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RESUMO 

 

 

Este trabalho propõe uma análise dos livros Os papéis do inglês, de Ruy Duarte 

de Carvalho, A casa velha das margens, de Arnaldo Santos e A sul. O sombreiro, de 

Pepetela, a fim de observar as ligações entre os campos da literatura, da história e da 

política em Angola. Enunciando o seu discurso a partir do lugar da margem, os livros 

retomam as memórias do passado, operam uma descentralização da narrativa colonial, 

deslocam o ponto de vista hegemônico e valorizam a multiplicidade de vozes narrativas. 

Essas obras literárias problematizam as relações de força e visam à compreensão de 

dinâmicas sociais em diferentes momentos da história angolana. As narrativas buscam o 

trânsito, a mobilidade e o alargamento das fronteiras discursivas a fim de representarem 

a multiplicidade do continente africano.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ruy Duarte de Carvalho, Arnaldo Santos, Pepetela, narrativa 

contemporânea angolana 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis works aims at analyzing the books Os Papéis do Inglês, by Ruy 

Duarte de Carvalho, A Casa Velha das Margens, by Arnaldo Santos and A Sul. O 

Sombreiro, by Pepetela, in order to investigate how literature, history and politics 

intertwine in Angola. Positioning their discourse in the margin, these books recollect 

past memories, work out the decentralization of colonial narratives and disable 

hegemonic viewpoints on behalf of a diversity of narrative voices. These literary works 

question power relations and seek the comprehension of social dynamics in different 

moments of the history of Angola. The narratives intend to move and broaden the 

discourse boundaries in order to portray the diversity of the African continent.    

  

 

 

KEYWORDS: Ruy Duarte de Carvalho, Arnaldo Santos, Pepetela, contemporary 

Angolan narrative    
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O sul 

 

   O sol    o sul    o sal 

as mãos de alguém ao sol 

o sal do sul     ao sol 

o sol      em mãos de sul 

e mãos de sal    ao sol 

 

e sal do sul em mãos de sol 

e mãos de sul    ao sol 

 

um sol de sal    ao sul 

o sol    ao sul 

o sal    ao sol 

o sal    o sol 

e mãos de sul    sem sol nem sal 

 

Para quando enfim no sul 

ao sol 

uma mão cheia de sal? 

(CARVALHO, 2005, p. 13) 
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APRESENTAÇÃO: DE MARGEM A MARGENS 

Porquanto, de margem a margens, muitos são rios e riachos que lhe 

tributam direitos; riachuelos até, mais de milhentos. Águas várias, 

vivas. Águas de muenangolas. Mas que sua raiva é aviso: é a voz das 

águas dum tempo em que só espíritos avoejavam por cima delas se 

confundindo é com névoas e neblinas, cacimbosos. ―Rivandu ria ngiji, 

nguzu ia jimbamdu...‖*
1
 (VIEIRA, 2007, p. 16, grifo do autor) 

 

No nosso trabalho, pretendemos analisar os livros A casa velha das margens, 

publicado por Arnaldo Santos, em 1999; Os papéis do inglês, publicado por Ruy Duarte 

de Carvalho, em 2000; e A sul. O sombreiro, publicado por Pepetela, em 2011. Os três 

escritores angolanos são representantes de uma geração que se engajou na luta pela 

independência política de Angola, vivenciou as dificuldades resultantes de seguidos 

anos de guerra civil e também os desafios da tentativa de implementação de uma 

política democraticamente sólida. Nas obras que estudaremos, eles evidenciam as 

ligações entre os campos da literatura, da história e da política, enunciando o seu 

discurso a partir do lugar da margem. O que pretendemos é evidenciar os recursos, 

estratégias e diálogos, enfim, o modo como o projeto literário desenvolvido em cada um 

dos livros estabelece essas conexões. As obras apresentam semelhanças, mas também 

guardam particularidades na maneira de abordarem tais relações. Como provocação 

para pensarmos a respeito disso, tomamos como ponto de partida o texto ―Tres 

propuestas para el próximo milenio (y cinco dificultades)‖, de Ricardo Piglia (2001)
2
.  

Quinze anos antes da virada do milênio, Ítalo Calvino escreveu uma série de 

conferências, que seriam lidas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. No 

entanto, morreu antes de concluir essa tarefa. Ele foi o primeiro escritor italiano 

convidado a participar do Charles Eliot Norton Poetry, ciclo de palestras, que acontece 

desde 1926, em que grandes nomes da literatura apresentam suas considerações sobre 

um tema de livre escolha. Calvino teve como antecessores personalidades, como Elliot, 

Stravinsky, Cummings, Borges, Northrop Frye e Octavio Paz. Nos textos que escreveu 

para apresentar nas conferências, colocou em questão qual seria o lugar da literatura no 

terceiro milênio. Partindo do pressuposto de que existem alguns meios para a 

compreensão da realidade que só a literatura poderia nos oferecer, Calvino enumerou 

                                                 
1
 * A rebeldia do rio, [é] a força das margens...‖ (VIEIRA, 2007, p. 16) 

2
 Ricardo Piglia – escritor e crítico argentino. No campo da ficção já escreveu contos, novelas e 

romances. Como crítico, alcançou muitos leitores com as obras Formas Breves (2004) e O último leitor 

(2006). 
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seis qualidades próprias dessa grande arte que, em sua opinião, deveriam persistir no 

futuro: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência 

(CALVINO, 1990). Por causa de sua morte, as propostas para o próximo milênio, como 

ele mesmo chamou suas conferências, ficaram reduzidas a cinco, uma vez que ele não 

chegou a escrever a respeito da consistência, última das propostas. 

