de 

Luanda; Tchokwe, de Saurino; Umbundo, do Huambo; e Branco, do Lubango; e de 

outro, o grupo dos imperialistas composto por Americano, imperialista branco; Holden, 
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que esconde o olhar por trás dos óculos escuros e carrega na mão um barrete de pele de 

leopardo; Savimbi, fardado, barbudo e de bengala; Chipenda, baixo, forte, portando 

uma garrafa na cintura e Racista, um branco sul-africano, forte e com cara de mal. O 

prêmio é Angola. A cena III é o primeiro desentendimento entre os imperialistas. O 

Americano percebe que a força dos revolucionários provém de união e esforço coletivo. 

Na cena IV, o Americano propõe que o racismo, o tribalismo e a democracia sejam as 

armas para separar o Povo Angolano. Os imperialistas começam uma disputa pelo poder 

negociando as duas maiores riquezas angolanas: os diamantes e o petróleo. Depois 

partem para a intriga, Savimbi é escalado para essa tarefa e a primeira queda dos 

revolucionários é o tribalismo, a segunda o racismo. Os combatentes vão caindo. A cena 

XI é uma reflexão de um dos combatentes, na qual afirma aos companheiros que a 

exploração não possui cor, a organização é importante e que uns não devem se 

aproveitar do trabalho do outro. Uma característica importante de uma peça teatral é 

aproximação do espectador para a observação da cena, despertando para a reflexão e a 

tomada de decisão. Assim, entendemos que a mensagem no final da narrativa é pensar o 

futuro da sociedade angolana que, como no jogo da corda, é partilhado por grupos que 

se unem e se torcem em ações que geram consequências para toda a nação.  

Peça teatral escrita em 1978 e publicada em 1979, A revolta da casa dos ídolos 

desperta-nos para um tempo histórico bem longínquo: 1514, data da história do antigo 

Reino do Congo e aborda uma revolta ocorrida nessa região. Observamos que o tempo e 

a história do Congo são, na peça teatral, apenas um pretexto, um pano de fundo para 

analisar a política e as relações de poder. A peça critica os manis, a aristocracia do 

Congo que se submete ao Rei D. Afonso, mas possui privilégios e manipula o poder em 

prol dos seus próprios interesses. 

 Há evidência de que o interesse dos manis seja totalmente contrário aos anseios 
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do povo, pois abolir a escravatura seria, também, pôr fim aos seus privilégios. Não há 

conciliação possível entre o povo e os manis. Podemos dizer que a peça termina sob 

duas óticas: a primeira, distópica, na qual o poder dos mais fortes, liderados por um 

pequeno grupo, vence; e a utópica, pois, por meio da fala de Kuntuala, personagem que 

surge ao final da história para narrar os últimos acontecimentos e criticar a forma como 

vive o povo, a dor, a opressão. A narrativa mantém, porém, a esperança que, num futuro 

mesmo distante, o povo africano possa, mais particularmente, o povo angolano, 

alcançar. 

Escrito entre 1978 a 1982, publicado em 1984 e 1985, a leitura de O cão e os 

caluandas revela o caos pós-colonial enfrentado pela sociedade angolana, uma 

sociedade cheia de problemas como a corrupção, a burocracia, a desconfiança entre as 

classes sociais e o tribalismo que acontece em Angola nesse período. O livro é uma 

crítica ao governo do país nos anos oitenta, por meio da presença de um cão que 

percorreos espaços angolanos descortinando para nós, leitores, os problemas que o país 

enfrenta. A presença da trepadeira buganvília é a metáfora do enraizamento de ideias e 

pensamentos contrários aos ideais revolucionários. O cão desmascara um pretenso 

intelectual revolucionário, revelando que ele é um parasita; revela que o oficial que 

deveria defender o sistema, corrompe-se por troca de favores; desvela o tribalismo e o 

racismo no relato do jornal “Luanda Assim Nossa”; exibe um ex-militar, que agora 

torna-se membro do governo, preocupado com a sua imagem e sua posição social.  

 O romance mostra os dois lados de uma sociedade dividida entre os 

marginalizados: a menina e o pescador e as personagens já citadas, mostra tanto a crítica 

como a atualização da contradição do ideal revolucionário.  

 A história em Yaka retrata a vida de uma família que se estabelece ao sul de 

Angola, a partir da chegada de Óscar Semedo, um degredado português, no ano de 
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1880. É um romance publicado em 1984, que reflete sobre as relações de poder e as 

contradições morais e políticas de uma família de origem portuguesa que, com o tempo, 

torna-se angolana, conquista cargos na política ou na economia e, às vezes, assume 

lados ideológicos diferentes. O narrador analisa a região onde vive a etnia cuvale, as 

questões históricas, as sucessivas guerras contra as populações dessa região que 

evidenciam a opressão, o racismo, o trabalho forçado e outras formas de violência 

presentes até hoje no país. A narrativa se encerra no ano de 1975, quando a guerra chega 

a Benguela, numa referência ao final da luta de independência do domínio colonial. 

 Lueji, o nascimento de um império, por seu turno, apresenta mitos e tradições 

africanas que traduzem o cotidiano de culturas pré-coloniais. Escrito entre 1985 e 1988 

e publicado em 1990, é uma narrativa considerada histórica por se apropriar de versões 

da lenda de Ilunga e Lueji que contam a história da região Lunda. Os diversos 

narradores presentes na narrativa percebem o mundo a partir do mítico e do histórico, 

simulando o contador de histórias de tradição oral. O livro apresenta duas histórias 

intercaladas: o período de composição de uma coreografia pela bailarina Lu e a fase de 

conflitos e preparação para a guerra da rainha lunda Lueji. Lu procura conhecimento 

sobre si e seu povo. Descobre que séculos atrás existiu a rainha Lueji, soberana do povo 

lunda, sua ancestral. A dança que Lu coreografa representa a busca e o retorno da 

ancestralidade, a presença da tradição, a força dos antepassados na construção do 

presente. 

 Mais uma narrativa que aborda as relações de poder visto que a história da 

heroína Lueji inicia com a instauração de um conflito: o pai, o líder Kondi, antes de 

morrer passou seu poder para a filha e não para o filho, como a tradição ditava. Era 

inédita a situação de uma mulher reinar. Disso resulta um clima de desavença entre os 

irmãos Lueji e Tchinguri. Lueji, por casar com um homem de outro povo, fortalece seu 
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poder e o de seu povo aliando-se a outro. Ela torna-se uma líder capaz de resolver os 

problemas, e muitos deles, com pouca violência e pouco derramamento de sangue, por 

isso o povo a venera. 

O título do romance Luandando, publicado em 1990, remete-nos à forma verbal 

luandando, uma referência linguístico-neológica ao verbo de ação luandar que marca o 

olhar do narrador sobre a cidade de Luanda. O emprego do gerúndio colabora com a 

apresentação do espaço para um público leitor que desconhece a capital angolana. 

Vemos a preocupação constante nas narrativas de Pepetela em contar a história de seu 

país por meio da ficção. Como num tecer e destecer narratológico, o narrador apresenta 

personagens como Mani-Luanda que reaparecerá em A Gloriosa família, o tempo dos 

flamengos numa referência a 1575, data que marca a chegada dos portugueses à ilha de 

Luanda. Numa crítica ao modo como a cidade cresceu desordenadamente, longe de rios 

para o abastecimento da cidade e as trocas comerciais, dividida entre a cidade alta que, 

pela própria expressão, mostra o “lado rico”, sede do poder do Estado e da Igreja, versus 

o “lado pobre”, o tráfico de escravos, os crimes em geral, como por exemplo, os delitos 

religiosos. O poder militar e religioso é bastante recorrente na obra, o que aparece em 

muitas outras obras de Pepetela.  

A geração da utopia, publicado em1992, situa-se na época da Luta de Libertação 

de Angola e do pós-independência, abrange 30 anos de história de um grupo de jovens 

angolanos cuja narrativa ficcional se confunde com a própria história de Angola. Em 

nossa leitura, percebemos que é mais um romance que aborda as relações de poder 

presentes no país. Dividido em quatro capítulos com o tempo cronológico bem definido. 

Em “A casa”, de 1961, o cenário narrativo é Lisboa com a presença da Casa do 

Estudante do Império. Salazar desejava criar uma elite africana com ideologia 

colonialista, mas esta se torna espaço comum de uma ideologia independentista das 
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metrópoles e antifascista. O segundo capítulo, “A chana”, marca o ano de 1972, guerra 

pela independência do país. “O polvo” retrata a partir da cosmovisão da personagem 

Aníbal, os conflitos ideológicos e políticos pós-independência, no romance, este período 

é marcado com data de 1982. O capítulo “O Templo” situa a nação no ano de 1991, 

apresenta uma nova ideologia cujos interesses já não são mais de comunhão e liberdade 

para todos. Agora é um processo de assimilação da cultura do colonizador e instalação 

de uma nova forma de dominação: a do angolano pelo próprio angolano.  

Escrito em 1994 e publicado em 1995, O desejo da Kianda é um retrato 

alegórico da Angola à época, devastada pela guerra civil. Descortina acontecimentos 

históricos e sociais do país como, três anos depois das eleições diretas para presidência 

do país, o surgimento de novos partidos políticos, a abertura econômica de mercado, a 

pauperização da massa social, o enriquecimento ilícito da máquina estatal pela elite 

dominante que, acionando a igreja, a mídia e a cultura, colabora para uma nova relação 

imperial. A presença dos meios de comunicação dissemina uma nova forma de 

dominação política. 

A presença da Kianda, elemento mítico das águas, é uma metáfora de uma 

história de resistência e luta pelo espaço físico, social e cultural daqueles que foram 

marginalizados e que buscam no passado o sopro da esperança e das transformações que 

ficaram soterradas pelo imperialismo e pelas antigas e novas relações de poder.  

A obra A parábola do cágado velho é publicada em 1997. O espaço narrativo é a 

região de Munda Central, região rural, lugar para aonde o autor não costuma dirigir o 

olhar com regularidade, e que desperta medo. Este se apodera das personagens em 

narrativas que reportam à situação pós-independência. Aqui o medo domina tanto o 

passado quanto o presente. O passado é rememorado em guerras pré-coloniais como as 

guerras de Kuata-Kuata, a opressão dos sobas, a guerra tribal e feudal pela consolidação 
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de um poder hierárquico; em guerras coloniais cujos objetivos eram a expansão 

colonial; já o presente é uma referência à guerra civil angolana.  

O medo divide pensamentos e atitudes entre as próprias famílias, separadas por 

dois exércitos fortes e inimigos “os nossos” e os “outros”, a guerra fratricida cujas 

partes nunca são nomeadas, mas é possível identificá-las pelas duas forças opositoras 

existentes na luta da independência e na guerra civil: MPLA e a UNITA que, ao lutarem 

por seus ideais, também atacam as povoações para roubar comida, raptar jovens, 

desrespeitar os mais velhos, subverter as tradições.  

 O romance, A gloriosa família: o tempo dos flamengos, publicado em1997, é 

considerado uma obra histórica referente a uma época em que os flamengos, aqueles 

provenientes da região dos Países Baixos ─ Holanda ─ e Bélgica comercializaram, 

colonizaram e exploraram o Brasil e a região do Congo e, mais precisamente, Angola. O 

narrador do romance é um escravo mudo que, por meio de seu olhar, “escreve” a 

história a partir de sua cosmovisão, pois foi silenciado pelo discurso oficial, contra o 

qual essa personagem vai se contrapor. Seu conhecimento percorre a casa e os lugares 

da andança de seu senhor, o quintal, a mente e as sensações das personagens.  

A narrativa estabelece uma relação intertextual com o passado promovendo uma 

releitura de determinadas figuras históricas como: Cadornega, Rainha Nzinga e 

Maurício de Nassau, ao denunciar as formas de poder presentes em Angola, 

desconstruindo o discurso hegemônico por meio do narrador-personagem que é um 

escravo. Podemos dizer que o autor utilizou a metaficção historiográfica para relembrar 

a história das invasões holandesas, criticar e chamar atenção para o fato de ainda 

existem muitas famílias usurpadoras impondo o seu poder por meio da ambição, do 

latrocínio, do tráfico e da destruição das populações desassistidas.  
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Publicado em 2000, A montanha da água lilás é uma fábula que apresenta as 

relações de poder existentes entre e os animais da planície, elefante, búfalo, rinoceronte, 

onça, leão, hiena etc, e os outros animais, moradores do alto da montanha: os Lupis e os 

Jacalupis. Aqueles por serem menores e mais fracos são submetidos a estes por meio do 

trabalho. Os Jacalupis são muito preguiçosos, são avantajados e os Lupis, por gostarem 

de trabalhar e possuírem boa vontade, aguentam essa condição. Logo se percebe a 

relação oprimido/opressor. Os Lupis descobrem uma água brilhosa cujo nome é água 

lilás. Ela é estudada pelo Lupi-sábio e sua equipe descobrem-se, então, diversos efeitos 

terapêuticos, como curar doenças de pele e de pelo, tirar as carraças e pulgas, tornando o 

pelo mais brilhante e macio, proporciona mais alegria, exala um perfume maravilhoso e 

mantém acesa as chamas das fogueiras. Os animais da planície sabem da novidade e 

querem ter o direito sobre a água lilás. Numa luta em que Lupis não devem deixar seus 

direitos nas mãos dos outros, os animais da planície iniciam uma sucessão de raptos de 

integrantes da equipe do Lupi-sábio para criar uma fórmula destrutiva e eliminar outros 

animais. Os Lupis não sabem mais subir em árvores para se alimentarem e não querem 

ser ajudados pelos Lupi-pensador e o Lupi-poeta, porque não querem ser dependentes 

dos dois já que, no fundo, ajudaram a exilá-los. Preferem virar escravos dos animais da 

planície. Nem todos os habitantes da montanha aprenderam respeito às diferenças, o 

diálogo entre diversidades e alternativas que contemplem negociações harmoniosas. 

Eles preferem perpetuar a exploração dos bens da terra e também e de consumo.  

A história inicia com os humanos escutando dos mais velhos a história contada 

pelos lupis e termina com o registro do poeta afirmando e reafirmando a sua identidade 

e a de seu povo, a memória, a tradição da nação. No fim, o Lupi-sábio pede ao Lupi-

poeta para contar tudo o que aconteceu para que os lupis não se esqueçam de seus erros. 

Assim, as reflexões dessas duas personagens mostram “[...] que todo poeta, de certa 
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forma, manifesta e responde às necessidades políticas e históricas de seu tempo” (SAID, 

Versão e-book, 2003). 

Publicado em 2001, o primeiro livro do autor que aborda o tema investigação ou 

“o gênero” policial é Jaime Bunda, agente secreto. Apresenta como personagem 

principal Jaime Bunda numa referência paródica a James Bond. O investigador de 

Pepetela é o oposto de 007, é um exemplo de desconstrução do herói detetivesco. Toda 

inteligência, conhecimento profissional e eficácia no desvendamento de crimes é 

esvaziado no romance angolano. Bunda não possui experiência criminalística, sua 

formação acadêmica limita-se à conclusão do ensino secundário. Entra para o serviço 

secreto angolano por indicação de um primo, ele passa vinte meses sentado na cadeira e 

apenas sai para comprar cigarros para o chefe, sonha com sua ascensão profissional e 

social sempre com esforço mínimo. Os espaços que a personagem percorre são lugares 

que denunciam a pobreza de grande camada da sociedade. O envolvimento do próprio 

detetive em ilegalidades mostra a ironia do texto ao se relacionar com pessoas do 

submundo do crime e usar desses conhecimentos para resolver questões tanto pessoais 

quanto profissionais. Dessa forma, a narrativa desvela o serviço de inteligência 

angolano e aponta para assuntos políticos, espionagem, polícia secreta, a burocracia do 

Estado, empresários nacionais e estrangeiros corruptos que dilapidam o aparelho 

público por meio da “maracutaia”.  

Por sua vez, Jaime Bunda e a morte do americano, publicado em 2003, é o 

segundo livro da série detetivesca. A história se passa no sul de Angola, mais 

detidamente nas províncias de Benguela e Huambo. Como o ponto de partida é a 

investigação da morte de um engenheiro norte-americano e seu envolvimento com uma 

prostituta angolana, Jaime Bunda entra em ação e é escalado para desvendar esse 

mistério. 
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O romance além de desvendar a morte do Engenheiro, assassinado pelo 

“companheiro” de profissão e da mesma nacionalidade, também critica o desperdício de 

recursos financeiros angolanos utilizados para desvendar o crime. Outra crítica é à 

morosidade com que descobre as pistas até chegar ao criminoso. Outros delitos 

aparecem em meio às investigações do crime principal, como tráfico de crianças para 

roubo de órgãos, como roubo de carros escapando aos direitos de importação com 

óbvias conivências do Porto de Luanda.  

Inserido numa relação de dependência, o serviço de inteligência angolano não 

tem forças para impedir que incriminem um angolano como autor do assassinato, uma 

solução apressada e arbitrária para diminuir a pressão imposta a partir do outro lado do 

Atlântico. Chamar Angola de terrorista porque um ianque morreu nesse país africano é 

uma forma de justificar o poder norte-americano. O discurso ideológico criado por trás 

da palavra terrorismo é qualquer pensamento ou crítica contrária aos EUA.  

O romance, Predadores, escrito em 2005, aborda, não linearmente, 30 anos da 

história do país, de novembro de 1974 a dezembro de 2004. A narrativa centra-se na 

personagem principal Vladimiro Caposso, rico empresário que esconde suas origens 

humildes e interioranas para evoluir socialmente através de fraudes, subornos e alianças 

escusas, tornando-se um dos grandes predadores da cadeia alimentar social. Caposso 

começa a despontar após a independência de Angola. Nunca participou nem se 

envolveu politicamente com o MPLA, mas forja a história do seu próprio passado 

dizendo-se um revolucionário que lutou pelo seu país.  

 O enredo evidencia duas classes sociais: a dos predadores, os poderosos e 

burgueses empresários, políticos e comerciais; e a dos idealistas os que vivem à margem 

do pequeno universo de luxo, por meio da intromissão autoral, com cortes narrativos e 

desautorização discursiva do narrador, transparecendo a fúria da crítica pepeteliana ao 
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utilizar palavras de baixo calão com o objetivo de nos apresentar o caráter do 

protagonista da obra e sua representação no contexto angolano. A história narra o 

aliciamento que ocorre no pós-independência em Angola, desconstruindo a tão sonhada 

promessa de democratizar do país e de correção das deficiências sociais causadas por 

séculos de abuso colonial. 

Em relação ao O terrorista de Berkeley, Califórnia, corpus deste trabalho de 

pesquisa, trataremos nos terceiro e quarto capítulos.  

Publicado em 2008, O quase fim do mundo é um romance que foge das 

características das obras anteriores cujo objetivo era edificação da nação angolana, o 

questionamento do poder vigente no país em construção e discutir a relação colonial e o 

pós-independência. Inaugura um novo espaço de discussão a partir de uma hecatombe 

ocorrida no sul de Calpe, local imaginado pelo narrador no continente africano. Trata-se 

da discussão em torno do desapego dos valores materiais uma vez que as relações 

econômicas e sociais se restringem ao ínfimo grupo de sobreviventes e um cachorro. 

Assim como ironiza a forma de sobrevivência da vida humana que se restringe apenas a 

um pequeno espaço da África, se o mundo surgiu nesse continente e sua história é 

negligenciada pelos poderosos da terra, essa narrativa além de estabelecer um diálogo 

com a história africana, percorre alguns desses países. A seita Paladinos da Coroa 

Sagrada é que provoca toda hecatombe no mundo, essa religião pertence à denominada 

Frente Nacionalista Europeia cujo objetivo era impedir a imigração de gente dessas 

supostas raças inferiores como árabes, judeus, ciganos e africanos para os países 

europeus. Sendo assim, há reminiscências de uma sociedade de crenças colonialistas e 

nazistas ao apresentar essa religião com o direito de “exterminar” algumas sociedades 

consideradas por seus líderes como inferiores. Se o objetivo era o “extermínio” das 

raças inferiores, na narrativa o “feitiço vira contra o feiticeiro”, pois quem sobrevive são 



32 
 

africanos e outras nacionalidades localizadas nesse espaço como, por exemplo, Janet, 

uma estadunidense, que estuda os gorilas africanos.  

 Ao ler a apresentação de Pepetela sobre seu livro Contos de Morte, publicado 

em 2008, vemos um tema recorrente que é a morte, porque, devido à violência trazida 

pelos colonizadores para a região africana, o conjunto de sua obra literária é marcado 

por ela. O primeiro conto, intitulado “Revelação”, apresenta a impotência e a 

tragicidade de um suicídio cometido por uma mulher ao reivindicar seus direitos diante 

da promessa de união com um branco. Há o testemunho de uma criança que busca 

solucionar o conflito, mas os adultos não a escutam. Dessa relação subentendem-se duas 

hierarquias: a primeira, os adultos não dão voz à criança para esclarecer a misteriosa 

morte da jovem e a segunda, o colonizador impõe seu poder sobre o espaço. Em 

“Estranhos pássaros de asas abertas”, a história narra a invasão aos angolanos por seres 

estranhos, “espíritos” que a comunidade local não consegue entender. Essa narrativa 

revela a violência às mulheres, a exploração que sofreram os africanos, numa alegoria à 

Expansão Colonial representada pelos Deuses gregos e referenciando ao canto V de Os 

Lusíadas cuja passagem menciona as conquistas ultramarinas. A morte e a violência 

contra os da terra são promovidas pelo colonizador.  

O último conto “Nosso país é bué” faz referência ao petróleo, à riqueza 

encontrada espalhada pelos quintais dos moradores de um bairro da capital angolana, 

mostrando a abundância do mineral no espaço angolano. Os moradores começam a 

extraí-lo com facilidade, cavando buracos, mas são proibidos de continuar na 

empreitada, visto que só as grandes refinarias estrangeiras presentes em Angola e parte 

do governo angolano é que são donos desse mineral. É uma narrativa que critica o 

desperdício do petróleo, ao seu derramamento no mar e à impossibilidade dessa riqueza 

gerar benefícios para o povo angolano.  
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Publicado em 2009, outro romance que retoma o tema da luta de libertação de 

Angola é O planalto e a estepe. É a história de amor entre um angolano e uma mongol. 

Aqui a discussão política não é entre os colonizados angolanos e colonizadores 

portugueses ou entre angolanos explorados pela elite angolana, e sim pelo socialismo 

soviético que tinha como bandeira o internacionalismo proletário cujo objetivo era a 

criação de mais repúblicas socialistas aliadas. A importância de se discutir as 

contradições do socialismo mundial e suas incoerências não poupam o Kremlin. Numa 

fala muito mordaz e irônica, a personagem Jean-Michel esclarece a Júlio sobre a 

hipocrisia socialista por parte dos soviéticos que ensinavam a pureza de ideias, mas 

praticavam todas as sujeiras, ocultavam toda a possibilidade da relação amorosa entre 

Júlio e Sarangerel. Mas há a ajuda de Cuba nas questões políticas e sociais que intervém 

diplomaticamente na resolução do conflito de Júlio que é reencontrar a jovem 

Sarangerel e a certeza de que a “revolução” amorosa se concretiza. Os espaços 

percorridos sob o olhar do narrador são: Huíla, Coimbra, Marrocos, Moscou, Sul da 

Rússia, Argélia, Mongólia, Cabinda, Lubango, Luanda e Cuba. E dessa forma é possível 

retomar o tema da Luta de Libertação de Angola em outros espaços que contribuíram ou 

não para libertação da nação angolana. 

 A narrativa em A sul. O sombreiro, publicada em 2011, centra-se na região de 

Benguela e apresenta uma Angola dos séculos XVI e XVII nas primeiras fases do 

colonialismo. Um dos temas marcantes da história são as lutas pelo poder político que 

envolvem conspirações, intrigas, tráfico negreiro mostrando o quanto esses temas são 

recorrentes na África atual. A presença da Igreja Católica, representada por Jesuítas e 

Franciscanos, detinha grande poder político e influência, procurando sempre tirar 

proveito da colônia angolana. Para isso, a religião é usada com o objetivo de reunir e 

doutrinar novos cristãos facilitando os interesses da Igreja.  
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 Numa tentativa de resgatar a história de Angola, personagens fictícios se 

mesclam à realidade. A personagem principal Manoel Cerveira Pereira recupera a figura 

histórica do capitão do exército português que chegou ao posto de capitão-mor e tornou-

se governador interino no ano de 1603. O fundador e governador da província de 

Benguela é apresentado, na narrativa, como “o mais inflexível e austero dos homens” 

(SS, pág. 17). Seu objetivo principal era enriquecer à custa da colônia, ora a partir da 

exportação da matéria-prima local, ora a partir de escravos. E, com a ajuda dos sobas, 

consegue mão de obra escrava com facilidade. 

Publicadas em 2011, a princípio pelo jornal Português Público, entre os anos de 

1992 e 1995, e depois selecionadas e editadas por Edições Nelson Matos, Crônicas com 

o fundo de guerra, pela própria característica do gênero crônica ─ texto reflexivo e 

interpretativo cujo assunto é parte do cotidiano, transmitindo os contrates do mundo em 

que vivemos, apresentando episódios reais ou fictícios ─, traz-nos por meio das 31 

crônicas assuntos sobre sociedade, cultura, economia e política na Angola dos anos 90, 

década em que o país passa por uma Guerra Civil, iniciada muito antes da sua 

independência em 1975 e que só termina em 2002, com a morte de Jonas Savimbi, líder 

da Unita. O espaço físico das narrativas são as cidades Luanda e Benguela, norte e sul 

denotando a vida, os hábitos, a pobreza de parte da sociedade que ficou desassistida 

com a Guerra. Críticas são desveladas por Pepetela, tais como a subsistência que 

degenera o homem, levando a situação degradante, a pobreza que o país se encontra 

dentro da política internacional, a passividade e a aceitação da sociedade em não reagir 

diante da dependência das autoridades mundiais, a política de apelação quando o 

assunto é pedir ajuda às nações mais abastadas para resolver os problemas de falta de 

remédio, de alimentação e de dignidade às populações carentes. Critica, pois, a condição 

em que o país se encontra: momento muito delicado para a história de Angola cujos 
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ideais de libertação, concórdia e solidariedade ainda são divididos pelos conflitos 

constantes de dois grupos: MPLA versus UNITA.  

O tímido e as mulheres, de 2013, é um romance que avalia a sociedade pós-

colonial angolana e está centrado no tempo atual. É uma prazerosa crônica da capital do 

país e da vida de alguns moradores fictícios. Vemos já no começo da leitura uma 

recorrente relação com a obra Luandando, onde o olhar do narrador apresenta a capital e 

seus habitantes. O desenvolvimento do enredo apresenta um empresário do ramo 

imobiliário, a corrupção do funcionariado, a presença de mulheres dependentes e 

independentes dos homens e, ainda, um escritor tímido. Todas as personagens 

convergem para a imagem da cidade que cresce em ritmo alucinante, onde alguns 

homens ainda se apaixonam. A imagem da cidade e da atual sociedade angolana é fruto 

de muitos encontros culturais e políticas que ocorrem em sua história recente.  

Já a obra, Crônicas maldispostas, publicada em 2015, é uma coletânea de textos 

publicados entre março de 2007 e agosto de 2015 na revista África 21, e que trata de 

assuntos da atualidade. A leitura desses textos revela o pensamento do autor, seu olhar 

sempre crítico e arguto sobre temas como política, sociedade, economia, cultura, meio 

ambiente, aponta para os aspectos da vida cotidiana dos angolanos, sua relação consigo 

e com o mundo. Algumas crônicas evidenciam as relações de poder que se mantêm em 

detrimento do bem-estar social e colaboram para isso com a exploração do trabalho e a 

manutenção dos privilégios nas mãos dos mais aquinhoados. Dessa forma, a narrativa 

descortina uma série de necessidades que a sociedade angolana vive até a segunda 

década de 2000. 

Como a nossa proposta é analisar a ironia e as relações de poder na novela OTB 

e como traçamos um percurso do conjunto de obras do autor, faz-se necessário 

correlacionar às ações de algumas personagens que promovem o silenciamento das 
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vozes pelo discurso hegemônico. Nessa linha de pensamento, vemos que essas vozes 

discursivas presentes em África se expandem além dessas fronteiras geográficas e 

reverberam no Leste Europeu, na Mongólia e chegam aos Estados Unidos, mostrando 

que a relação opressor/oprimido está em constante discussão. Não só se discute a 

história do negro sob o olhar do colonizador, mas também de outras culturas em outros 

espaços até chegar ao espaço estadunidense. Desse modo selecionamos algumas 

narrativas para confirmar a nossa análise.  

Escolhemos dois textos presentes no livro Contos de morte para elucidar por que 

essas vozes foram caladas. No conto “Revelação”, o narrador denuncia a forma como o 

colonizador português se aproveita sexualmente da mulher angolana para sobrepor sua 

dominação, tanto no espaço angolano quanto nas personagens. As falsas promessas de 

matrimônio do português Sô Ferreira à Mariana podem representar a má fé, o mau 

caratismo de muitos colonos que “invadem” o corpo de uma sociedade subalternizando-

a. A presença de uma criança reafirma essa condição, já que, ao tentar convencer sua 

comunidade sobre o motivo que leva Mariana a suicidar-se, não é lhe dada a devida 

atenção por ser uma criança. Tanto o menino, quanto Mariana e a comunidade 

representariam todo esse povo que é silenciado pelo opressor português.  

Outro conto da mesma obra, “Nosso país é Bué”, trata da existência do petróleo 

num bairro da capital angolana, abundante e de fácil acesso, mas a população local não 

tem direito sobre essa riqueza. Apesar de o povo tentar extraí-lo e reivindicar seus 

direitos, a polícia local e os homens da refinaria são avisados e a população é coagida: 

se resistir “[...] chamamos os ninjas, eles sabem dar cabo rapidamente de qualquer 

resistência à autoridade” (CM, p.93). O termo bué, que significa muito, usado pela 

personagem principal, miúdo Lito, caracteriza não só a abundância de petróleo como 

também o patriotismo e o encanto que Lito tem pela nação. Ao perceber, no entanto, 
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que sua família e seus vizinhos não têm direito ao petróleo, visto que pertence à 

refinaria Sonangol e ao governo, fica desiludido e percebe que as riquezas de seu país 

não pertencem a “muitos” e sim a “poucos”, os hegemônicos. 

  A presença do norte-americano é significativa em Acorda, Jaime Bunda e a 

morte do americano, Predadores e na obra central de nossa análise O terrorista de 

Berkeley, Califórnia. Na peça teatral, o ianque aparece na apresentação da primeira 

personagem estrangeira: “AMERICANO – imperialista americano; branco, de 

preferência gordo, sorridente, com chapéu de estrelas brancas sobre o fundo azul” (C, 

pág. 7). A imagem do país está inscrita no chapéu que representa a bandeira norte-

americana e instaura uma posição privilegiada diante do enredo. Todos os imperialistas 

presentes na narrativa são submetidos ao poder do norte-americano que articula as 

ordens diante do grupo do qual faz parte, representando a presença hegemônica sobre o 

espaço angolano. O poder financeiro do ianque compra outros imperialistas com seus 

dólares, vê as dificuldades dos comparsas no momento em que puxa a corda, é capaz de 

observar que seu grupo segura a corda com mais distanciamento, impedindo que tenha 

força, esse olhar observador diante do jogo pode representar um conhecimento 

estratégico que se sobrepõe aos demais componentes do grupo imperialista. Ele 

desvaloriza o caráter, a habilidade dos outros, reclama da falta de obediência dos 

demais. O colonizador português não aparece na peça, mas o norte-americano o 

substitui, articulando-se com outros interessados, Savimbi, Racista, Chipenda, Holden, 

em dominar Angola. A personagem Savimbi, aliado dos imperialistas, é uma marionete 

do Americano, usado para desarticular os guerrilheiros, estereotipa o angolano a todo o 

momento chamando-o de estúpido e, com seu grande sonho de ser presidente de 

Angola, promete em troca dessa aliança escusa sobre o espaço angolano, presentear o 

norte-americano com Cabinda cuja riqueza é o petróleo. Ironicamente essas 
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personagens revelam o pouco interesse pelo futuro de Angola se vencerem a disputa 

contra os revolucionários, haverá outros prêmios que é dividir as principais riquezas 

minerais do país como o diamante e o petróleo. Para isso, é necessário deixar os 

combatentes divididos diante do tribalismo, do racismo, usar a intriga como a melhor 

arma para desviar os combatentes do foco que é a independência de Angola. Os 

revolucionários vencem, mas o Americano não se abala com a perda e diz ter outros 

sítios para ir, outras possibilidades de explorar outros países perpetuando seu poder de 

dominação onde encontrar os meios propícios para tal. 