No texto ―Cinco dificuldades para escrever a verdade‖, de 1934, Bertolt Brecht 

(1982) elencou as cinco dificuldades que precisavam ser superadas pelo escritor que 

desejasse combater a mentira e a ignorância. Segundo Brecht, ―estas dificuldades são 

grandes para os que escrevem sob o jugo do fascismo; aqueles que fugiram ou foram 

expulsos também sentem o peso delas; e até os que escrevem num regime de liberdades 

burguesas não estão livres da sua acção‖ (BRECHT, 1982, p. 12). 

Segundo o dramaturgo alemão, para combatê-las, era preciso que os escritores 

tivessem algumas qualidades, tais como: coragem, inteligência, arte, discernimento e 

habilidade. A coragem era necessária para dizer a verdade em um momento histórico 

em que havia um empenho em sufocá-la. Pelo mesmo motivo, era necessário que se 

tivesse a inteligência de reconhecê-la, já que a ocultavam. A arte fazia-se 

importantíssima como arma para a luta. Para saber escolher aqueles em cujas mãos ela 

se tornaria eficaz, era preciso discernimento. E, por último, era preciso haver habilidade 

para difundi-la. Para Brecht, a literatura desempenhava a importante função de revelar 

às pessoas as forças que atuavam nos processos históricos. Em suas próprias palavras, 

 

Devemos resolver em conjunto, e ao mesmo tempo, estas cinco 

dificuldades, já que não podemos procurar a verdade sob condições 

bárbaras sem pensar nos que sofrem essas condições e estão dispostos 

a utilizar esse conhecimento. Além disso, temos de pensar em 

apresentar-lhes a verdade sob uma forma susceptível de se transformar 

numa arma nas suas mãos, e simultaneamente com a astúcia suficiente 

para que a operação não seja descoberta e impedida pelo inimigo. 

(BRECHT, 1982, p. 15) 

 

Em 2000, Ricardo Piglia apresentou a conferência ―Três propostas para o 

próximo milênio (e cinco dificuldades)‖
3
, na Casa de las Américas, em Cuba. Ele 

estabeleceu um intenso diálogo com as ―propostas‖ do italiano Ítalo Calvino e com o 

                                                 
3
 A conferência Tres propuestas para el próximo milenio – y cinco dificultades, da Casa de las Américas, 

Cuba, resultou em um livro com o mesmo título, publicado em 2001 pela editora Fondo de Cultura 

Económica. Uma outra versão do ensaio, mais reduzida, cujo título é ―Una propuesta para el nuevo 

milenio‖, foi publicada no Caderno de Cultura Margem/Márgenes, em outubro de 2001. 
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elenco das ―dificuldades‖ que o alemão Bertold Brecht enumerou. Levando em 

consideração esses diálogos, o escritor argentino desenvolveu um pensamento voltado 

para alguns importantes questionamentos que haviam sido levantados por Calvino: a 

literatura teria espaço no mundo futuro? Qual seria, então, a função da literatura? E que 

lugar a literatura ocuparia no novo milênio? No entanto, ele apresentou essas questões a 

partir de uma nova visada, ou seja, a literatura seria olhada de um lugar diferente 

daquele de onde olhava o italiano. O que Piglia propôs, nesse texto, foi olhar a literatura 

do lugar da margem.  

Diante dessa perspectiva, é possível dizer que Piglia e Calvino falavam de 

lugares distintos. Observamos, porém, que não se trata apenas de uma questão de 

localização espacial, mas do modo como ambos situam seus discursos a partir de um 

panorama global em que é necessário considerar os diferentes contextos sociais, 

políticos, culturais e históricos. Ricardo Piglia se apresenta como um escritor que está 

falando a partir de um ―subúrbio do mundo‖, ou seja, a partir de um país que ocupa, na 

conjuntura geopolítica, o lugar da margem. Ele afirma que é preciso compreender o 

lugar da literatura no futuro a partir das bordas das tradições centrais, conforme 

observamos no seguinte trecho: 

 

E eu pensei em seguida, para conversar com vocês, partir dessa 

questão que Calvino levanta e perguntar-me como nós poderíamos 

considerar esse problema a partir da América Latina, da Argentina, em 

meu caso (de Buenos Aires, diria): de um subúrbio do mundo. Como 

nós veríamos este problema do futuro da literatura e de sua função. 

Não como o vê alguém em um país central com uma grande tradição 

cultural. Como veria esse problema um escritor argentino, como 

poderíamos imaginar os valores que podem persistir. Que tipo de uso 

poderíamos fazer dessa problemática? Como nos colocaríamos esse 

problema, hoje?
4
 (PIGLIA, 2001, p. 8) 

 

Ao que parece, Piglia focaliza algo fundamental quando se trata de produção de 

discurso, isso é, marca o lugar de sua enunciação como um escritor latino-americano, 

argentino e que, por conseguinte, escreve a partir da margem. O deslocamento 

                                                 
4
 Y yo he pensado entonces, para conversar con ustedes, partir de esa cuestión que plantea Calvino y 

preguntarme cómo podríamos nosotros considerar ese problema desde Hispanoamérica, desde la 

Argentina, en mi caso (desde Buenos Aires, diría): desde un suburbio del mundo. Cómo veríamos 

nosotros este problema del futuro de la literatura y de su función. No como lo ve alguien en un país 

central con una gran tradición cultural. Cómo vería ese problema un escritor argentino, cómo podríamos 

imaginar los valores que pueden persistir. ¿Qué tipo de uso podríamos hacer de esta problemática? 

¿Cómo nos plantearíamos ese problema nosotros, hoy? (PIGLIA, 2001, p. 8) Tradução nossa.  



 
12 

promovido por essa perspectiva abre um horizonte que possibilita novas leituras de 

textos produzidos por escritores que escrevem a partir da margem, como os latino-

americanos e também os africanos. É preciso, no entanto, fazer uma ressalva em relação 

ao que entendemos sobre um país com uma ―grande tradição cultural‖. Na nossa 

compreensão, quando Piglia diz isso, tem como horizonte uma afirmação que Calvino 

faz em seu texto de apresentação das seis propostas. Ele diz que carrega a 

responsabilidade de um escritor que representa ―uma tradição literária que continua 

ininterrupta há oito séculos‖ (CALVINO, 1990, p. 9). Nesse caso, inferimos que se está 

falando sobre cultura letrada, imersa numa tradição que sempre produziu textos escritos. 

Ainda que o escritor e crítico argentino tenha como horizonte a literatura latino-

americana e, de modo ainda mais específico, a argentina, entendemos que os escritores 

africanos também lançam seu olhar a partir da margem. O que representaria, então, 

produzir a partir dessa posição? No ensaio ―Bordejando a margem (escrita feminina, 

cânone africano e encenação das diferenças)‖, a professora Laura Padilha retoma o 

significado dicionarizado de ―cânone‖ e analisa as suas acepções à luz do 

―reconhecimento dos valores estéticos que o fundamentam e sacralizam‖ (PADILHA, 

2004, p. 254). A partir dessa perspectiva, ela argumenta que o campo semântico ao qual 

o termo está relacionado é o do sagrado e da fé. Em suas próprias palavras, 

 

De Camões, dentre outros, obviamente, vem-nos a convicção de ser a 

fé, par do império, uma das principais estacas de sustentação do 

alicerce ético do edifício chamado ocidente. Ora, se o cânone faz parte 

desse grande edifício, ele se contamina do seu caráter coercitivo e 

opacizante. (PADILHA, 2004, p. 254) 

 

Quando o imperialismo se instaurou no continente, as culturas africanas estavam 

excluídas dessa construção ocidental, pois suas bases não se assentavam sobre as 

culturas greco-latina ou judaico-cristã. Portanto, sua literatura, também não fazia parte 

desse cânone ocidental. No entanto, a partir de um determinado momento, os africanos 

se apropriaram dos vetores culturais do ocidente e passaram a produzir suas próprias 

obras, suas obras escritas, que são atravessada por outras matrizes, como, por exemplo, 

a oralidade. É esse o lugar da margem, o espaço que não está no centro do cânone 

ocidental, mas que o interroga, questiona seus pressupostos e ―seu caráter coercitivo e 

opacizante‖, para retomar as palavras de Laura Padilha, marcando a sua diferença.  
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Gostaríamos de ampliar esse campo de investigação e pensar em uma imagem 

muito cara à literatura angolana: o rio. Tomando a imagem dessa fenda que se faz na 

terra, por onde corre o curso da água, entendemos que as margens não estão fora do 

espaço do rio, pelo contrário, são elas que lhe dão direção e limites. Olhar a partir da 

margem, seria, então, a possibilidade de deslocamento do discurso em várias direções, 

compreendendo que é preciso marcar o lugar de escrita/fala com outras dicções, 

alargando ainda mais as fronteiras e as matrizes. 

Além de marcar o seu discurso como um olhar a partir da margem, Piglia reforça 

a ideia de que imaginar a literatura do porvir é também imaginar uma sociedade do 

porvir, porque a sua visão é de que a literatura postula e imagina uma sociedade. E isso 

diz respeito, sobretudo, à relação entre literatura, história e política, mas também à 

discussão sobre a responsabilidade do escritor. Não se trata de engajamento, no sentido 

estreito do termo, mas de saber que sua produção não está isenta ou desconectada do 

contexto em que está sendo produzida. O que ele propõe é uma posição de crítica em 

relação a um pensamento hegemônico sobre a literatura e, de modo mais amplo, aos 

discursos que formulam ideias e pensamentos que tentam apagar as tensões e disputas 

que existem para além do texto. 

 Observamos, então, a marca do seu diálogo com Bertold Brecht (1982). Em seu 

texto, o alemão estava falando a partir da perspectiva de um ideário marxista, em um 

momento muito difícil da história alemã, o Terceiro Reich, que havia se iniciado em 

1933. O regime fascista pretendia sufocar todas as ideias que não se guiassem pelo que 

era determinado por ele. Por isso, Brecht afirma que era compromisso do escritor 

revelar aquilo que ficava oculto pelo fascismo. Na Argentina, a ditadura militar também 

promoveu algo semelhante, encobrindo a barbárie e a violência que o regime impôs. A 

obra do escritor argentino Rodolfo Walsh, produzida nesse período do horror e da 

repressão, é o paradigma utilizado por Piglia para formular suas propostas. Ele escolheu 

Rodolfo Walsh, porque, em sua opinião, Walsh é um escritor que condensa, em sua 

obra e em sua trajetória, o que seria a tradição política na literatura argentina, visto que 

levou ao limite a noção de responsabilidade civil. 

Dentro dessa perspectiva, a primeira proposta é de que a verdade seja um 

horizonte político e objeto de luta da literatura. Segundo Piglia, a literatura deve se 

posicionar contra as narrativas do poder, as ficções de Estado, porque, muitas vezes, 
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essas narrativas se utilizam de mecanismos para construir um discurso que minimiza as 

diferenças e que tende a reduzir uma rede social complexa e contraditória a uma única 

explicação. Em sua opinião, o escritor precisa estar atento, saber ouvir a narração social, 

que se constitui por pequenas histórias, ficções anônimas e testemunhos. Como 

podemos observar no trecho a seguir: 

 

Esta verdade social é algo que se tematiza e se busca, que foi perdida, 

pela qual se luta, que se constrói e se registra. A verdade é um relato 

que outro conta. Um relato parcial, fragmentado, incerto, falso 

também, que deve ser ajustado com outras versões e outras histórias. 