 Em JBII, o diplomata norte-americano em Angola pressiona o governo local 

para desvendar a morte de um engenheiro norte-americano. Conforme as investigações 

caminham, a dificuldade encontrada por Jaime Bunda é a falta de pistas e testemunhas 

para chegar ao criminoso. A ameaça do imperialista sobre o país chega ao ponto de 

dizer que qualquer cidadão angolano deve pagar pelo crime. Assim, o ladrão Robin dos 

Comboios é preso não pelo fato de ser ladrão, mas por ser considerado pelo governo 

estadunidense terrorista já que matou um engenheiro norte-americano. Jaime consegue 

chegar ao verdadeiro criminoso: o outro engenheiro também norte-americano. Podemos 

dizer que tudo o que Robin sofre –as torturas, as dores e as necessidades suportadas até 

que não resiste aos calabouços e morre injustamente – é uma denúncia de que os mais 

fortes sempre deixam marcas sobre os mais fracos que pagam injustamente por crimes 

que não cometeram. Vemos a supremacia estadunidense imposta sobre o governo mais 

fraco, um país dependente e um homem pobre, impossibilitado de poder falar, é uma 

voz inferior abafada nos calabouços pela violência do mais forte, sem direito à defesa 

antes e durante a prisão. Observamos uma ironia: uma nação cuja essência é o regime 

democrático, condena e faz a polícia angolana assassinar um inocente antes de averiguar 

quem é o verdadeiro criminoso.  
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Outra relação que nos chama atenção é o nome da personagem “Robin” 

lembrando o clássico “Robin Hood”, um herói mítico inglês, um fora da lei que roubava 

da nobreza para dar aos pobres na época das cruzadas. Ironicamente, Robin dos 

Comboios não rouba dos ricos, mas dos pobres para sobreviver em seu país cujas 

riquezas são destinadas a uma pequena elite e aos países que se beneficiam dela, como 

os Estados Unidos. É também um texto que faz referência à ajuda internacional dos 

EUA na construção civil em Angola trazendo seus engenheiros e sua tecnologia a fim 

de obter lucros num país economicamente dependente.  

Em OTB, há outro caso de uma personagem ser presa e morrer injustamente 

como ocorreu a Robin dos Comboios, é o Senhor Davis, senhorio de Larry, preso por 

ser cúmplice de um suposto terrorista. Ele provavelmente morre de susto ou de tristeza 

pelo constrangimento moral a que foi submetido pelos agentes federais norte-

americanos. Ao perceber o engano, o FBI o liberta, contudo, encontra-o morto, outro 

engano que a soberania imperialista promove agora em seu próprio território. 

Em Os Predadores, há a presença da personagem Omar, um norte-americano 

descendente de muçulmano, interessado em explorar Angola. Um homem que vive do 

fabuloso mundo do petróleo e outros negócios, alia-se a Vladimiro Caposso, mas acaba 

tomando posse de noventa por cento do patrimônio do angolano junto com seu ex-sócio, 

o paquistanês Karim. Podemos dizer que isso caracteriza o interesse do governo norte-

americano sobre o petróleo angolano. 

Os estereótipos e sua desconstrução também são assuntos relevantes à nossa 

pesquisa para mostrar como esses discursos ironizam o olhar do dominador. Abordamos 

aqui algumas personagens que ironicamente carregam o estigma de inferiores, contudo, 

nas narrativas de Pepetela, essas personagens são capazes de escrever e contar a suas 

histórias. A exemplo dessa categoria, está o escravo do romance A gloriosa família, o 
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tempo dos flamengos, é o narrador que, apesar de ser negro, mudo e iletrado é capaz de 

entender francês, conta a sua história e as histórias da família Van Dum, apresentando o 

subalterno como o guardião da memória porque preserva e transmite a sua experiência e 

de outros, denunciando a existência de muitas famílias gloriosas impondo o seu poder 

por meio da ganância, da pilhagem, do tráfico e da destruição das populações 

desassistidas. 

No romance Mayombe, há as vozes dos guerrilheiros da floresta do Mayombe 

que são narradores e personagens de suas histórias, da guerrilha na região de Cabinda, 

falam de suas experiências e do combate aos portugueses. Novamente as vozes dos 

reprimidos anunciam a possibilidade de reivindicação de um mundo mais igualitário 

quando a união em prol da coletividade libertar o homem da subjugação.  

 Numa preocupação com as relações de poder, narradores e personagens 

caminham em espaços diferentes das primeiras narrativas, a procura de soluções para o 

mundo global e mostram que a hegemonia não está atrelada ao espaço africano, ela se 

espalha como os tentáculos do polvo que Aníbal enfrenta em A geração da utopia, aqui 

o polvo pode representar a força da soberania que algumas superpotências impõem aos 

países dependentes e pode chegar aos Estados Unidos, mostrando o quanto o 

pensamento ianque pode estereotipar o comportamento de outras culturas e sociedades. 
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III) As vozes ironizantes 

 

 

 

 Este capítulo apresenta as diferentes perspectivas que o narrador de OTB 

pretende apontar na voz das personagens. Para isso, apoiamo-nos nos conceitos de 

dialogismo, conforme Bakhtin, e de ironia, segundo Hutcheon. Lembramos que, para o 

segundo conceito, apoiamo-nos também em outros estudiosos como Sant‟Anna e Brait. 

 A respeito do conceito de dialogismo, Bakhtin afirma que, 

 

O principal objeto do gênero romanesco, aquele que o 

caracteriza, que cria sua originalidade estilística é o homem que 

fala e sua palavra. [...] O sujeito que fala no romance é um 

homem essencialmente social, historicamente concreto e 

definido e seu discurso é uma linguagem social (ainda que em 

embrião), e não um “dialeto individual”. [...] Por isso, o 

discurso de um personagem também pode tornar-se fator de 

estratificação da linguagem, uma introdução ao plurilinguismo. 

O sujeito que fala no romance é sempre, em certo grau, um 

ideólogo e suas palavras são sempre um ideolograma. Uma 

linguagem particular no romance representa sempre um ponto 

de vista particular sobre o mundo, que aspira a uma significação 

social. (BAKHTIN, 2010, p.135) 

 

O dialogismo acontece no romance por apresentar diferentes vozes sociais que 

dialogam com outros textos. O romance apresenta um espaço discursivo capaz de reunir 

diversas vozes que se defrontam, manifestando seus pontos de vista sobre determinado 

fim. O diálogo interno das vozes presentes no romance percorre o discurso de outras 

personagens, fator de intertextualidade que marca a voz do narrador pepeteliano.  

Para Bakhtin, “o romance, tomado como conjunto, caracteriza-se como um 

fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal” (BAKHTIN, 2010, p.75). Ou seja, 

parafraseando o filósofo russo, a polifonia dos romances de Dostoiévski era 
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decorrente, em boa medida, da forma como as personagens se inserem no mundo. 

Não importando as características físicas, psicológicas ou posição social. O que é 

mais expressivo é o seu ponto de vista sobre a realidade que as cerca, “[...] sua 

consciência e autoconsciência [...] a última palavra da personagem sobre si mesma e 

seu mundo” (BAKHTIN,1981, p.40). Diante disso, o leitor não vê propriamente a 

personagem, mas sua cosmovisão e suas referências sobre si expressas na obra da 

qual faz parte. Então, a personagem se torna não uma biografia, mas um ponto de 

vista sobre o mundo, pois incorpora o próprio dinamismo humano, reflete um 

determinado gênero discursivo e interage com enunciados de outros. 

No caso de OTB, as referências são aos romances e outras obras anteriores. A 

intertextualidade aparece como recurso de questionamento da ordem estabelecida 

impor um poder, ora intenso, ora sutil, dialogando com outros textos do autor, 

demonstrando uma recorrência a fatos criticados em outras narrativas quando 

questiona, por exemplo, os gastos públicos para beneficiar os membros do governo. 

 O romance dialoga com outras narrativas de Pepetela, como na passagem: “Por 

vezes variava no traje e punha um fato cinzento, mas era raro” (OTB, p. 13). A 

expressão “fato cinzento” usada pelo narrador para caracterizar a personagem Steve 

Watson pode evocar a figura da personagem Omar do romance, Predadores, com os 

seus “olhos cinzentos”, a qual traz a realidade viva de uma personagem que deambula 

por caminhos misteriosos cuja descrição é a penumbra em si. O que pode ser utilizado 

para descrever Watson, chefe de polícia cuja missão é combater o terrorismo na região 

de São Francisco, compará-lo a uma personagem que se posiciona na sombra. Ele 

procura o possível terrorista em segredo e age sigilosamente. Ou seja, isso pode 

salientar a dificuldade que a modernidade traz com as mídias virtuais diante de um 

inimigo “sem identidade”. 
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O diálogo nos discursos evidencia as posições que as personagens assumem nas 

situações que as cercam e os interesses envolvidos. Na passagem a seguir, o narrador 

descreve a personagem principal Larry que estuda em sua Pós-Graduação duas 

disciplinas, Matemática e Informática, disciplina esta criada depois de muitos avanços 

científicos a fim de, ao mesmo tempo, acelerar e encurtar a distância entre os homens. 

Seus estudos reúnem tranquilamente música às pesquisas sobre civilizações antigas 

comprovando a dialogicidade proporcionada por essa união: 

 

Mas fazia as coisas com muita facilidade, nem notava estar a 

assistir a dois cursos, para ele era tudo a mesma coisa, era tudo 

uma sinfonia de Beethoven e Tchaikovsky, a diversidade de 

elementos se encaixando numa mesma linguagem. Por 

curiosidade também assistira a aulas de latim e acabava por ser 

no fundo a mesma essência, solução de puzzles, a matemática e 

o latim não passavam disso, a música também, juntar elementos 

diferentes e descobrir ou criar entre eles uma ordem, uma lógica 

explicando a relação de cada um com os outros. (OTB, p. 33) 

 

A menção aos musicistas Beethoven e Tchaikovsky mostra a possibilidade de 

reunir gêneros musicais em harmonia com as ciências que tratam da comunicação e 

interesses humanos. O narrador acrescenta mais uma disciplina que Larry estuda: o 

latim, mostrando a diversidade cultural presente nos estudos do mestrando.  

Os discursos estão num universo linguístico e extralinguístico porque envolvem 

a prática social. O discurso envolve o diálogo com sua interação verbal e social e sua 

heterogeneidade discursiva com seus traços políticos e sociais. A ironia é uma forma de 

ocorrência da heterogeneidade, portanto, propomo-nos a descrever o funcionamento do 

discurso irônico e a analisar o efeito de sentido causado pelo uso da ironia na obra. 

Sobre a ironia, Hutcheon afirma que: 

 

A ironia é uma estratégia discursiva que não pode ser 

compreendida separadamente de sua corporificação em 
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contexto e que também tem dificuldade de escapar às relações 

de poder evocadas por uma aresta avaliadora. (HUTCHEON, 

2000, p. 135) 

 

No caso de OTB, a narrativa apresenta a ironia como elemento que desconstrói e 

confronta pensamentos divergentes, porque diz o contrário não daquilo que é 

verdadeiro, mas o contrário daquilo que se presume que o interlocutor acredita ser 

verdadeiro e brinca com as relações de poder, os estereótipos e como essas relações 

estão em concorrência, delimitam-se reciprocamente numa região do universo 

discursivo que é o espaço do romance. 

A ironia é um recurso discursivo que pode ter como finalidade criticar uma 

sociedade, uma cultura e acontece numa comunidade discursiva que fornece contexto 

tanto no emprego quanto na atribuição dela. Provoca alegria em uns, surpresa e 

perplexidade em outros, sendo assim, pode criar comunidades amigáveis ou o contrário. 

Nós vivemos numa mesma sociedade com múltiplas formas de pensar e agir. Podemos 

partilhar afinidades que pertencem a outro contexto social ou criar insolúveis 

rivalidades. 

Um exemplo de afinidade em contexto diverso acontece entre Larry e Tom, 

apesar de não se encontrarem na mesma escala social: Tom, um mendigo que mora na 

Praça Shattuck, pertence à sociedade marginalizada de São Francisco e Larry estudante 

da Universidade de Berkeley, um cientista, conseguem se entender e criam um vínculo 

de amizade, porque o olhar de Larry vai além da Universidade de Berkeley, observando 

a sociedade marginalizada da Califórnia e se preocupando com ela. 

 

Tom vivia na praça principal de Berkeley, onde ficava a estação 

do Bart, o Metro que servia toda a área da baía de San 

Francisco. Aliás, dormia à frente da estação, como as dezenas 

de miseráveis que enchiam os passeios da praça à noite, 

aproveitando os recantos dos prédios, com seus cobertores sujos 

e sacos-cama esburacados. Nunca saía do sítio onde tinha tudo, 
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excepto para tomar banho, de vez quando num balneário 

público. Larry conheceu Tom pouco depois de chegar a 

Berkeley. A praça ficava mais ou menos a meia distância entre 

a casa e a universidade. Um dia, derrotado por um problema 

profissional que desconseguia de resolver, sentou num dos 

bancos a olhar o movimento da Shattuck, a artéria mais 

movimentada. Tom estava sentado no banco e às tantas 

perguntou[...]. (OTB, p. 32)  

 

O cenário da vida de Tom a que o narrador se refere nas ações de Larry remete a 

uma das características das narrativas do autor literário onde a condição do oprimido, 

seja num país dependente economicamente e politicamente seja num país independente, 

é uma imagem recorrente e desperta preocupação histórico-social.  

O narrador, ao eleger a narrativa dialógica, mostra, através do seu olhar, as 

mazelas e injustiças que ocorrem nas camadas menos favorecidas da sociedade norte-

americana, olhar indicador de que existe um mundo além da universidade. Esse 

procedimento sugere a discussão sobre o oprimido no romance, mostrando que existe 

uma voz dissonante e que fala pelo outro, desmascarando a invisibilidade de uma 

parcela da população californiana.  

 

Mas preferia viver ali na praça, com as dezenas de desgraçados 

que não tinham casa, uns já completamente malucos, quase 

todos negros e idosos, havendo algumas raras velhas e 

maioritariamente negras também. (OTB, p. 34) 

 

O narrador observa com sua “lupa” a pouca existência de negros na Califórnia 

corroborando, com o olhar denunciador, as condições em que as raças e etnias se 

relacionam num mundo globalizado, visto em um microcosmo, 

 

De facto, o número de afro-americanos em Berkeley era 

bastante limitado [...] mas os afro-americanos eram a minoria 

das minorias, quase que era preciso procurá-los à lupa. (OTB, p. 

72)  
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Podemos dizer que a lupa elucida esse olhar irônico do narrador que critica os 

problemas sociais presentes em qualquer sociedade e que só a ironia pode registrar por 

meio de um objeto que observa como uma câmera as cenas sociais, mostrando que, “na 

quinta economia do mundo”, esses problemas existem.  

As cenas social e política, presentes na narrativa, representam o contexto em 

torno do qual pensam e agem as personagens num enredo que se passa nos EUA, como 

elas se comportam quando o assunto é falar de terrorismo após o 11 de setembro de 

2001. 

Ao olharmos essas cenas no romance OTB, as situações representadas, as visões 

de mundo refletidas nas falas das personagens e seus comportamentos, demonstram 

relações de poder em que cabe o viés irônico do discurso narrativo. 

Na trama, um dos temas abordados é o terrorismo e o modo como a personagem 

Steve Watson, chefe do serviço de inteligência do combate ao terrorismo para a Região 

de São Francisco, no Estado da Califórnia, observa a sua equipe de trabalho e sua 

repulsa em relação ao outro. Para algumas personagens estadunidenses, falar sobre 

ações terroristas é falar das atrocidades cometidas por supostos extremistas islâmicos: 

 

Steve ouvia essa análise meio distraído, preocupado com o 

facto de deixar de combater americanos ou aparentemente 

americanos, para se confrontar com os tipos do Médio Oriente, 

gente de cabeça completamente perdida e forte de mais para os 

seus recursos. (OTB, p. 89) 

 

O terrorismo, se analisado pela ótica dos seus “defensores”, é uma forma de ação 

política que combate o poder mediante o emprego da violência em resposta a uma 

violência recebida. E, se analisado pela ótica das superpotências, é um ato praticado por 

sociedades incivilizadas que invadem as superpotências e tentam destruir o poder dessas 

nações. 
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O terrorismo não se encontra num campo de batalha onde todos os envolvidos 

estão preparados para o ataque e a defesa, como numa guerra de um país contra outro. 

As ações terroristas ocorrem de maneira indeterminada, em espaços públicos de grande 

circulação como shoppings, prédios, praças, shows, aeroportos etc. 