Parece-me que essa noção da verdade como horizonte político e objeto 

de luta poderia ser nossa primeira proposta para o próximo milênio. 

Existe uma verdade da história e essa verdade não é direta, não é algo 

dado, surge da luta, da confrontação e das relações de poder.
5
 

(PIGLIA, 2001, p. 58) 

 

Ele acrescenta ainda que é preciso buscar a verdade em diferentes versões, 

diferentes vozes, porque a narrativa estatal a oculta, manipula e falsifica. Logo, a 

segunda proposta é o deslocamento, ou seja, é necessário que o autor se desloque, saia 

do centro e deixe que essas outras vozes sejam ouvidas. 

 

A verdade tem a estrutura de uma ficção onde outro fala. É necessário 

fazer da linguagem um lugar em que outro possa falar. A literatura 

seria o lugar em que sempre é outro quem fala. Parece-me, então, que 

poderíamos imaginar uma segunda proposta. A proposta que eu 

chamaria então de o deslocamento, a distância. Sair do centro, deixar 

que a linguagem fale também da borda, no que se ouve, no que chega 

do outro
6
. (PIGLIA, 2001, p. 78) 

 

O escritor movimenta seu texto, desloca seu discurso para que seja possível dar 

voz a outros que dirão aquilo que talvez seja impossível para ele, como escritor, dizer. A 

ideia é trazer diferentes vozes que se encontram para narrar uma determinada cena 

                                                 
5
 Esta verdad social es algo que se tematiza y se busca, que se ha perdido, por lo cual se lucha, que se 

construye y se registra. La verdad es un relato que otro cuenta. Un relato parcial, fragmentario, incierto, 

falso también, que debe ser ajustado con otras versiones y otras historias. Me parece que esta noción de la 

verdad como horizonte político y objeto de lucha podría ser nuestra primera propuesta para el próximo 

milenio. Existe una verdad de la historia y esa verdad no es directa, no es algo dado, surge de la lucha y 

de la confrontación y de las relaciones de poder. (PIGLIA, 2001, p. 58) Tradução nossa. 
6
 La verdad tiene la estructura de una ficción donde otro habla. Hay que hacer en el lenguaje un lugar para 

que el otro pueda hablar. La literatura sería el lugar en el que siempre es otro el que habla. Me parece 

entonces que podríamos imaginar que hay una segunda propuesta. La propuesta que yo llamaría entonces 

el desplazamiento, la distancia. Salir del centro, dejar que el lenguaje hable también en el borde, en lo que 

se oye, en lo que llega del otro. (PIGLIA, 2001, p. 78) Tradução nossa. 
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social e política. Com essas duas propostas, o escritor se vê diante da necessidade de 

refletir sobre a linguagem que vai utilizar para alcançá-las. Para tanto não será 

empregada a linguagem técnica, demagógica e publicitária de que o Estado se apropria, 

porque essa linguagem deixa de fora as tensões sociais e higieniza o discurso. Tudo isso 

para dar a entender que o discurso deve ser neutro, despolitizado e sem crítica, ou seja, 

essa linguagem é opaca e homogênea, por isso deve ser recusada. A ideia é, ao 

contrário, trazer uma linguagem que atravesse amplas zonas da experiência social e da 

memória coletiva.  

Sendo assim, sua terceira proposta é a claridade, que se opõe à obscuridade que 

domina os usos da linguagem, como se pode observar no trecho a seguir: 

 

A claridade seria então a terceira proposta para o futuro que talvez 

possamos inferir, como as anteriores, dessa experiência com a 

linguagem que é a literatura. A claridade como virtude. Não porque as 

coisas sejam simples, essa é a retórica do jornalismo: há que 

simplificar, as pessoas têm que entender, tudo tem que ser simples. 

Não se trata disso, trata-se de enfrentar uma obscuridade deliberada, 

um jargão mundial
7
. (PIGLIA, 2001, p. 76) 

 

 Não se pode confundir essa proposta, como ele mesmo disse, com obviedade ou 

facilidade de compreensão do texto. Ele enfatiza que a claridade não significa elaborar 

um texto que entregue ao leitor a interpretação pronta. Ao ler, deve-se encontrar os 

sentidos do texto nos não ditos, nas lacunas, naquilo que a narrativa dá a entender. A 

ideia da claridade diz respeito à tentativa de lutar contra uma linguagem que vem sendo 

amplamente usada para obscurecer a possibilidade de se tomar contato com uma 

experiência e não meramente com uma informação.  

Sem dúvida, a visão de uma literatura futura assumida por Ricardo Piglia é 

utópica, porque ele a enxerga como um discurso que pode fazer a diferença no mundo. 

E, claro está, pressupõe essa diferença como oposição a uma vivência experimentada de 

modo vazio e estéril, porque ancorada nas narrativas do poder. A essa homogeneidade e 

opacidade, ele contrapõe a noção de experiência coletiva e de busca por uma verdade 

social, recusando o apagamento das tensões e disputas que se travam nessa construção. 

                                                 
7
 La claridad sería entonces la tercera propuesta para el futuro que quizás podemos inferir, como las 

anteriores, de esa experiencia con el lenguaje que es la literatura. La claridad como virtud. No porque las 

cosas sean simples, esa es la retórica del periodismo: hay que simplificar, la gente tiene que entender, 

todo tiene que ser sencillo. No se trata de eso, se trata de enfrentar una oscuridad deliberada, una jerga 

mundial. (PIGLIA, 2001, p.76) Tradução nossa. 
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 Na sua conferência, o argentino, ainda que cite apenas o diálogo com Ítalo 

Calvino e Bertold Brecht, retoma conceitos trabalhados por outros autores. Ao estudar 

seu texto, Renato Cordeiro Gomes (2004) chama atenção para o fato de que, quando 

lança mão do deslocamento como estratégia discursiva, os escritores que escrevem a 

partir das margens dialogam com o que é produzido nos grandes centros em uma outra 

perspectiva, que não é a da cópia ou a da semelhança. Pelo contrário, essa interlocução 

se dará através do questionamento dos modelos e não mais a partir da subalternização. 