Vários grupos que lutaram para combater o poder estabelecido foram 

considerados terroristas. Nas antigas colônias africanas e asiáticas, diversos grupos 

reivindicaram a independência de seus territórios, diante disso, o ocidente representado 

pelas então metrópoles olhava para o oriente e via as manifestações locais como atos 

revolucionários de rebeldia e usavam o termo terrorista para qualificar esses protestos. 

Em Angola, o MPLA, por lutar contra o opressor e pela independência, era tido como 

terrorista. Na Irlanda, o IRA, Exército Republicano Irlandês, foi um grupo paramilitar 

que contestava a Inglaterra, por isso perpetrou vários ataques terroristas, surgido 

inicialmente como um minoritário grupo católico contra a maioria protestante. O ETA, 

outro grupo terrorista que lutou pela independência do país Basco que pertencia à 

Espanha, lutou da década de 50 até o final de 2011 pela total independência dessa 

região. Atualmente, o que chama a atenção para o mundo são as contestações dos países 

do Oriente Médio que se voltam contra os países considerados imperialistas, além de 

irem contra um estatuto governamental, o que se observa é que o termo terrorismo 

vincula-se a uma causa religiosa, no caso, a religião islâmica. Ressalta-se que na Europa 

grupos como o ETA, na Espanha, e o IRA, na Irlanda, usavam expedientes belicosos 

para “forçar” a criação de estado independente. Já os grupos terroristas “orientais” além 

de lutar contra as superpotências, lutam contra seu maior inimigo: os EUA, 

recentemente alvo de terrorismo e isso nasceu de uma dialética de envolvimento dessa 

nação com outras nações que se sentem exploradas, violentadas em vista de questões 

políticas e sociais, como a exploração d“[...] o petróleo no Oriente Médio ou seus 
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interesses estratégicos em outro lugar, é tudo rotulado como terrorismo [...]” (SAID, 

2006, p. 95).  

Os EUA exploram os recursos minerais dessas nações e para ter o poder sobre 

esses países, intervêm nessas sociedades defrontando uma nação contra a outra a fim de 

mostrar para o mundo a necessidade de intervenções contínuas. Se esses países vivem 

em guerra e a mídia veicula as imagens diariamente, ironicamente os EUA por meio do 

consentimento da ONU provam ao mundo a necessidade de levar a paz às populações 

civis. O que na verdade não ocorre, já que a população civil é atingida diariamente pela 

própria nação e pelos EUA.  

O teórico Said confirma tal dialética ao dizer que, 

 

[...] muitas dessas pessoas, inclusive Osama Bin Laden e o 

talibã afegão assim como os mujahidin, seus combatentes, eram 

de fato apoiados e incentivados pelos Estados Unidos no início 

dos anos 1980 durante a invasão soviética do Afeganistão, 

quando se acreditava que reanimar o islã contra o comunismo 

prejudicaria os soviéticos e isso na verdade se espalhou. 

Lembro-me de que em 1986 um grupo de mujahidin veio a 

Washington e foram recebidos pelo presidente Ronald Reagan 

como os “guerreiros da liberdade”. (SAID, 2006, p.110)  

 

Said aponta para um evento real, ocorrido na década de 80, que envolve o 

governo estadunidense a favor de combatentes árabes como Osama Bin Laden e que, 

agora, esse grupo que fora treinado e lutou ao lado dos ianques durante a invasão 

soviética ao Afeganistão, volta-se contra eles porque os interesses diferem daqueles 

almejados na década de 80. O romance se passa no governo de George W. Bush, num 

período significativo e agudo onde ocorreu o fatídico 11 de setembro: o ataque terrorista 

ao World Trade Center e ao Pentágono.  

Em OTB, o narrador mostra que,  
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O chefão da sede também levou a sério as ameaças. Era 

evidente, se tratava de uma rede terrorista muito bem preparada 

e disposta a tudo para assestar um golpe rude na moral 

americana, já bem amalgamada por acontecimentos anteriores e 

demasiado publicitados. (OTB, p. 63) 

 

O comentário do narrador evidencia a preocupação com o surgimento de uma 

rede terrorista em São Francisco, esta informação pode estar relacionada ao 11 de 

setembro de 2001e para além dele.  

A primeira mensagem que pode ser considerada de cunho terrorista é escrita pela 

personagem Larry que, a partir de um computador localizado na biblioteca da 

Universidade, começa a mexer com os sistemas de segurança presentes na rede de 

computadores interligados da Califórnia,  

 

Entrou em tromba pela biblioteca principal da universidade, 

sentou à frente de um dos computadores normalmente utilizado 

para se descobrir a localização dos livros a consultar e escreveu 

um e-mail em que explicava a Brad a necessidade para a causa 

comum de deitarem abaixo a Golden Gate, o maior ícone de 

toda a costa ocidental americana. Depois mandaria os planos da 

ponte, existiam à disposição de quem quisesse, com as plantas, 

a resistência das principais vigas, as tensões criadas nos arcos, 

etc., especificações técnicas que ajudariam a fazer os cálculos 

para saberem a quantidade de explosivo e em que sítios deviam 

colocar. Já que Brad ultimamente andava muito avesso a 

qualquer atitude mais activa, ele próprio procuraria o material. 

(OTB, p.60) 

 

A narrativa aparece por diversos núcleos dramáticos. Escolhemos para nossa 

análise três espaços: as personagens que compõem o serviço de inteligência norte-

americano, as personagens que compõem a Universidade de Berkeley (Cal) e a 

residência de Larry.  

As células dramáticas apresentam as interfaces das personagens, já que a leitura 

do romance aponta para a relação entre o “eu” e o “outro” e a deformação que as 
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personagens ganham ao longo da narrativa, cujo jogo dialógico é permeado pela ironia e 

presente nos procedimentos adotados pelo narrador e pelas personagens. 

O narrador ironiza a paranoia em torno do terrorismo e do uso excessivo da 

internet, não participando diretamente da história, como personagem, desencadeia toda 

a trama por meio do discurso indireto. O terrorismo e a internet são os temas maiores do 

texto, explorados ironicamente pelo narrador sem rosto como os inimigos virtuais. 

Na atualidade e com o avanço da tecnologia, o e-mail passou a substituir outras 

formas de comunicação e manter as pessoas conectadas de modo rápido e eficaz, mas, 

ao mesmo tempo, tornou raros os encontros. Muitas pessoas passaram a se relacionar 

por meio da internet. No enredo, podemos dizer que a Rede Internacional de 

Computadores é usada tanto para o “bem” quanto para o “mal”. No primeiro momento, 

é a importância concedida às culturas já bem esquecidas pelo homem cosmopolita e 

resgatadas por Larry, que em suas pesquisas aplica todo o seu conhecimento nessa 

interação da linguagem, 

 

O mestrado de Larry tratava de teoria de sistemas ligada à já 

velha matemática dos anéis, mas o tema de estudo interessou 

particularmente os professores pois era como ir ao museu antigo 

repescar a múmia de um qualquer Ramsés e pô-la a raciocinar 

como um computador. (OTB, p.26) 

 

No segundo momento, é a suposta violência a ser praticada pelo grupo que 

aterroriza o FBI: 

 

Detalhe importante nesta aparição de Jennifer era que pouco 

depois surgia um e-mail de Larry, assumindo o chefe do grupo, 

designando-a como a mártir que ia explodir junto do pilar 

principal da Golden Gate, levando com ela a ponte para o mar. 

E no mesmo aterrador e-mail outra revelação era feita, já 

haviam juntado quantidade suficiente de explosivos [...]. (OTB, 

p.92) 
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Assim, ironicamente, o narrador aponta para a invisibilidade da internet que é 

usada também para “afrontar” os organismos governamentais mostrando o quanto a 

invasão de privacidade deixa esses organismos sensíveis e desprotegidos, 

 

Não criava vírus informáticos apenas porque era um ser 

pacífico e achava covarde entrar nessa guerra em que inocentes 

pagavam mais que vilões. Mas entrou em segredos de algumas 

empresas baseadas em Silicon Valley e de alguns organismos 

governamentais. Não utilizava posteriormente esses segredos, 

aliás esquecia-os facilmente, o seu móbil era apenas o prazer de 

aceder ao que queriam negar-lhe. (OTB, p. 41) 

 

 Ao dizer que seu prazer era de aceder ao que queriam negar-lhe, o narrador 

brinca com suas próprias intenções que são “discutir” a política do terrorismo nos EUA 

e as questões sociais como, por exemplo, a democracia norte-americana, tendo como 

pano de fundo uma trama detetivesca calcada nos absurdos do mundo real. 

 Uma questão social importante na narrativa, como já dissemos, é a discussão em 

torno da tecnologia da informação. As mensagens da internet são interpretadas e levadas 

a sério pelo chefe do serviço secreto, já que o teor das postagens é de cunho terrorista, 

 

Mais nervoso ficou o Steve quando leu o e-mail, apanhado por 

Mao, em que os pontos fracos da estrutura da Golden Gate eram 

apresentados em todos os pormenores, embora ainda não se 

apresentassem indicações sobre as cargas a serem colocadas em 

cada um.(OTB, p. 62)  

 

Subentende-se que, em vista da estratégia bélica descrita pelos inimigos, o 

possível atentado pode ter proporções catastróficas, o que explica o nervosismo do 

chefe. Também podemos entender que o serviço de inteligência pode tornar-se sensível 

porque sua preocupação exacerbada é com o possível ataque terrorista e com a proteção 

da população de São Francisco.  
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A ironia aparece nas diversas vozes das personagens que colaboram para a 

construção do enredo. Algumas destas personagens são imigrantes ou descendentes de 

diversas nações, eis outro aspecto da ironia, pois muitos desses estrangeiros 

impulsionaram o crescimento da nação norte-americana. O texto apresenta dois 

estrangeiros, um mexicano e um chinês, respectivamente Juan Martinez e Mao Zedong, 

como figuras “autorizadas” a participarem da Defesa Nacional, além, é claro, das 

personagens norte-americanas que compõem o grupo, Steve Watson e Helen, como 

exemplificaremos mais adiante.  

A narrativa problematiza o modelo de democracia que os EUA representam para 

o mundo, o narrador faz uma desconstrução crítica do mundo norte-americano que 

figura como exemplo, um modelo de pátria que deu certo e que parece preencher o 

vazio das expectativas de cidadãos que vivem em países do antigo terceiro mundo e que 

veem na liberdade que os ianques demonstram possuir, o bem para a humanidade. É 

considerada por muitos cidadãos e governos como a nação que intervém nos conflitos 

mundiais, a grande líder pacificadora.  

Um dos princípios da democracia é ratificar a boa convivência entre cidadãos de 

todo o globo e para isso difunde os valores universais e a liberdade. Saber respeitar as 

diferenças dos diversos povos existentes deve ser algo nada parcial. A política 

democrática deve buscar balancear os interesses divergentes dentro de um grupo, 

sociedade ou país e ao mesmo tempo aceitar essa diversidade. Tal política coloca o 

homem em uma posição privilegiada de poder lutar por melhora social por meio da 

coletividade. 

Segundo Todorov, 

 

O povo, a liberdade, o progresso são os elementos constitutivos 

da democracia; mas se um deles se emancipa de suas relações 
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com os outros, escapando assim a qualquer tentativa de 

limitação e erigindo-se em um único e absoluto, eles 

transformam-se em ameaças como populismo, ultraliberalismo, 

messianismo, enfim, esses inimigos íntimos da democracia. 

(TODOROV, 2012, p. 18) 

 

O argumento de Todorov aponta para as reações incisivas de certos grupos 

sociais que defendem os seus ideais, porém não observam as necessidades de outras 

camadas da sociedade. O populismo conquista o apoio e a confiança do povo, porém 

toma medidas autoritárias, não respeita os outros partidos, não respeita a liberdade de 

expressão. Sendo assim, esbarra nos princípios fundamentais da democracia; o 

ultraliberalismo fica restrito a um grupo de direita que defende os seus investimentos 

econômicos, isolando grande parte da sociedade; o messianismo com seu representante 

religioso, sempre disposto a combater o mal, contra o anticristo e “coagindo” os mais 

crentes a não olhar para a sociedade que é plural, o que pode provocar sérios conflitos 

étnicos. Esses “ismos” limitam o diálogo entre povo e parlamentares, limitam ainda 

mais o desejo do progresso e a liberdade e podem trazer divergências dentro e fora de 

uma sociedade.  

A dissolução dos valores democráticos está no uso excessivo da força 

militarizada de alguns países do ocidente prevenindo sua sociedade de possíveis ataques 

terroristas, isso impossibilita o diálogo para a resolução dos conflitos com os grupos 

considerados extremistas. Podemos dizer que essas atitudes estão representadas na 

narrativa quando o chefe de polícia despreza o comentário da investigadora Helen, que 

cautelosamente observa “Parece[r ser] a mesma pessoa a escrever as mensagens” (OTB, 

p. 113). Essa passagem mostra a desconfiança de que as mensagens sejam de uma única 

pessoa. Mesmo com a cautela de sua subordinada, o chefe não está aberto para o 

diálogo, seu desejo é que os terroristas sejam extirpados, 
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Não vou perder mais tempo com isso – disse Steve. – Análise 

de conteúdo uma porra! Mande avançar os homens, Juan. 

Agarrem esses terroristas antes que eles nos mandem para o 

ciberespaço com uma bomba atômica. (OTB, p. 113) 

 

Se a democracia critica o totalitarismo e se compromete principalmente em 

respeitar as diferenças, como os EUA podem ser um modelo desse regime político, se se 

envolvem em atrocidades que colocam em xeque a vida de tantas pessoas inocentes pelo 

mundo afora? 

Os EUA são contra o totalitarismo, mas após o 11 de setembro, alguns 

organismos usam medidas que podem ser consideradas totalitaristas, como o uso 

excessivo da força militar, quando suspeita do outro ou quando os direitos individuais 

não são plenamente garantidos e vigia os meios de comunicação (telefone, internet) para 

invadir a privacidade do outro sem que esse desconfie.  

Na narrativa, essas ações confirmam o medo dos inimigos externos – os 

terroristas – e são diluídas pela crítica ao uso da força policial para eliminá-los. 

Expressões como: “o melhor é mesmo engavetar o homem”, “caçar o homem”, “limpar 

os terroristas”, utilizadas no romance, confirmam essa crítica. 

Vemos que a ausência dos valores louváveis é alvo da crítica do narrador, 

porque a liberdade, o respeito às tradições e à coletividade deveriam ser uma 

preocupação global. O que não ocorre porque os tais “valores louváveis” beneficiam 

apenas uma pequena camada da sociedade que visa a seus interesses pessoais 

comportamentos e atitudes que são de âmbito coletivo. A má utilização desses valores é, 

como já apontado anteriormente em nossa análise, alvo da crítica do narrador ao uso 

errôneo que se faz da democracia. Dessa forma, denuncia a paranoia que chegou o 

combate ao terrorismo.  
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E assim se sentiu à vontade para pela primeira vez manifestar a 

Brad a sua intenção de cometer um atentado de altas 

proporções, ainda não sabia bem qual, mas tinha de ser 

qualquer coisa que chamasse a atenção do mundo para os males 

que os homens faziam a si próprios em nome de tantos valores, 

louváveis em abstracto, mas que se tornavam ridículos porque 

nunca na prática cumpridos. Que já era tempo de não fugir às 

suas responsabilidades como ser humano dotado de algum 

poder, o do cérebro activo, contra as vis forças que o 

atormentavam. (OTB, p. 52) 

 

No que tange à desconstrução crítica, vemos que a narrativa faz uma paródia das 

séries criminais da TV norte-americana ao encenar os mesmos tipos de personagens, 

latinos e orientais. Nas séries, essas presenças são bem aceitas e coadunam com a 

democracia norte-americana que supostamente aceita as diversas origens e 

nacionalidades que compõem o caudal de culturas presentes no país. As séries são um 

sistema de propaganda veiculada pelas mídias, a que o mundo todo assiste e imita uma 

sociedade perfeita que aceita culturas que ajudam a manutenção da lei e da ordem nos 

EUA. A narrativa se apropria dos seriados da TV norte-americana para criticar esse 

veículo de massa e mostrar que, na verdade, alguns representantes do país não 

apresentam um comportamento democrático. Contudo, a intertextualidade aparece 

quando o narrador, por meio da paródia, revela as bordas do discurso oficial: essa 

presença estrangeira incomoda o chefe Steve Watson.  

 

Eram uma equipa e as equipas usam sempre o mesmo traje. 