 

Tal estratégia de que a cultura da margem lança mão para resistir à sua 

conformação passiva ao modelo, à imposição da cópia, da semelhança 

(o fazer igual), possibilita a assunção de produtos culturais periféricos 

que, em diálogo e em tensão permanente (interna e externamente), 

podem fecundar a produção artística dos centros hegemônicos. As 

excentricidades históricas e geográficas não podem, entretanto, estar 

dissociadas dos deslocamentos discursivos, atrelando-se, por outro 

lado, a marcas identitárias que a periferia constrói para si num 

processo permanente, ao transformar uma provável identidade estável 

e seu caráter essencialista numa identidade em processo, o que se 

torna uma urgência em tempos de globalização econômica e 

homogeneização cultural. (GOMES, 2004, p. 17) 

 

 Nessa análise, conseguimos enxergar as ideias que Silviano Santiago (1978) 

apresentou, no ensaio ―O entre-lugar do discurso latino-americano‖, um texto que 

mantém sua atualidade mais de quarenta anos depois de ter sido escrito. O crítico 

brasileiro analisa as relações que se estabeleceram entre as culturas latino-americanas e 

as europeias, tomando como ponto de partida o contexto cultural, social e econômico 

que se instalou a partir do colonialismo. Apesar de não citá-lo como seu interlocutor, 

conseguimos ouvir os ecos das ideias do crítico e teórico brasileiro no texto de Piglia. 

Silviano Santiago defendeu que era necessário recusar o lugar que observava a cultura 

latino-americana como simulacro da europeia. Era chegado o momento de proceder a 

uma negação do olhar crítico que toma como modelo a cultura ocidental e enxerga, na 

cultura latino-americana, apenas a dívida ou a imitação. Então, se esse lugar já não 

deveria mais ser ocupado nem pelo artista nem pelo crítico, ele questiona qual deveria 

ser a atitude desses sujeitos. O caminho indicado é o de assinalar os elementos que 

marcam essa diferença. Então ele conclui que 

 

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a 

submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, 
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entre a assimilação e a expressão – ali, nesse lugar aparentemente 

vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali, se realiza o ritual 

antropófago da literatura latino-americana. (SANTIAGO, 1978, p. 28)  

   

As narrativas que se desenrolam nos três livros estudados buscam uma memória 

do passado e constroem, no presente, novos entendimentos sobre relações sociais e 

políticas do período colonial em Angola, desse modo, esse ―entre-lugar‖, indicado por 

Silviano Santiago, pode ser reconhecido na escritura desses livros. Ao dialogarem com 

a narrativa colonial, os autores aqui estudados expõem as relações entre as matrizes 

culturais africana e europeia, problematizando o passado a partir de um ponto de vista 

do presente. Os papéis do inglês transitam entre dois tempos, a escritura se dá entre os 

anos de 1999 e 2000, no entanto, a narrativa nos remete para uma história que aconteceu 

no início do século XX, em 1923. A casa velha das margens situa-se no contexto de fins 

do século XIX. A sul. O sombreiro recua um pouco mais no tempo e leva a nossa leitura 

para o início do século XVII.  

Neles, há muito em comum, principalmente em relação à reinvenção de uma 

memória coletiva. Quando se propõem a recolher os restos, os cacos da história, esses 

escritores não estão emprestando suas vozes para narrar uma ―história dos vencedores‖, 

conforme afirma Walter Benjamin (2011). Pelo contrário, estão remexendo e revirando 

o passado histórico para, justamente, trazer a lume as relações de poder e práticas 

sociais que se construíram no período colonial, e que, em muitos casos, continuam se 

desenvolvendo na sociedade angolana, tais como o privilégio e a corrupção.  

Os três escritores empreendem um projeto de investigação sobre as realidades 

que compõem o país e, neste sentido, buscam evidentemente se contrapor às narrativas 

hegemônicas e totalizadoras, às narrativas coloniais. Podemos pensar que esses textos se 

compõem como contra-literaturas, conceito elaborado por Bernard Mouralis (1982). Ele 

toma a literatura negro-africana escrita em francês como exemplo de contra-literatura e 

defende que ela se constitui a partir da oposição a uma situação específica (o 

colonialismo) e a modelos culturais e literários europeus. Esses modelos deixam de ser 

referência para os escritores, que passam a à reivindicação da diferença. Há uma recusa 

em relação ao imperialismo cultural que se enfeitava com as máscaras da modernidade e 

do universal. Em suas palavras,  
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O texto negro-africano define-se assim pela sua oposição global ao 

mundo europeu e às ideologias que este veicula, e mais precisamente 

por um trabalho específico destinado a de modo definitivo tornar 

inoperantes os textos que até então tomavam a África e o mundo 

negro como objeto do seu discurso e usufruíam, neste domínio, uma 

espécie de monopólio. O protesto contra a situação colonial, a 

valorização da cultura negro-africana, a neutralização dos diferentes 

discursos europeus caracterizam inegavelmente um processo de 

contra-literatura. (MOURALIS, 1982, p. 203) 

 

A literatura angolana também passou por esse processo. Em Literatura 

calibanesca, Pires Laranjeira (1985) identifica esses traços: ―A literatura ficou marcada 

pela busca do direito à diferença e construiu-se enquanto desejo de emancipação 

coletiva, renúncia impassível (como via libertadora), denúncia de explorações e 

repressões e, finalmente, grito de vitória política‖ (LARANJEIRA, 1985, p. 13). Até os 

anos de 1980, a literatura seguiu esse roteiro estabelecido pelo crítico e teórico 

português. Entretanto, com o falhanço do projeto de independência que pressupunha a 

esperança, a igualdade e, o fim da opressão, a literatura passou a portar também a 

desilusão e representar nos seus textos a violência causada pela guerra. A necessidade 

de revisão crítica do projeto de independência vem aparecendo de diferentes maneiras 

nas obras literárias. O viés encontrado por muitos escritores é o de tentar identificar as 

continuidades das relações coloniais nas práticas sociais e políticas a fim de denunciá-

las para que se estabeleça uma cisão em relação a isso.  