Mas os seus homens eram uns desmazelados e não queriam 

saber de vestes de equipas. Este Juan andava sempre de camisa 

de mangas arregaçadas e a enorme barriga a ver-se [...] Mao só 

usava jeans, mesmo se ia a algum lugar mais fino e com 

lacinho[...] A Helen [...] usava calças azul-claras de bombazina 

larguíssimas, casacos verdes por cima de camisas floridas e 

gorro vermelho com óculos amarelos, um verdadeiro arco-íris 

ambulante[...] e empregando todos os palavrões que existiam no 

mundo, que dava para desconfiar de seus estudos em linguística 

aplicada, com um doutoramento sobre tradução automática em 

Stanford. Os outros tipos eram todos do mesmo quilate, uns 

papagaios exóticos e sem o mínimo gosto para vestir. (OTB, p. 

14) 
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Watson tenta impor um uniforme porque, para uma equipe que protege o 

governo e os cidadãos da Califórnia contra o terrorismo, é necessária a seriedade nos 

trajes. Além de estranhar os emigrantes Juan e Mao, Watson estranha a detetive Helen, 

sua concidadã, já que não aceita o outro em sua diversidade de pensamentos e 

comportamentos. 

Sobre a paródia, Affonso Romano de Sant‟ Anna diz que 

 

É o texto ou filho rebelde, que quer negar sua paternidade e 

quer autonomia e maioridade. A paródia não é um espelho. Ou, 

aliás, pode ser um espelho, mas um espelho invertido. Mas é 

melhor outra imagem. E, ao invés do espelho, dizer que a 

paródia é como lente: exagera os detalhes de tal modo que pode 

converter uma parte do elemento focado num elemento 

dominante, invertido, portanto, a parte pelo todo, como se faz 

na charge e na caricatura. (SANT‟ANNA, 2003, p.32)  

  

O formato romance impulsiona o caráter quixotesco das personagens, trazendo 

valor e acirrando os absurdos. Assim como Quixote, personagem de Cervantes lutava 

contra moinhos de vento que não lhe ofereciam perigo, Watson, em seus devaneios, luta 

contra uma pessoa que na verdade não lhe oferece perigo. O narrador critica o fato de a 

nação, “líder para o mundo”, incorrer nos mesmos erros e desperdícios das outras 

nações. Desperdiça somas vultosas na procura ao grupo terrorista. Aparece ainda como 

deboche a referência aos gastos que os EUA fazem em combatê-lo. Na cena a seguir, 

ele chama também atenção para os equívocos promovidos pela má interpretação das 

mensagens presentes no mundo virtual, denunciando os excessos no combate ao 

terrorismo: 

 

Na maior parte dos casos o serviço acabava por descobrir, 

depois de gastos alguns milhões de dólares, que se tratava de 

uma mensagem inócua, a bomba em questão era para puxar 
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água de um poço, ou para ajudar um asmático a respirar. (OTB, 

p. 11) 

 

Essa passagem também remonta fatos narrados no romance JBII, onde o 

narrador também examina os gastos públicos angolanos empregados para achar o 

criminoso que matou o engenheiro americano, “O usurpador, é claro, reivindica seu 

lugar, e, quando necessário, o defenderá por todos os meios” (MEMMI, 2007, p.90). 

 

Nicolau também aceitou um charuto. Beberam tranquilamente 

os uísques, saboreando a bela vida de funcionário público com 

despesas extraordinárias pagas, inocentes prazeres que Jaime ia 

descobrindo com embevecimento. Só poderia abençoar o 

parente D.O. que o tinha chamado para os SIG e agora enviado 

para esclarecer tão importante assunto na terra das acácias 

rubras. (JBII, 2003, p.132)  

 

 Dessa forma, podemos concluir que tanto o narrador de OTB quanto o narrador 

de JBII criticam o excesso de gastos públicos, mostrando que essa prática é recorrente 

tanto no espaço norte-americano quanto no espaço angolano. Em JBII, o gasto 

descomedido está atrelado à corrupção; em OTB, há o desperdício de tempo para 

solucionar o caso e os equívocos encontrados nas mensagens que parecem ser de 

terroristas. Essas práticas não se aplicam somente aos países pobres e dependentes 

economicamente, elas também ocorrem nos países ricos.  

A primeira personagem a ser analisada é Steve Watson, sua figura recupera outra 

personagem ficcional dos romances policiais do escritor escocês Arthur Conan Doyle. 

O seu sobrenome parodia o médico John Hamish Watson, amigo de Sherlock Holmes, 

personagem central das narrativas policiais. 

 O detetive do escritor escocês é o defensor da lei e da justiça, sempre em defesa 

do bem contra o criminoso que viola a proibição de roubar e/ou de matar. Sua captura 

no final da história faz com que a ordem e a lei perturbadas, voltem a se normalizar. 
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Com isso, fica satisfeito um desejo fundamental dos homens: ordem e segurança com o 

objetivo de viverem em paz. Nas narrativas clássicas, os detetives se apresentam com 

uma conduta ilibada, procurando proteger a vítima contra o agressor por meio da 

inteligência e do raciocínio, conseguem esclarecer os casos mais misteriosos. Já em 

OTB, temos um chefe de polícia, que por meio de sua equipe, procura o autor de 

mensagens com teor terrorista presentes no ciberespaço. Nos clássicos policiais, é 

recorrente a figura do defensor da lei e da ordem como alguém que possui uma beleza 

atraente para as pobres mulheres à procura de proteção e atenção do herói; em OTB, 

Watson, apesar de toda a beleza de um homem solteiro, magro, elegante, preocupado 

com a apresentação pessoal, não desperta nas mulheres o mesmo encantamento que 

ocorria nos clássicos, 

 

Com tal regime e tanta disciplina, obviamente só podia ser 

solteiro. As três mulheres com quem tentara casar desistiram 

diplomaticamente antes de assinarem o livro. Alguma razão 

teria, porque ele apresentava todos os atributos aparentemente 

atractivos para mulheres sentindo horror de viver sozinhas. Boa 

aparência, poucos ou nenhuns vícios, salário elevado, que mais 

podia querer uma solteirona? Para merecer o estatuto de agente 

secreto, se tornara de facto muito discreto e reservado quanto à 

sua vida privada, por isso provavelmente nunca saberemos o 

que sistematicamente afastava as noivas. Interessa? (OTB, p. 

17) 

 

 O narrador de Pepetela desconstrói o jogo da carência afetiva, da beleza, do 

herói como acontece, por exemplo, na série 007 que, a cada episódio, uma mulher 

precisa da proteção e do amor de James Bond, isso denota uma criação estereotipada da 

presença feminina em tais séries. A impossibilidade da existência de um policial 

perfeito, belo, é mais uma forma relevante de ironizar em OTB. A figura de protetor, de 

herói que livra todos do perigo iminente, na verdade, é apenas virtual, a se considerar a 
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construção na narrativa, ou seja, mais uma ironia: ele não é galã, nem sedutor, ele 

contraria o estereótipo do espião.  

 Watson é um chefe meticuloso, exagerado nas análises, sua preocupação com 

um possível ataque terrorista começa a perturbá-lo. Acompanha as investigações de seus 

subordinados, fica chocado com a possibilidade da existência da rede fundamentalista 

em São Francisco, o que pode denotar um perigo para a segurança da sociedade 

californiana,  

 

– Esta troca de correspondência pode durar há anos, é o que 

queremos dizer. Steve estava ainda mais assustado. Como era 

possível só agora descobrirem a coisa? Se houvesse algo de 

mau a acontecer, ele teria o emprego em grave risco. (OTB, p. 

20) 

 

A preocupação do chefe com uma possível falha, seus gestos de preocupação 

crescem conforme o andamento das investigações e são observados pelo narrador que, 

meticulosamente, ironiza as atitudes de Watson,  

 

Steve gritava, possesso, estes gajos são completamente loucos, 

eu tenho de lhes fritar os tomates em óleo queimado, assassinos 

em massa, e os colaboradores olhavam uns para os outros, 

solidários com o desespero do chefe mas impotentes. (OTB, p. 

62) 

 

O chefe entra em desespero, conforme as mensagens são postadas no 

ciberespaço. O narrador também revela ironicamente a desconfiança de o terrorista ser 

homossexual. Percebemos que, para Watson, toda personalidade terrorista é motivo de 

repúdio. Na narrativa, Watson revela preconceito em relação às questões homossexuais 

que o possível terrorista pode apresentar, “– O gajo é gay? – bradou Steve, agarrando a 

primeira oportunidade num desespero visível” (OTB, p. 73).  
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 A atitude conservadora do chefe quanto às possíveis opções sexuais dos 

terroristas caracteriza sua aversão àqueles que não pensam como ele. O posicionamento 

do detetive pode trazer consequências danosas a sua reputação, visto que o narrador 

revela que São Francisco possui um bairro famoso na luta contra a homofobia. A 

postura preconceituosa do chefe se choca com uma sociedade que parece mais tolerante 

às diferenças sexuais quando os seus subordinados olham para ele.  

Por sua vez, Juan Martinez é o primeiro detetive a informar o chefe da existência 

de uma rede terrorista. O narrador apresenta essa personagem que chegou do México 

como imigrante clandestino e consegue permanecer nos EUA por ser um delator 

conveniente para o governo,  

 

[...] Juan Martinez tinha chegado aos Estados Unidos como 

imigrante clandestino. Atravessou a fronteira do México, fugido 

do fatídico El Dourado dos espanhóis para atingir o mítico 

sonho americano. Acabou descoberto pelos serviços de 

imigração por culpa de uma puta sem tento na língua e ia ser 

inapelavelmente reexpedido para o outro lado da fronteira, 

como era o mais frequente, quando conseguiu interessar os 

agentes federais com uma história semirreal semi-improvisada 

de tráfico de pessoas[...] e ele nem vacilou para entregar a rede 

completa que o ajudava a dar o salto para os Estados Unidos e o 

sustentara durante duas semanas a troco de lealdade e um 

décimo dos seus rendimentos durante um ano, uma ninharia. O 

chefe da rede era um seu primo em primeiro grau, daí a 

benevolência no trato [...]. (OTB, p. 8) 

 

 Observamos a personagem que entrou de forma clandestina para viver nos 

Estados Unidos e precisou denunciar um grupo de traficantes de pessoas com a presença 

de um primo de primeiro grau, grupo que o ajudou a chegar nas terras norte-americanas. 

A necessidade de sair do México, obter cidadania norte-americana, poder usufruir dos 

mesmos direitos de um cidadão estadunidense, seria a solução para vida que ele levava 

no México, é a realização do sonho de Juan Martinez. 
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Assim, a seguir Martinez trabalha como informante da polícia até obter a 

cidadania norte-americana, “Mais tarde, obtida a cidadania americana, foi contratado 

para combater as sempre reermegentes redes de imigrantes clandestinos [...]” (OTB, 

p.9).  

O narrador ironiza a condição do “ex”-imigrante. Antes ele era o outro: um 

imigrante clandestino que foge da lei. Agora ele é o “eu” cuja função é denunciar a 

clandestinidade do outro, ou seja, uma nova condição.  

O narrador inicia a história criticando, ironizando o modo como a personagem 

estrangeira se desloca na trama. O mexicano é aquele que trai o seu próprio país, 

entrega seus próprios compatriotas para realizar seu sonho: viver nos Estados Unidos. 

Ao sonhar com a “rica América”, ele se esquece de que o México também está 

localizado no mesmo continente, mas não está no topo da pirâmide do poder como os 

EUA, tampouco dita as regras das relações capitalistas. Podemos considerar Martinez 

como exemplo de assimilado, que se “autoafirma”. “Retoma o domínio sobre si, mas 

continua a subscrever a mistificação colonizadora” (MEMMI, 2007, p. 178). 

 E essa “mistificação colonizadora”, a recusa a seu país e o amor pelo outro, o 

colonizador representado pelos EUA, reafirma a posição hegemônica em relação ao 

estrangeiro imigrante de país um dependente dela. 

 

[...] como agente federal efetivo, e abandonando para sempre as 

penosas e mal remuneradas mudanças de armários e cadeirões 

velhos. Recentemente fora transferido para um organismo novo 

de combate ao terrorismo, porque precisavam de alguém 

falando espanhol e de comprovada lealdade na tradição dos 

conterrâneos do Terceiro Mundo (OTB, p.9). 

 

 Ao atraiçoar seus concidadãos, ele se liberta da condição de mexicano e recebe o 

direito de cidadão “norte-americano”: poder ser livre, poder ser protegido pela 

Constituição dos Estados Unidos da América, assumir um emprego de Funcionário 



62 
 

Público Federal, um agente do FBI. As características clássicas de um detetive tal qual 

nos filmes policiais estão ausentes em Martinez.  

Por intermédio da intertextualidade o narrador ironiza a ineficiência de alguns 

investigadores que possuem características físicas que os desclassificam do padrão de 

beleza e inteligência das personagens típicas das séries e narrativas policiais que fazem 

sucesso para o mundo. Em OTB, Juan assemelha-se a Jaime Bunda, personagem central 

dos romances JBI e JBII, confirmando a estratégia discursiva para caricaturizar o porte 

físico dessas personagens, que traz certa dificuldade no desenvolvimento das 

habilidades de ação que um detetive precisa ter, “O agente deixou cair o gordo corpo na 

cadeira, a barriga sempre cheia de tacos e burritos” (OTB, p. 9). Ao descrever Jaime 

Bunda em JBI, o mesmo excesso é ressaltado pelo narrador: “[...] pousava a sua 

avantajada bunda, exagerada em relação ao corpo, característica física que lhe tinha 

dado o nome” (JBI, p. 11). 

Em vista disso, tanto Bunda quanto Juan são oportunistas e galgam postos para 

os quais não possuem o perfil esperado.  

O personagem Mao Zedong, bisneto de trabalhadores chineses que participaram 

da construção de ferrovia na Califórnia no século XIX, “campeão da equipe de agentes 

para questões de informática”, assume uma identidade própria da sociedade de consumo 

bem ao gosto dos norte-americanos. Nesse sentido, o narrador tece uma crítica ao 

consumismo exagerado e ao status adquirido a partir de determinados bens, “[...] com 

jeans comprado invariavelmente na loja da Union Square, sendo os outros, segundo ele, 

falsificações baratas, indignos de um talento informático” (OTB, p. 13). A observação 

perante a falsificação de produtos pode ser uma referência aos produtos chineses 

considerados de segunda linha pela superpotência.  
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Mao relega a cultura de seus antepassados, porém, ainda que renegue sua 

origem, ela aparece na alcunha. O nome Mao Zedong, “[...] se observada a pronúncia, 

parodia o de Mao Tse Tung, líder da China comunista que, obviamente, opõe-se ao 

conceito de “democracia” que norteia os EUA” (DUTRA, 2009, s/p). Podemos dizer 

que é uma crítica a incompatibilidade de uma ideologia comunista num país capitalista. 

Uma das características marcantes em Mao Zedong é a habilidade na informática. O 

talento informático despreza o bairro onde nasceu e esquece sua ascendência, 

empurrando para os confins de sua memória as suas visitas ao “bairro chinês”. O 

esquecimento da família e a adoção da cultura norte-americana são apontados na 

narrativa.  

 

Se tornava muito raro ele ir a Chinatown, acontecendo apenas 

uma vez por mês a visitar os restos da família e cada vez mais 

abreviadamente, pois esta se tinha fraccionado. Chinatown, o 

emblemático bairro de São Francisco com suas lojas de 

quinquilharias chinesas e todo tipo de comida e aparelhos 

importados da Ásia, sem esquecer as jóias mais ou menos 

falsificadas, envolta em oleosos cheiros de comidas fritas, num 

frenético movimento de pessoas, já pouco lhe dizia. Mas ficou 

Mao e não se importou [...] (OTB, p. 10) 

 

Seu nome verdadeiro é esquecido no meio investigativo, é conhecido apenas 

como Mao.  

Outra agente que aparece no núcleo de investigação de São Francisco é Helen, 

estadunidense, Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade de Stanford, 

especialista em decodificação da linguagem contida nos e-mails. É uma mulher cuja 

atitude e pensamento é de extrema esquerda, lutou na época da universidade contra o 

imperialismo e pela paz da humanidade, mas atualmente tende politicamente para a 

direita e para as questões familiares.  
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Tinha sido de extrema esquerda, militando na universidade de 

Stanford nos tempos da guerra do Vietname, raivosa nas 

manifestações contra o imperialismo e pela mirífica paz 

mundial. Mantinha ainda a intransigência de pensamento, 

embora tendo derivado politicamente muito para a direita com o 

crescer dos netos, os anos não perdoam. (OTB, p. 15) 

 

Uma contradição se apresenta na investigadora Helen: seu comportamento no 

passado e seu comportamento no presente. Antes, era a jovem estudante que lutava 

contra o imperialismo, que se preocupava com as relações sociais no mundo 

globalizado. Agora, é a detetive que não olha mais o coletivo, sua preocupação 

restringe-se a um pequeno grupo: seus netos.  