Os três livros ora analisados se situam nesse confronto do presente que pretende 

fazer uma revisão do passado. A fim de oferecer as coordenadas para uma leitura crítica, 

há, em cada um deles, a recorrência a documentos oficiais (como atos lavrados nos 

respectivos períodos), jornais da época, histórias e livros escritos por diferentes agentes 

sociais. Os fatos e as informações são incorporados à narrativa; outrossim, também os 

livros de Pepetela e Ruy Duarte de Carvalho apresentam no fim uma pequena 

bibliografia. Já o livro de Arnaldo Santos se apropria de uma gama muito grande de 

referências a jornais e personalidades da época em que se passa a narrativa. Os 

documentos e livros de referência vão mostrar que o projeto ético-político das obras é 

marcadamente consciente e sólido. Outro aspecto importante a ser observado é que, na 

apropriação desses documentos, há a representação de uma história escrita ―a 

contrapelo‖, conforme o conceito de Walter Benjamin (2011). Os documentos são 

tomados como fontes, mas são criticados e questionados tendo como ponto de vista o 
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lugar dos vencidos e não o dos vencedores. Logo, as leituras que os escritores fazem 

desses documentos operam, por diversas vezes, um deslocamento em relação ao lugar 

social de onde foram, no passado, enunciados esses discursos. Eles são lidos e 

reinterpretados à luz de reflexões contemporâneas, resultando em uma ressignificação 

do seu entendimento.   

Além de tomar como referência outros textos escritos, há indiscutivelmente o 

espaço da construção da memória através da oralidade. Nos livros de Ruy Duarte de 

Carvalho e Arnaldo Santos, a relação entre os testemunhos oral e escrito torna-se 

problematização fundamental. No de Pepetela, essa discussão está entrelaçada à 

tessitura do texto, mostrando que a oralidade é um mecanismo fundamental de 

preservação da memória de um povo. É importante enfatizar ainda que essas fontes 

serão os estilhaços da memória sobre os quais se construirão as narrativas que, 

incontestavelmente, distanciam-se daquelas que reforçam a ideia de um império 

colonial português amplo, homogêneo e poderoso. Nos livros, revela-se que a 

resistência a esse poder colonial se constituía como uma prática constante.  

É justamente essa força de oposição ao colonialismo que nos leva a pensar na 

primeira proposta de Ricardo Piglia: a busca pela verdade como um horizonte político 

de luta da literatura. A verdade é um conceito sobre o qual muitos filósofos já se 

debruçaram e se consolida como um objeto de disputa discursiva em vários campos do 

saber. Não nos interessa pensar nesse conceito como essência ou como origem. Quando 

Ricardo Piglia o traz para a cena, ele associa verdade com relato, levando em conta 

parcialidade, fragmentação, incerteza e até mesmo falsidade. A verdade não é direta ou 

dada sem que haja o confronto e a luta, logo, é resultado das relações de poder que se 

estabelecem. Então, na nossa leitura, importa interrogar quem enuncia aquilo que se 

entende como verdade, o que quer quem diz essa verdade. Pensando na ideia de relatos, 

fragmentos e, por conseguinte, de composição, a busca pela verdade pressupõe que não 

existe uma única maneira de ver os acontecimentos, mas sim múltiplos modos de 

enxergá-los. A verdade, então, não tem um centro, ela terá variados sentidos, 

dependendo das forças que dela se apoderam, sendo assim impossível acreditar que 

exista uma única verdade. O autor deve, então, tomar para si a tarefa de revelar essa 

correlação de forças e trazer à tona os mecanismos que a desencadeiam. Nesse ponto, 
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podemos recorrer ao diálogo com o francês Michel Foucault (2012), que estudou, ao 

longo de sua obra, as relações entre verdade/poder e saber/poder. Segundo ele, 

 

Há efeitos de verdade que uma sociedade como a sociedade ocidental, 

e hoje se pode dizer a sociedade mundial, produz a cada instante. 

Produz-se verdade. Essas produções de verdades não podem ser 

dissociadas do poder e dos mecanismos de poder, ao mesmo tempo 

porque esses mecanismos de poder tornam possíveis, induzem essas 

produções de verdades, e porque essas produções de verdade têm, elas 

próprias, efeitos de poder que nos unem, nos atam. (FOUCAULT, 

2012, p. 224) 

 

Foucault expõe um amplo espectro de mecanismos e estabelecer um lugar 

estratégico para o poder, onde as relações de forças se confrontam. Justamente porque 

há inúmeros tipos de relações de poder, haverá também ―relações de forças de pequenos 

enfrentamentos, microlutas, de algum modo‖ (FOUCAULT, 2012, p. 226). O que 

ocorre, então, é que o poder, assim como uma rede, possui vários pontos de 

entrelaçamento, e é por causa disso que se abrem as possibilidades de resistência. 

Levando em conta que essa luta é multiforme, é preciso retirar os véus que a encobrem. 

São esses mecanismos de poder, as microlutas e resistências que se fazem representar 

em cada um desses livros, de maneiras diferentes.  