O discurso irônico, para Brait “joga com a lógica dos contrários e que pode 

funcionar como um princípio de organização dos textos” (BRAIT, 1996, p. 90). 

O narrador também ironiza as habilidades da detetive quando esclarece sobre o 

seu conhecimento em decodificação, deixando entender que, por meio do sistema 

adotado pela polícia, é impossível decodificar as bordas do discurso das “quatro mil 

línguas existentes no mundo”. Outra ironia apresentada em Helen é a insistência em 

aplicar os métodos antigos aprendidos na academia de polícia na década de 80. Assim, o 

narrador debocha dos componentes do FBI que apresentam falhas ao agirem e não são a 

perfeição de polícia que aparece nas séries investigativas que o mundo assiste, acredita e 

aplaude. 

Larry, personagem principal, escolhido para nossa análise, desafia o FBI por 

meio de e-mails encontrados numa caixa de correio sem remetente e destinatário. A 

trama gira em torno desses e-mails postados cujas mensagens seriam de possíveis 

terroristas que atacam a democracia norte-americana e seu serviço de inteligência. Essa 

personagem ironiza o aparato da inteligência e cria um clima de desconfiança 

generalizado. Como sabemos, toda a generalização pode levar ao radicalismo. Assim 

como acontece com Watson ao acreditar nessas mensagens. 
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Larry é um estudante imerso no ambiente acadêmico, dedicado ao 

aprimoramento de seus conhecimentos em informática e matemática, em constante 

desafio à sua própria inteligência. Ironicamente, nenhum conhecimento, nesse contexto, 

garantiria sua integridade física e moral, tanto que não foi preservada sua integridade ao 

ser definido como terrorista. 

O cientista em seus estudos de pós-graduação mostra o resgate de outras 

civilizações que contribuíram para o desenvolvimento tecnológico da humanidade e 

ficaram esquecidas pelas superpotências, O narrador salienta que: 

 

[...] os antigos sumérios tinham tido o absoluto atrevimento de 

mudar a posição de Deus no universo através do cálculo com 

pedrinhas. Depois da invenção da álgebra, a ideia de Deus não 

era a mesma, se podia imaginar finalmente um ser único e não 

multiplicado por quantidade de divindades. (OTB, p. 27)  

 

 Os estudos de Larry estão no âmbito privativo, só os que compartilham e os que 

se interessam por seus estudos, como a professora Nancy, sua orientadora de Mestrado e 

Nabokov, seu colega de pós-graduação, conhecem e se identificam com as pesquisas 

que ele empreende e reconhecem seu potencial de contribuição à ciência.  

 Quando o narrador fala da capacidade de antigas civilizações em questionar a 

posição de Deus no universo, mostra que a sociedade suméria foi capaz de desconstruir 

discursos hegemônicos. A referência a esse povo ilustra as experiências milenares de 

populações do Médio Oriente. A civilização que descobriu a álgebra foi a árabe e o 

mundo só chega à evolução tecnológica graças a esses antigos conhecimentos. 

Ironicamente a narrativa problematiza a contribuição histórica dessas sociedades, ora 

são vistas como terroristas pelo chefe de polícia do FBI e sua equipe, ora são vistas 

como detentoras de saberes essenciais por Larry e o narrador. 
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 A narrativa se encaminha na direção ao desfecho trágico cujas causas estão 

ocultas no mundo virtual, já que esse mundo é de extrema complexidade e mais 

confunde do que esclarece a linguagem humana e a sua intencionalidade. Isso gera mal-

entendidos. As mensagens são interpretadas a partir de estereótipos introjetados por 

Watson e sua equipe a partir do olhar ocidental. Larry, numa simples brincadeira, 

reforça esses estereótipos e sem o saber acaba por construir o seu próprio destino.  

 A residência de Larry fica num anexo da casa do senhor Davis e é alvo de 

atitudes drásticas coordenadas pelo chefe de polícia. O desfecho segue em direção à 

morte tanto de Larry quanto de seu senhorio, o senhor Davis. Este morre nos calabouços 

de uma prisão, considerado cúmplice de terrorista, vítima de um ataque cardíaco 

provavelmente pelo susto e pela injustiça cometida contra ele. Enquanto aquele é 

assassinado pelo erro causado pelo FBI, 

 

Levaram o casal Davis para averiguações. Eram apontados no 

mínimo como cúmplices de terroristas, pois ainda por cima 

tinham na porta um pequeno cartaz azul que dizia <<Não à 

guerra>>. Teriam de os soltar mais tarde, por absoluta falta de 

qualquer indício de culpabilidade. Mas o senhor Davis se 

antecipou à decisão de soltura, pois teve uma rápida morte nos 

calabouços, certamente de enfarto cardíaco, o que o livrou de 

ter de explicar os acontecimentos a parentes e vizinhos[...]. 

(OTB, 2007, p. 114) 

 

 Vimos, na primeira célula dramática, as personagens estrangeiras que compõem 

o FBI serem autorizadas a participarem da defesa nacional e serem o desenho de uma 

sociedade amalgamada no modelo de comportamento da nação estadunidense. A 

personagem Steve Watson, estadunidense, caricatura da polícia secreta pós 11 de 

setembro: perturbada e paranoica com tudo que é diferente dela e com todos que não se 

identificam ou não parecem se identificar com ela mesma. 
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A falsa democracia adotada pela defesa californiana é constantemente criticada 

pelo narrador. Steve Watson representa a falsa democracia porque não respeita a 

liberdade do outro e não aceita a sociedade plural na qual ele vive. Podemos dizer que 

todas as personagens presentes nessa célula representam o mundo capitalista, 

preocupado em ditar regras e impor o seu poder sob o outro. 

Na segunda célula dramática, analisamos apenas uma personagem da Cal, Larry, 

um estadunidense que não se encaixa no modelo de comportamento de sua própria 

nação. Suas pesquisas sobre o Oriente Médio interessam ao contexto da trama porque 

revelam a pertinência da cultura oriental para o ocidente. Suas críticas e brincadeiras 

sobre o terrorismo e a falsa democracia contidos no contexto do pós 11 de setembro 

provocam a sua morte.  

Na terceira célula dramática, vimos a residência de Larry, localizada num anexo 

da casa do casal Davis. O cientista é assassinado e seu senhorio também morre de forma 

súbita na prisão por ser considerado “cúmplice” de terrorista. 

 Assim, Larry que não usa de estratégias bélicas, usa expedientes no ciberespaço 

para brincar com o grupo mais experiente e especializado em combater o terrorismo, o 

FBI, fazendo acreditar que existe um grupo terrorista que ameaça São Francisco e que 

provoca reboliços, gastos excessivos e sua própria morte por causa das errôneas 

inferências pela polícia secreta mais preparada do mundo. 

Dessa forma, o narrador, utilizando das diversas vozes das personagens que 

escolhemos para esse capítulo e também os diversificados espaços que compõem a 

trama, apresenta o embate discursivo revelador do mundo caótico em que estão 

inseridas as personagens. Os acontecimentos do 11 de setembro deram ensejo a diversos 

equívocos e precipitaram um clima de desconfiança e ameaça, problematizados por 

Pepetela na narrativa. 
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IV) As relações de poder e a desconstrução de estereótipos 

 

 

 

 O poder em OTB origina-se de uma esfera maior, ou seja, é oriundo do 

Departamento Federal de Investigação Norte Americano que pode, por vezes, controlar 

a sociedade. Ele é criado por bases que se articulam conforme o interesse comum e 

ganha força nesse movimento de articulação. Numa sociedade, seja ela capitalista ou 

socialista, o poder representa o corpo maior que movimenta os interesses e a ações dos 

mais fortes. Para Foucault dizer que o poder existe é um erro, o que existe são as 

práticas e relações de poder, sendo ele uma máquina social disseminada por sua 

estrutura.  

 Segundo Deleuze, estudando a obra de Foucault,  

 

O poder é menos uma propriedade que uma estratégia, e seus 

efeitos não são atribuídos a uma apropriação, mas a disposições, 

a manobras, táticas, técnicas, funcionamentos; ele se exerce 

mais do que se possui, não é o privilégio adquirido ou 

conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de 

suas posições estratégicas. (DELEUZE, 2005, p. 35)  

 

 A visão dos teóricos em relação ao poder se materializa, no romance, na 

personagem Steve Watson, na qual percebemos esse poder como correspondente à 

habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em concerto, porque representa 

um chefe de polícia e a paranoia que se instaurou nessa instituição após o 11 de 

setembro, corroborando para afirmação de sua hegemonia na trama quando o seu grupo 

de investigadores descobre e revela a seu superior uma possível ameaça terrorista 

presente nos e-mails encontrados no ciberespaço.  

 



69 
 

As coisas tomaram proporções que ele não poderia mais 

esconder dos superiores sem parecer incompetente ou, pior, 

irresponsável. Mandou gravar tudo num CD e apanhou o 

primeiro avião para a sede dos serviços e pediu audiência ao 

chefão para lhe mostrar os e-mails que tinham detectado e os 

terrores neles contidos. (OTB, p. 63) 

 

O poder nunca pertence a um indivíduo, ele emana de um grupo e permanece em 

existência apenas na medida em que o grupo se conserva unido, como podemos 

observar no final da narrativa: “Até hoje o grupo chefiado por Steve Watson procura 

Jennifer, Brad e Ahmed” (OTB, p. 114). Quando dizemos que alguém está investido „de 

poder‟, na realidade nos referimos ao fato de que por trás dele existe uma força maior, 

além do superior hierárquico, é a instituição que ele representa. 

Para nós, na narrativa, há um poder de polícia fundamentado na proeminência do 

interesse de um grupo sobre o indivíduo, evidenciado, por exemplo, no momento em 

que toda a rede se conecta para espionar a Web com tanta intensidade que se dissemina 

mundo afora. Observamos esse aspecto na passagem em que o narrador relata o olhar do 

satélite vigiando as mensagens presentes na rede virtual de computadores. “O satélite 

que vigiava as mensagens enviadas para o ciberespaço devia estar permanentemente 

parado agora por cima de Berkeley, pois vasculhava tudo e a todo o momento” (OTB, p. 

70). Isso nos remete ao conceito de panopticon de Foucault. Transportando a teoria 

foucaultiana para o romance, existe um olhar que vigia o outro, ele emana do alto como 

se estivesse numa torre e observa todo o espaço narrativo “[...] a partir de um ponto 

central que deve ser o local de exercício do poder e, ao mesmo tempo, o lugar de 

registro do saber” (FOUCAULT, 2016, p. 320). 

Na narrativa, o olhar da inteligência é distribuído por meio de três personagens 

que conhecem as táticas para encontrar de onde vêm os e-mails: Kate prova por “A+ B” 

que as mensagens vêm de Berkeley, Mao, que é especialista em e-mail e Helen, 

tradutora das mensagens. Esses agentes na trama são detentores de saberes essenciais 
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para o andamento da investigação e se encontram no local de exercício do poder, que é 

o departamento de polícia localizado na Sede da Inteligência em São Francisco. Sendo 

assim, toda a rede de inteligência está conectada nesse espaço do saber.  

O poder de vigilância do grupo aparece nitidamente quando Nabokov, colega de 

Larry e futuro professor da Cal, conhecedor de segurança de sistema, alerta que a Web 

está sendo coberta por uma força de grande intensidade. Tudo isso configura o alcance 

do poder que não descuida do vigiar e resiste a tudo e a todos e não pode estar presente 

na visibilidade porque inviabilizaria o seu poder,  

 

Isto é uma cobertura de fortíssima intensidade, tapa tudo. Estive 

antes no departamento de linguística onde tenho uma amiga, 

hum! Experimentei o computador do gabinete dela e tinha o 

mesmo manto por cima. É de tal potência que só pode ser o 

governo a espionar, apenas eles têm tanto poder de fogo para 

cobrirem a universidade inteira... (OTB, p. 80) 

 

 O mundo global imerso nas novas tecnologias, como, por exemplo, o avanço da 

informação e da comunicação por meio da internet, caminha numa velocidade que 

aproxima virtualmente pessoas de diversas partes do mundo. Em questão de segundos, 

utilizando computadores domésticos ou empresariais e celulares, somos capazes de 

conhecer diversas culturas, viajar por diversos países, participarmos de 

videoconferências, seminários, aulas e outros eventos. Essas ações podem ser usadas 

pelas novas configurações do vigiar, do poder, uma forma mais abrangente talvez e 

eficaz de estar presente em todos os espaços e a todo tempo. Toda novidade tecnológica 

fica a serviço do poder.  

 A velocidade com que as informações são disseminadas cresce 

exponencialmente no mundo globalizado. A internet surge no período que finda a 2ª 

guerra e o início da “guerra fria”, com o objetivo militar de manter as forças armadas 

norte-americanas informadas em caso de o inimigo destruir os meios convencionais de 
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comunicação e tentar invadir os Estados Unidos. A web é capaz de gerar uma 

plataforma de comunicação e controle em outros locais, sem a necessidade de uma 

presença física. Na narrativa, o narrador “denuncia” a tecnologia da informática 

apresentando-a como o poder de tentar controlar a tudo e a todos. 

O poder mostra seus tentáculos de diversas formas, podemos observar sua força 

na internet, quando o narrador registra o poder cibernético e a dimensão que ele atinge, 

controlando todo o espaço ao dizer que se presentifica nos cinco continentes, 

 

Entretanto, o trabalho tinha aumentado com o reforço de toda a 

rede a espionar o ciberespaço. Será bom notar que a rede se 

espalhava pelos cinco continentes e com uma potência 

multiplicada por milhões. (OTB, p.66)  

 

O narrador continua a revelar a feição do poder quando descreve a imagem que 

Steve Watson tem sobre a Universidade de Berkeley. Todo o seu rancor e mágoa por ter 

sido rejeitado para ingressar nesta instituição pelo seu fraco desempenho nos estudos 

secundários,  

 

Claro, o cabrão que o rejeitara não era este reitor, mas foi outra 

pessoa qualquer que decidia sobre essas coisas de médias de 

entrada ou critérios que iam inventando para lixar a vida da 

maralha [...]. (OTB, p. 70) 

 

Agora investido de poder, interditaria o funcionamento do campus, porque 

acredita que esta universidade “protege” um grupo terrorista que pretensamente 

destruiria a Califórnia.  

O narrador ainda apresenta as intenções políticas de Watson e de seu chefe 

hierárquico. Na narrativa, mostra-se a política da polícia de São Francisco à época do 

romance, cujo objetivo é invadir a privacidade alheia quando envolve questões que 

parecem de cunho terrorista. Por meio do “controle” e suas ações hostis é a favor da 
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guerra, do capitalismo liberal, contra os sindicatos. Para o os agentes, a política da Cal é 

tudo o que polícia não aceita: contra o capitalismo liberal, contra as guerras, ou seja, 

essa instituição está aberta para o diálogo. 

Há o embate entre os poderes: o reitor não recebe o policial. No momento em 

que Watson chega para pressioná-lo, o acadêmico não o atende prontamente porque 

estava em uma reunião mais importante do que atender um policial federal, “[a]pesar de 

ter mostrado todas as credenciais e sugerir veladamente falar em nome da Casa Branca, 

teve de esperar duas horas porque o reitor estava numa reunião importante de que não 

abdicava” (OTB, p. 68). Mesmo com essa informação, o reitor mostra seu poder dentro 

do espaço físico da Universidade. Porém, quando o policial é recebido pelo 

administrador, ele o pressiona e o constrange mostrando que o poder de polícia 

representa a supremacia que passa a dominar mais um espaço. Agora, o reitor deve 

colaborar com todas as informações sobre os suspeitos. 

Os tentáculos do poder continuam disseminando-se pelos espaços da narração 

quando as cenas caminham em direção ao desfecho da narrativa. A polícia arma o cerco 

em torno da “caça” ao terrorista, coloca a postos dois policiais sobre dois monumentos: 

um na Câmara Municipal e outro no Mosteiro Budista com o objetivo de observar o 

alvo a ser atingido. Essa cena remete ao, já citado, panopticon de Foucault, cujo 

objetivo é controlar “os loucos, os prisioneiros” e tudo aquilo que eles representam para 

a sociedade. Na narrativa, o alvo são os terroristas que também podem ser considerados 

loucos e destruidores da paz norte-americana. 

O poder também aparece de forma icônica, quando o narrador descreve a 

vestimenta de Watson: seu terno imita as cores da bandeira de seu país. Além da 

referência às cores, também reverencia o traje típico do presidente em exercício, à época 

George W. Bush, sugerindo o poder político “[...] sempre elegante nos fatos azuis e de 
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gravatas vermelhas, como o presidente sempre fazia” (OTB, p. 13). As cores do 

estandarte inscritas nas vestimentas do chefe da inteligência remetem à outra narrativa 

do autor, a peça teatral A corda, onde o narrador apresenta as características físicas da 

personagem Americano representando a força maior que dá as ordens para o grupo 

chamado Imperialista. Essa personagem manipula seu grupo contra o grupo dos 

guerrilheiros para conquistar as principais riquezas minerais de Angola: petróleo e o 

diamante. “[...] com um chapéu de estrelas brancas sobre fundo azul” (C, p. 7). As cores 

do capelo, no topo da cabeça do Americano, remetem às cores do estandarte e pode 

também representar o panopticon de Foucault que vigia e impõe seu poder político 

sobre seu grupo.  

 É curioso observar que a estratégia de comunicação empregada por Larry é 

também uma face de um pequeno poder, o do conhecimento da tecnologia, não há 

emissor nem destinatário para o envio da mensagem, contudo ela é respondida. Ele 

envia e responde a si mesmo, o que confunde o serviço de inteligência. 

O anonimato do mundo virtual deixa os agentes do FBI perplexos diante de tal 

habilidade do gênio que, como um mágico, envia mensagem sem endereço e elas 

chegam ao destinatário. Assim relata Mao ao chefe:  

 

– Não é uma partida de génio? 

– Se for o mesmo, chefe. Então essa é de génio, sim. Mandar 

mensagens sem remetente é relativamente fácil. Mas mandar 

mensagens sem endereço e que chegam ao destinatário, 

reconheça, chefe, é mais complicado. 

Steve Watson não era muito virado para máquinas e novas 

tecnologias, não percebeu a subtileza de Mao. (OTB, p. 111)  

 

Mao percebe que existe alguém investido de saber/poder para afrontar as 

habilidades do serviço de investigação, pela falta de remetente e destinatário 

dificultando o acesso ao grupo terrorista, e isso causa a desestabilização na ação do 
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grupo. 

Outro aspecto interessante, além do poder, presente na narrativa é a 

desconstrução dos estereótipos a partir do olhar do narrador. Mas, para isso, é relevante 

relembrar os estereótipos que o mundo ocidental internalizou acerca do mundo oriental. 

Parafraseando Leila Hernandez em sua obra A África na sala de aula (2005), a 

história da civilização ocidental construiu referências equivocadas ao contar a história 

do continente africano e do asiático. Tais referências estão atadas à construção de um 

conhecimento que remonta o pensamento racionalista do século XVI, consolida-se nos 

séculos XVIII e XIX e domina o pensamento ocidental. A colonização dos países 

africanos e asiáticos só ocorre efetivamente a partir do século XIX por meio de um 

saber moderno que atravessa os princípios éticos, políticos e morais que 

fundamentavam o pensamento do colonialismo do final do século XVIII. O saber 

moderno e toda a sua produção legitimam cientificamente a dicotomia saber/poder para 

que se possa dizer o que quiser sobre o outro. Então, o conhecimento passa a ser um 

privilégio daqueles que são considerados mais capazes de criar conceitos e preconceitos 

sobre o outro porque são autorizados a fazê-lo,  

 

[...] compreender, explicar e universalizar o processo histórico, 

o ocidente passa a dominar o saber universal e podemos dizer 

que impõe a sua força sobre o oriente. Então, a ideia e o 

conceito que se tem sobre o oriente é equivocado, subjugado e 

preconceituoso devido ao olhar que domina e manipula o 

conhecimento e muitas vezes o próprio desconhecimento que se 

tem sobre o oriente. Estudar o mundo oriental sob a ótica 

ocidental era impor uma política nacional que contribuiu para as 

malhas do interesse político e econômico que unia as empresas 

comerciais estrangeiras, as missões de evangelização e o mundo 

acadêmico. (HERNANDEZ, 2005, p. 17). 

 

Atualmente, a visão do mundo ocidental sobre o oriente continua com a mesma 

ótica de nomear todas essas manifestações de terroristas, mas, segundo Dijk, “[...] 
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chamar uma mesma pessoa de “terrorista” ou de “lutador pela liberdade”, vai depender 

da posição e da ideologia do falante” (DIJK, 2012, p. 13). Lutar por uma causa em prol 

da liberdade daqueles que reivindicam dos imperialistas seus direitos, como a retirada 

das intervenções militares das superpotências de seus países, o fim da exploração do 

petróleo, uma das riquezas mais importantes nessa briga, é muitas vezes chamar essa 

causa de terrorismo.  

No que concerne à desconstrução de estereótipos, o teórico palestino Edward W. 

Said, em sua obra Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente (2007), propõe 

que orientalismo é um termo criado por intelectuais ocidentais para representar outro 

mundo desconhecido no qual se estabelecem distinções e estereótipos para as 

sociedades orientais. O ocidente dominou o oriente impondo sua cultura, degradou as 

terras, extraiu as riquezas minerais, as matérias-primas e transformou em riquezas 

“pessoais”, que servem para lucro próprio em detrimento das nações consideradas 

periféricas. O mundo passou a ser separado entre o “eu”: o ocidente e o outro: o oriente, 

ou como nos clichês, “nós e eles”. O “eu” ou o “nós” projeta no outro uma visão 

hegemônica de que esse não possui cultura, nem língua comunicável com o mundo 

ocidental, os hábitos desses povos são estranhos, não possuem conhecimento 

intelectualizado, são preguiçosos e suas existências só servem para nutrir – com sua 

força de trabalho e sua subsistência – o mundo considerado dominante. A força com que 

a cultura ocidental se impôs sobre o oriente é um eu substituto e subterrâneo, uma 

sombra para a humanidade dita como superior e inteligente.  

Voltando à narrativa, observamos a desconstrução da dicotomia ocidente/oriente 

quando o narrador descreve as habilidades informáticas e a inteligência de duas 

personagens estrangeiras que compõem o serviço de combate ao terrorismo, assim 

como, quando mostra o quanto o oriente trouxe de conhecimento para o mundo atual. O 
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narrador referencia às pesquisas que resgatam o conhecimento do passado, desconstrói a 

imagem negativa do oriente reconhecendo as contribuições fundamentais desse 

conhecimento renegado pela humanidade, quando ressalta o valor das ciências, como 

Matemática, oriunda dos árabes e como todo esse conhecimento contribuiu para as 

novas tecnologias.  

Desconstrói, ainda, o preconceito em relação ao estrangeiro ao trazer para a 

narrativa personagens de outras nacionalidades, como as personagens Kate e Mao. A 

primeira descendente de somali, havaiana, espanhol com vietnamita; a segunda 

descendente de chineses. A passagem, já citada no capítulo anterior, “[...] bisneto dos 

trabalhadores que no século XIX tinham construído o caminho-de-ferro na Califórnia 

[...]” (OTB, p.10), revela a presença chinesa contribuindo para a construção da nação 

norte-americana. Até a escolha irônica dos antropônimos como Mao ratifica essa 

desconstrução. Essas personagens também contribuem intelectualmente visto que são 

conhecedoras das técnicas informáticas para perceber que bloquearam por alguns 

instantes o acesso ao sistema do FBI. De tanto estudarem as possibilidades para se 

chegar ao autor desses bloqueios, Kate e Mao analisam os sistemas e pelas 

probabilidades descobrem que os e-mails poderiam vir do pavilhão da informática.  

Com a preocupação em proteger a nação de possíveis ataques terroristas, a 

personagem Watson vai atentar apenas para os estereótipos e não calcula que qualquer 

pessoa pode estar investida da condição de terrorista. Ainda que o FBI tenha o poder 

bélico e político diante de seu próprio espaço, ele se amedronta perante a possibilidade 

de grupos terroristas estarem infiltrados na Cal.  

Outra face do poder aparece na confrontação da versão oficial com a versão 

apresentada pelo narrador, ao destacar que “[a] única pessoa que acreditou na versão 

oficial foi Soraya” (OTB, p. 115). Num contexto geral, a versão oficial é aquela 
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divulgada por uma autoridade reconhecida, ou seja, tudo aquilo que emana do governo. 

Sua decisão é apresentada na forma de documentação que oficializa determinadas 

ordens criadas por um poder hierarquicamente superior. Assim, divulga nas mídias as 

informações importantes para que a sociedade seja informada sobre as ações do governo 

e outros órgãos a ele subordinados. Portanto, ganha credibilidade com essas 

informações e divulga o que é de seu interesse.  

 Para nós, a versão oficial, aquela veiculada nas mídias deveria contemplar a 

totalidade do contexto social, político e ideológico em que está inserida a notícia, sem o 

objetivo de manipular ideologicamente informações para beneficiar ou estereotipar a 

imagem do outro. O teórico Todorov confirma tal ideia ao apontar 

 

[...] que a liberdade de expressão deve ser sempre relativa – às 

circunstâncias, à maneira de expressar-se, à identidade daquele 

que se expressa e daquele que descreve seu propósito. A 

exigência de liberdade só ganha um sentido em um contexto – e 

os contextos variam enormemente. (TODOROV, 2012, p. 140)  

 

Vemos no romance que o poder da versão oficial só teve repercussão em Soraya 

que ingenuamente se deixa levar por uma estratégia discursiva elaborada pelo poder da 

mídia. 

A presença meteórica de uma personagem ao final da narrativa coloca em xeque 

a questão dos estereótipos, ao afirmar que “[...] terroristas somos todos, depende de 

que ângulo nos observem” (OTB, p.115). O que podemos inferir sobre a fala da 

namorada de Soraya é que atribuir o nome de terrorista a alguém, não a define como 

tal porque essa ação violenta apresenta várias faces, a mais difundida atualmente é a 

que envolve o Estado Islâmico. A narrativa critica o corte profundo na sociedade 

norte-americana principalmente a partir de 11 de setembro, em que os olhares da 

nação se voltam contra algumas nações, principalmente, aquelas que professam a 
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religião islâmica e que se comportam de “modo violento”, como se convencionou 

dizer sobre fundamentalistas ou deles simpatizantes. 

Mas, afinal, só os islâmicos têm comportamento violento? A resposta na 

narrativa literária é orientada pela fala da namorada de Soraya: “terrorista somos 

todos, depende de que ângulo nos observem”. Acreditamos nessa afirmativa, visto que 

a diversidade de pensamentos é que convém estar em jogo quando se discute a questão 

do terrorismo no mundo global. Podemos inferir de sua fala que qualquer sociedade 

pode agir de forma semelhante, tal como somos levados a compreender por Todorov, 

em Memórias do mal, tentação do bem (2002), ao esclarecer que a violência não é 

prerrogativa deste ou daquele povo ou nação, todos podem praticar ou ser afetados por 

ela.  

Diante das diversas cenas que pudemos analisar na narrativa, a mais violenta é a 

que afeta Larry que, depois de criar alguns personagens terroristas e se assumir como 

“[...] o chefe do grupo [...]” (OTB, p. 91), é assassinado pela ação hostil dos policiais. 

 Para configurar o trágico desfecho do estudante, faremos uma retrospectiva das 

diversas cenas que levam o chefe de polícia a tomar as medidas cabíveis segundo a sua 

posição e seu olhar vigilante contra o terrorista.  

Larry não sabe das intenções de quem o espiona, tampouco o conhece, mas 

provoca o seu possível adversário “[...] ia dar mais dores de cabeça ao serviço que o 

espionava, recrutando militantes a valer” (OTB, p. 85). Quando o narrador diz 

“recrutando militantes a valer” podemos entender que se refere aos estereótipos dos 

fundamentalistas islâmicos que, para o chefe de polícia e sua equipe, são os militantes 

da causa do terrorismo e que, a partir desse ponto, a situação começa a ficar aguda 

porque a preocupação de Watson aumenta.  
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O estudante decide “[...] deitar-lhe mais areia para os olhos” (OTB, p.84), deixa 

o chefe mais indignado, criando mais duas personagens, além de Brad, com 

características terroristas. A primeira é Ahmed “[...] muçulmano de origem do Bahrein, 

como ele se apresentava, pronto a lutar pela causa do Islão contra os imperialistas e 

infiéis norte-americanos que se dispunha a ser um suicida aspirante ao Paraíso Islâmico” 

(OTB, p.87). O narrador descreve algumas características da personalidade de Ahmed e 

seu objetivo “lutar contra os imperialistas”, isto é, lutar contra o poder estabelecido 

pelos países mais fortes no campo econômico, político, social e negar a religião 

ocidental, criando um clima de tensão conforme as declarações postadas na Web e a 

interpretação de Watson, 

 

Tudo entrou em parafuso. Os piores vaticínios se confirmavam, 

o inimigo número 1 estava em território americano e 

amplamente implantado numa das universidades de maior 

prestígio e com acesso às tecnologias mais sofisticadas que o 

mundo criara. Os laboratórios com experiências avançadíssimas 

estavam ao alcance dos terroristas. Novas conexões se 

adivinhavam e se até então nenhum dos terroristas se tinha 

referido a organizações do Médio Oriente, era quase inevitável 

a partir daí acontecer. (OTB, p.88). 

 

Imaginar uma catástrofe, como a posse do “laboratório de energia nuclear” da 

Cal, pode sugerir que acabaria com o orgulho estadunidense, já que seria derrotado por 

seu inimigo número 1 que se apropriaria de sua tecnologia ridicularizando a 

superpotência, ao sugerir o acesso à bomba atômica, supostamente encontrada nos 

laboratórios de Berkeley. E Watson, envolvido nos seus devaneios, continua com suas 

conjecturas, 

 

E se por acaso o tal suicida resolve fazer-se rebentar com uma 

bomba que ande esquecida por lá? Não só a Golden Gate que 

vai à vida, nem só o Bart, é San Francisco inteira e a área da 

baía, porra, isso provoca um novo sismo, põe a falha de Santo 
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André a funcionar outra vez e com toda intensidade, lá se vai a 

Califórnia inteira, a quinta economia do mundo, foda-se (OTB, 

p.89).  

 

A possível explosão de uma bomba “atômica”, além de sugerir os efeitos de seu 

poder bélico provocaria também um abalo na “falha de Santo André”, numa referência à 

conhecida falha geológica tangencial que atravessa de norte a sul do Estado da 

Califórnia. Na narrativa, para Watson, os efeitos da bomba unida à falha poderiam 

destruir o estado. Outra hipótese também levantada por Watson seria o fim da “quinta 

economia do mundo”, ou seja, a instalação de danos financeiros tão profundos que 

colocariam em risco a estabilidade econômica da nação norte-americana perante o 

mundo. Tudo isso se materializaria numa catástrofe maior que o 11 de setembro. 

Segundo Chomsky, em seu livro 11 de setembro, 

 

As atrocidades cometidas em 11 de setembro são algo 

inteiramente novo na política mundial, não em sua dimensão ou 

caráter, mas em relação ao alvo atingido. [...] Durante os 

últimos séculos, os Estados Unidos exterminaram as populações 

indígenas (milhões de pessoas), conquistaram metade do 

México (na verdade, territórios indígenas, mas isso é outra 

questão), intervieram com violência nas regiões vizinhas, 

conquistaram o Havaí e as Filipinas (matando centenas de 

milhares de filipinos) e, nos últimos cinquenta anos, 

particularmente, valeram-se da força para impor-se a boa parte 

do mundo. O número de vítimas é colossal. Pela primeira vez, 

as armas voltaram-se contra nós. Foi uma mudança dramática. 

(CHOMSKY, 2005, p. 12)  

 

Eric Hobsbawm reforça a supremacia da nação estadunidense ao lembrar o 

momento em que o país tornou-se líder para o mundo, principalmente no campo 

econômico: 

 

Assim percebemos que muitas de suas conquistas estão 

centradas em seu poder bélico, utilizado para manutenção da 

sua hegemonia. Esse comportamento conquistador pode 

justificar a ação de muitos países que, de alguma forma, foram 
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afetados por essa grande potência. Podemos dizer que sua 

posição privilegiada na atual política internacional se deu ao 

desenvolverem a bomba atômica e ao explodirem duas delas 

sobre Japão. A partir desse fato histórico-científico, os EUA 

saem vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, e a partir dessas 

conquistas, empreendem com sua economia e sua moeda forte, 

um programa de reconstrução de vários países após a guerra. 