Consideramos, ainda, como aspecto comum dos três livros, o deslocamento 

espacial que realizam, porque, em todos eles, a maior parte da ação se passa fora do 

centro político e econômico do país: Luanda. Durante algum tempo, a capital 

representou, dentro do sistema literário angolano, o espaço em que todas as mudanças 

sonhadas se realizariam. Havia uma expectativa de que a ordem colonial, que 

transformava a cidade em um território de discriminação e exclusão, seria substituída 

por outra em que as trocas e compartilhamentos seriam possíveis, ―ecoando os sons da 

igualdade que animava os ventos da época‖ (CHAVES, 2011, p. 43). Desse modo, 

muitos escritores entendiam aquele espaço como um lugar em processo de 

transformação e viam a esperança se abrigar ali. No entanto, a Luanda da virada dos 

séculos XX e XXI não esteve nem um pouco parecida com aquilo que se acalentou 

como um sonho possível. Nas palavras de Rita Chaves, ―após os anos de euforia, 

impõe-se a certeza de que a fragmentação resultante do longo processo colonial não se 

resolve com boas intenções e/ou palavras de ordem‖ (CHAVES, 2011, p. 43). A 

exclusão e a desigualdade que estavam presentes no período do colonialismo, mesmo 
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que não sejam da mesma ordem, permanecem como uma dura realidade. Talvez por 

isso, o deslocamento para outros espaços tenha estado mais presente na literatura 

angolana a partir dos últimos anos do século XX. Retomando as reflexões de Rita 

Chaves, percebe-se que alguns escritores angolanos vêm buscando um projeto literário 

que esteja mais próximo da pluralização das vozes e espaços representados. Isso porque 

 

Luanda parece esvaziada de sua simbologia e assistimos a um 

processo de deslocamento da narrativa. No conjunto da obra de 

Manuel Rui, o romance Rioseco, que cruza a baía e aporta no 

Mussulo, pode ser visto como um marco. Confirmando a tendência de 

afastamento da capital, seremos por ele conduzidos ao Huambo no 

magistral O manequim e o piano. Luandino Vieira, nome que se 

confunde com a elevação de Luanda a símbolo da mudança, 

reconhecido como o autor que fez dos musseques o seu espaço 

preferencial, em O livro dos rios, de 2006, e O livro dos guerrilheiros, 

de 2009, recua no tempo e embrenha-se na mata, abrindo e fechando 

picadas que tanto dizem dos anos de luta quanto exprimem os dilemas 

do agora. (CHAVES, 2011, p. 44) 

 

Além de escritores como Manuel Rui e Luandino Vieira, Rita Chaves também 

analisa cartograficamente a trajetória dos três escritores que estamos estudando neste 

trabalho. Pepetela sempre transitou entre diversos espaços na sua obra, escolhendo ―a 

multiplicidade de espaços. Em Mayombe, temos a floresta de Cabinda; em Yaka opera-

se a travessia de norte ao sul de Angola. Mais recentemente, em O terrorista de Berkley 

e em O planalto e a estepe, a narrativa desloca-se para muito além dos limites do país.‖ 

(CHAVES, 2011, p. 45). Em A sul. O sombreiro, temos uma situação de trânsito, 

porque a ação narrativa se inicia em Luanda, mas, ao longo da história, os personagens 

se embrenham pelo mato e seguem em direção ao sul, rumo a Benguela.  

Arnaldo Santos foi outro que alterou a sua rota, deixando Luanda e o Kinaxixi 

como locus privilegiado, levou sua narrativa para outros espaços mais distantes da 

capital. No romance A casa velha as margens, temos também uma situação de viagem e 

de migração, o personagem principal percorre diversos espaços, passa por Luanda, mas 

grande parte da narrativa transcorre mesmo no interior do país. Como acentua Rita 

Chaves, 

 

Da leitura de textos de escritores, como Arnaldo Santos, além dos já 

citados, que projetavam esse pacto entre a utopia e a cidade, fica-nos, 

pois, a certeza da alteração de rumo inclusive no trabalho do espaço 
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como elemento estrutural das narrativas que nos oferecem. (CHAVES, 

2011, p. 45)  

 

Já Ruy Duarte de Carvalho, desde seu primeiro livro de poesias, nunca teve 

Luanda como eixo central de sua obra. O olhar para o sul foi uma constante na sua 

trajetória como escritor e nas outras diversas atividades que desenvolveu em sua vida. 

Como destaca Rita Chaves, ―em seu percurso a incompatibilidade com Luanda foi 

sempre uma evidência. Desde o começo, seu olhar apontava o sul, referência decisiva, 

emblematicamente título do primeiro poema de Chão de Oferta, o seu primeiro livro‖ 

(CHAVES, 2011, p. 46). O livro Os papéis do inglês nos leva diretamente ao Namibe e 

segue em busca de uma cartografia cada vez mais afastada cultural e politicamente de 

Luanda. A sua posição ética e também estética foi de contestação à divisão do espaço 

que tinha sido estabelecida virtualmente com a colonização e que separava pessoas que 

participavam de um mesmo repertório cultural e linguístico em diferentes lados da 

fronteira. Ruy Duarte assume ―uma atitude de radical recusa da ordem colonial que 

demarcou o continente‖ (CHAVES, 2011, p. 46). 

A fim de deslocar um discurso que tenta apagar as tensões e complexidades 

vividas em Angola tanto no passado quanto no presente, o questionamento e a 

problematização dos limites da linguagem são aspectos fundamentais nos livros. Os 

escritores conseguem transubstanciar, na tessitura do texto, as memórias de diferentes 

vozes sociais. No entanto, cada um deles terá suas soluções estéticas para realizar a 

tarefa de ultrapassar as fronteiras, recusando formas já prontas e interpretações 

totalizantes. Assim, para analisar como esses aspectos se desenvolvem nos livros, nosso 

trabalho será organizado em três capítulos. Cada um deles corresponderá à leitura de um 

dos livros.  