(HOBSBAWM, 1995, p. 220) 

 

Da mesma forma que a superpotência líder para o mundo em artefato bélico, 

economia e influência ao longo da história vê-se ameaçada nas últimas décadas, na 

narrativa, ela também é alvo de um grupo terrorista.  

Larry, dando continuidade a “seu poder” cria mais uma personagem terrorista, 

desafia o FBI e motiva o desespero de Watson, 

 

No dia seguinte Steve Watson quase teve um novo risco de 

ataque cardíaco com a inesperada entrada em cena de Jennifer, 

nome provavelmente de código, pois como se entendia na 

resposta de Brad para ela, a senhora ou jovem ou o raio que o 

fosse era iraniana, nascida na cidade santa de Qom, considerada 

pelos serviços secretos internacionais como um dos berços do 

fundamentalismo xiita [...] mas estava disposta a morrer pela 

causa [...]. (OTB, p. 90) 

 

A menção à nacionalidade de Jennifer e sua ligação aos fundamentalistas xiitas, 

trará mais agitação ao serviço de inteligência norte-americano. Podemos dizer que a 

narrativa, ao citar a cidade santa de Qom, recupera antigos conflitos existentes entre o 

grupo xiita e os EUA, problematizando, mais uma vez, as relações construídas entre os 

dois territórios. 

 

Essa hostilidade vem desde o momento em que esses dois 

povos foram aliados para questões principalmente do Petróleo 

no Irã até a Revolução Xiita em que o Irã rompe as relações 

“amigáveis” com os EUA. A partir desse fato, o Irã torna-se 

inimigo número 1 da superpotência. A vitória da revolução xiita 

no Irã foi uma derrota política dos Estados Unidos que, em 

represália, financiaram o ataque militar do Iraque ao Irã. As 

ameaças estadunidenses, ao contrário do esperado, reforçaram o 
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regime xiita, que foi radicalizando a sua ideologia, expressando 

oposição ao modo de vida ocidental e, em particular, cultivando 

o ódio aos Estados Unidos. A revolução passou a convocar as 

populações islâmicas à Guerra Santa contra os infiéis ocidentais 

e cristãos. (CORDIOLLI, 2009, p. 8) 

 

Na narrativa, a existência de Jennifer no ciberespaço, deixa o serviço de 

inteligência chocado com mais um elemento que possivelmente destruiria a Califórnia. 

Toda essa trama aproxima a narrativa do clímax, quando Mao e Kate descobrem que os 

e-mails vêm do pavilhão da Informática, do computador usado sempre por Nabokov. O 

professor é preso pela equipe de Watson e, apesar de explicar para os detetives que “[...] 

tapou realmente os buracos do sistema de segurança” (OTB, p. 107), para evitar 

espionagem, seus argumentos não convenceram as autoridades porque não havia 

permissão para o uso da rede. Ao vasculhar o computador de Nabokov, os especialistas 

em informática descobrem o convite de Nabokov a Larry para um jantar. A partir disso, 

o chefe de polícia, chega a algumas conclusões determinantes para o desfecho da 

narrativa: “[...] mas ele achava que por algum lado tinha de haver uma falha. E valia a 

pena investigar esse Larry. [...] chegavam a Larry, onde ele morava, o que fazia, etc.” 

(OTB, p. 109). 

O cerco ao terrorista é feito de maneira que todos os olhares de vigília dos 

policiais se voltem para a rua onde reside Larry,  

 

A rua, normalmente tão deserta e calma, registrou de repente 

anormal quantidade de carros de companhias dos telefones, um 

caminhão de mudanças, um par conversando numa esquina, 

duas ou três pessoas a passear, uma delas com cão. Era um risco 

esperar mais tempo para apanhar o suspeito, pois uma hora de 

perda podia significar uma explosão de consequências 

imprevisíveis (OTB, p. 110).  

 

Essa passagem pode lembrar a política do USA Patriot Act (Lei Patriota), que 

permite o governo espionar cidadãos, invadir casas, interrogar suspeitos ao ponto de 
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permitir torturá-los sem pedir autorização ao judiciário ou respeitar o direito à defesa 

(Lei USA Patriot, EUA, 2001) o que parece configurar na narrativa de Pepetela o 

panopticon foucaultiano que não descuida da vigília.  

A representação da hegemonia norte-americana com uma das faces do poder, o 

de polícia, após o 11 de setembro com a aprovação da lei já mencionada tornou-se mais 

abrangente devido ao estado de alerta que os EUA passaram a viver para a prevenção e 

a proteção nacional contra o terrorismo. Agora esse poder tem a chancela de todas as 

instituições.  

 

E foi assim que de repente surgiram do todos os lados polícias 

fortemente armados, invadindo a casa do senhor Davis, 

cercando-a completamente [...] Os policiais já estavam no 

quintal, em cima do jardim, nas casas vizinhas, por todos os 

lados. (OTB, p. 114) 

 

A cena anterior, a presença de diversas polícias, tanto da Califórnia quanto a da 

sede, invadindo as cercanias da casa de Larry até alcançar o alvo, remete ao panopticon 

de Foucault que usa do procedimento, agir em conjunto, para se “apossar” do terrorista. 

Os tentáculos do poder cercam completamente os espaços da casa de Larry, 

impossibilitando a ação do criminoso e neutralizando sua reação. 

No conjunto da obra de Pepetela, a violência é uma marca recorrente em vista da 

própria história de Angola e de sua relação com outras nações. A ação violenta pode 

representar uma reivindicação contra o poder constituído pelos mais fortes, desejosos de 

impor o seu modo de ver o mundo e lutar contra tudo e todos que não pensam como 

eles, já que se comportam de maneira “incivilizada”. Também pode perpetrar a ideia de 

que o mais fraco é o violento, o causador do mal em vista de sua revolta contra o mais 

forte e, por isso, deve ser eliminado do convívio social. A violência pode, inclusive, 

perpetrar os estereótipos de que os terroristas são os que mais agem a favor da guerra e 



84 
 

do não entendimento entre os povos. Falta, portanto, diálogo com os representantes 

desses povos para possíveis soluções e harmonia no mundo global.  

Para ainda falar da violência, resgatamos duas narrativas elucidativas do poder 

constituído. Por exemplo, no romance Mayombe, a violência se apresenta no contexto 

de toda a trama, visto que faz parte do processo de luta e libertação na região do 

Mayombe. Por sua vez, na peça teatral A revolta da casa dos ídolos, a violência se 

mostra no silenciamento das vozes dos jovens Nanga e Masala. Os dois são mortos 

porque planejam uma luta para libertar o Congo da dependência de Portugal. 

Em OTB, a cena do “cerco” ao pretenso terrorista, morto com “ doze balas nas 

costas”, evidencia a complexidade de que foi revestida a “caça” ao personagem Larry, a 

violência representada na desproporção entre o indefeso “criminoso” e a equipada 

polícia de segurança, visto que o cientista não tem chance de se defender e a polícia 

ainda se certifica de que não haja “um atentado suicida” ao descarregar mais algumas 

rajadas no quarto de Larry. A cena ainda deixa clara a solidão e a fragilidade da 

personagem frente ao número extraordinário de policiais. Reforça-se aí o panopticon 

foucaultiano,  

 

O poder, na verdade, não se exerce sem que custe alguma coisa. 

Existe evidentemente o custo econômico e Bentham fala sobre 

ele: quantos vigias serão necessários? Consequentemente, 

quanto à máquina custará? Mas existe também o custo 

propriamente político (FOUCAULT, 2016, p.320).  

 

Ao ressaltar o enorme aparato policial contra o pretenso terrorista, o narrador 

tece uma severa crítica aos custos e excessos cometidos em nome da ordem e da paz, 

pois ainda que Larry não representasse perigo efetivo para a sua sociedade, para a 

defesa nacional, ele representaria, sim, a ameaça terrorista, o perigo em casa. 

As drásticas consequências não se restringiram a Larry, atingem outros inocentes 
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como o casal Davis indiciado como cúmplice, embora não o fosse. Podemos dizer que a 

morte do senhor Davis “nos calabouços” isenta a polícia de qualquer culpa justificada 

pelo Usa Patriot Act.  

O narrador ao descrever que na porta da casa do casal havia “um pequeno cartaz 

azul que dizia “Não à guerra” (OTB, p. 114), promove uma reflexão acerca da sociedade 

norte-americana, sempre preocupada com a guerra, mas isentando-se de possíveis 

críticas a essa conduta, justificando a guerra pela paz. 

Nabokov, “quase professor” da Cal, é solto pela pressão e mobilização 

empreendida pelo meio acadêmico que, fortemente, defende-o contra a sua prisão e 

expulsão, mostrando a reação da universidade de Berkeley. 

A morte de Larry, um terrorista na visão do FBI, no entanto, inocente na visão 

do narrador, justifica-se para a manutenção da ordem, da paz e também das instituições 

de poder. Em relação a inocentes e criminosos, a posição da polícia secreta 

estadunidense 

 

[...] possui dupla função na narrativa: a de detetive, responsável 

por manter a ordem social e, ao mesmo tempo, representa o 

criminoso, o assassino. Embora a personagem não seja “vista” 

desta forma, no seu segundo papel, afinal representa o Estado, o 

sistema de poder que está acima de qualquer suspeita não é 

questionado. Porque o detetive como assassino do Estado, do 

governo nunca é visto como bandido, como um criminoso. 

(GRIGOLIN, 2013, p. 55). 

 

Isso demonstra um despreparo da polícia ao acreditar que o cientista é um 

terrorista. O narrador desconstrói o estereótipo da polícia tida como perfeita, que pune o 

criminoso, modelo a ser seguido pelo mundo ocidental. Sua moralidade é falseada pelo 

seu poder, mesmo com as ações inescrupulosas de seu chefe, elas são inquestionáveis: 

Quem questionará a polícia mais perfeita e hábil do mundo? 

O desfecho da narrativa, em comemoração a soltura do professor e demissão do 
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reitor satisfaz, portanto, o “american way of life”(CUNHA, 2014, p.3). Tudo está em 

perfeita ordem como se fosse “the end” de novela policial: o criminoso condenado, 

rostos sorridentes e as instituições salvas. Mais uma ironia pepeteliana.  

Podemos dizer que todas as cenas finais denunciam a que ponto chegou a polícia 

antiterrorista estadunidense com poder excessivo, o medo e a paranoia diante de 

inimigos imagináveis.  
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V) Conclusão 

 

 

 

Chegando ao fim desse trabalho, vimos que a ironia e as relações de poder 

nortearam nossa análise e são aspectos relevantes para a compreensão da escrita de 

Pepetela. Isso se confirma quando apresentamos um apanhado das vinte e cinco obras 

escritas pelo autor até fevereiro de 2015. Podemos perceber que suas narrativas tiveram 

por objetivo contar a história de Angola e sua relação com o mundo, através da ficção, 

antes da colonização, durante a colonização e após a colonização; trazendo à luz a 

relação opressor/oprimido e como essa correlação se perpetua num país que sofre 

dificuldades econômicas, políticas e sociais. Da mesma forma, é possível perceber essa 

mesma relação, a de dominador/dominado, em outros espaços geográficos.  

Como vimos no capítulo II, ficam registradas as muitas facetas do longo 

caminho percorrido dos tempos anteriores à chegada do português, da guerra de 

libertação contra o colonialismo à construção de um país. Esse colonialismo travestido 

em muitas faces é tema constante da reflexão do autor. Seus textos revelam o olhar 

atento a todas as mudanças pelas quais passou e passa a sociedade angolana. Ainda que, 

de certa forma, frustrada a luta de libertação angolana do colonialismo/colonialidade, 

sua escrita revela o quanto se tem que caminhar frente às diversas formas de dominação, 

mas o importante é que seus textos registram os caminhos rumo à liberdade.  

 O que nos chamou atenção para a escolha do autor e do tema é a incessante 

busca por uma sociedade com espírito de justiça, união e paz que dignifique as camadas 

carentes do povo angolano tão massacradas pelos mais aquinhoados, por seus 

governantes e pelos países que se beneficiam das riquezas dessa nação, como o petróleo 
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e o diamante, por aqueles que se beneficiam da pobreza e da ignorância fazendo disso 

uma prática que enriquece cada vez mais os ricos à custa dos menos afortunados. 

Dos vinte cinco romances lidos, O terrorista de Berkeley, Califórnia nos 

chamou mais atenção, primeiro, por não haver pesquisas que adentrassem mais essa 

obra, segundo por apresentar um tema bastante atual: a discussão em torno do 

terrorismo, já que se tornou um assunto recorrente nas notícias diárias publicadas pela 

mídia; terceiro, por ser o primeiro romance que extrapola o espaço já traçado em suas 

narrativas como África, Europa, Ásia, e adentra a sociedade norte-americana. Além 

disso, por nos ter proporcionado conhecer sobre a política antiterrorista da polícia mais 

“preparada e atenta” do mundo, e, também, pela possibilidade de discutir a 

desconstrução dos estereótipos entre o “eu” e o “outro”. 

Um elemento em comum entre OTB e as outras narrativas são as relações de 

poder, relativas não apenas aos EUA, mas, evidenciadas através da intertextualidade 

gerada entre as obras, referentes também à África. Narradores e personagens lutam por 

um mundo mais democrático e dialógico.  

As obras de Pepetela conduzem o leitor a abandonar o senso comum, a despertar 

um pensamento mais reflexivo e crítico sobre os fatos que ocorreram no mundo global. 

Este olhar permite sentir e compreender a nós mesmos e ao outro. Como diz Todorov 

“[...] o conhecimento aprofundado de uma cultura particular é, muitas vezes, a via que 

conduz ao universal, como o testemunho pelas obras-primas das mais diversas tradições 

que chegaram a adquirir uma audiência mundial” (TODOROV, 2010, p.51). O conjunto 

de sua obra literária atinge uma audiência mundial, não somente pela tradução em 

diversos idiomas, mas também pela reflexão ética sobre o caráter humano, tão distante 

dos detentores do poder.  
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O autor, ao construir sua trajetória literária, escrevendo histórias que datam 

desde o século XVI até o século XXI aproxima “[...] os homens de diferentes épocas e 

continentes” (TODOROV, 2010, p.54), mostrando que atos de reivindicação por uma 

sociedade mais justa podem ser chamados de atos terroristas, como ocorrem em 

diversas narrativas de Pepetela, como por exemplo em Jaime Bunda II, e a luta da nação 

angolana é também a luta de diversas nações ontem e hoje. O comportamento violento 

considerado bárbaro não é uma prerrogativa de um povo, como vimos todos podem 

cometer atos violentos, e o que as obras do autor reivindicam são reflexões para os 

“problemas globais” e possíveis “soluções locais”, parafraseando Mignolo (MIGNOLO, 

2003, p.15). 

Outro aspecto que nos chamou atenção em OTB é o modo como o poder se 

apresenta e suas consequências. Um dos poderes elencados, na narrativa, é a tecnologia 

da internet com seu olhar vigilante e ao mesmo tempo invisível, a controlar aqueles que 

não pensam como os poderosos. Para manter a segurança estadunidense, a força policial 

é empregada de modo desproporcional à ameaça de um simples e notável estudante que, 

irresponsavelmente, “brinca” com o serviço de inteligência, o FBI, usando uma das 

modernas técnicas de comunicação à época do romance, o e-mail. A partir disso, as 

autoridades policiais, preocupadas com possíveis ameaças terroristas, investem 

sobremaneira em seu aparato investigativo e policial e não abandonam seus propósitos: 

aniquilar a qualquer preço toda e qualquer tentativa de terrorismo, já que desde os 

eventos ocorridos em 11 de setembro de 2001, a crença em atentados terroristas ameaça 

a tranquilidade da sociedade norte-americana. 

O desfecho da obra nos leva a pensar que também nós, cidadãos comuns de 

qualquer parte do mundo, podemos estar vulneráveis, não só pelo avanço da tecnologia, 
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que alcança com suas redes todos os recantos do planeta como também pelas 

desconfianças que as sociedades têm de seus cidadãos.  

Enfim, saímos dessa pesquisa tendo a certeza de que a literatura cumpre sua 

função. O registro literário, ora lírico ora irônico, pode contribuir para que o continente 

africano, mesmo pelo viés de uma narrativa deslocada de seu espaço físico, traga a 

reflexão em torno das relações de poder, nitidamente marcadas em OTB, e essas 

relações chamam a atenção daqueles que, sensibilizados, possam refletir as grandes 

questões que deixam a sociedade atual mais vulnerável a ameaças externas e internas.  
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