No primeiro capítulo, apresentaremos como, em Os papéis do inglês, de Ruy 

Duarte de Carvalho, o narrador-personagem toma contato, a partir da crônica ―O branco 

que odiava as brancas‖, escrita por Henrique Galvão (1929), com um fato intrigante. E, 

ao contar essa história para um de seus assistentes, começa a se tecer uma rede 

complexa em que diversos pontos se cruzam: os papéis do inglês, que ficaram 

guardados com o Ganguela, avô de seu assistente Paulino, podem ter sido vendidos para 

o pai do narrador. Então, o protagonista viaja em busca desses papéis. 
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Em princípio, tenta-se desvendar os segredos da morte do inglês Archibald 

Perkings, no entanto, o modo como o texto vai se construindo nos leva a compreender 

que a nova narrativa é uma reinvenção e não apenas uma cópia do que fora 

anteriormente dito. Ao recontar essa história, o narrador problematiza o discurso da 

literatura colonial. Nessa confrontação, o texto propõe um diálogo e um deslocamento 

com a herança cultural da literatura do ocidente. 

Um episódio central do livro, o encontro entre o Inglês e o Ganguela para um 

―concerto‖ pode ser lido como grande metáfora da ligação das heranças culturais 

representadas pelos instrumentos que portam, o violino e o kissange. É um momento 

privilegiado da narrativa para observarmos a emergência de um pensamento do Sul, 

conforme define Boaventura de Sousa Santos (2010a, 2010b). É possível, também, 

compreender a possibilidade da construção de uma literatura que imbrica essas matrizes, 

sem negar as tensões e disputas que são travadas entre elas. 

Os deslocamentos temporais serão também muito importantes na construção da 

narrativa. Retomando, na virada do milênio, um episódio que aconteceu em 1923, o 

livro dá ao leitor uma ideia das mudanças que ocorreram naquele espaço durante esse 

período. Quando o narrador interpreta e reinventa a história do inglês, que estava em 

busca de um tesouro, abre-se uma possibilidade de se questionar quais são os tesouros 

que os sujeitos ainda estão buscando.  

Ao lançar essas reflexões no papel, o livro lança mão de um ousado projeto 

estético que força as zonas limítrofes da linguagem literária, atravessando as fronteiras 

entre os campos literário, histórico e etnográfico. O próprio autor, que é antropólogo, 

interroga-se sobre o seu lugar naquele texto, sendo ele mesmo um personagem da 

história. Repensam-se os limites da linguagem literária e, assim, a literatura permanece 

como um meio fundamental de compreensão do mundo.  

No segundo capítulo da tese, desenvolveremos nossas leituras sobre o romance 

A casa velha das margens, no qual o protagonista Emídio Mendonça retorna para 

Angola depois da morte do seu pai, a fim de tomar posse de sua herança que, a 

princípio, ele imagina ser a fazenda deixada pelo progenitor. No entanto, ao longo da 

narrativa, essa ideia é desconstruída. Porque aquilo que seu pai lhe deixou, na verdade, 

foram mucandas (cartas) nas quais estavam registradas as memórias dos povos das 

margens. Justamente por causa dessas cartas, ou seja, por dar ouvidos às reivindicações 
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dos ―filhos da terra‖, que o pai de Emídio foi morto. Para tomar posse de fato da sua 

―herança‖, foi preciso que fizesse diversos movimentos, que se deslocasse e, nessa 

movimentação, Emídio foi descobrindo muitos segredos escondidos e também 

conhecendo a si mesmo.  

O deslocamento não está presente nessas narrativas apenas como uma estratégia 

discursiva, surgirá como vivência e como modo de os personagens construírem a sua 

trajetória. Nesse trânsito, o protagonista se confronta tanto com o legado cultural de sua 

mãe, a negra Kissama, quanto de seu pai, o tenente português António de Mendonça. É 

entre estas duas margens que o protagonista circula em uma sociedade colonial, racista e 

opressora. Compreendemos também que o deslocamento da narrativa para o interior 

define a ideia de que a resistência também foi gestada nas margens, não apenas na 

capital. 

Nas cartas que ele herda de seu pai, estão inscritas as sementes da resistência 

contra o colonialismo. A contestação em relação à conquista das margens pelos 

colonizadores portugueses e o gérmen de uma ideia de libertação estão ali. Assim, o 

livro se apresenta como ressignificação da herança dos povos angolanos. O que fica da 

herança do seu pai configura-se como uma memória da resistência dos povos das 

margens ao colonialismo. Tudo isso provoca um deslocamento das narrativas 

hegemônicas que, por vezes, tentam apagar a resistência constante e cotidiana de muitos 

angolanos às arbitrariedades do sistema.  

O livro também representa uma disputa pelo território da linguagem, uma vez 

que a língua portuguesa divide espaço com inúmeras expressões em quimbundo. O 

aprendizado de uma nova gramática, de uma nova sintaxe, diferente da colonial, será 

tematizado através dos descaminhos seguidos pelo seu protagonista. Emídio Mendonça 

compreende que será necessária uma nova maneira de contar para poder dizer da 

reivindicação pelo direito à terra e também da independência política. Ele encontra, 

então, na linguagem da lenda, na narrativa de uma história para o seu filho, uma 

maneira de enunciar aqueles apelos e as reivindicações das populações das margens. 

Logo, contrariando uma linguagem cheia de estereótipos e formas cristalizadas da 

língua, a literatura aparece como terceira margem possível para narrar as memórias dos 

povos das margens.  
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No terceiro capítulo da tese, apresentaremos as inúmeras vozes que compõem o 

romance A sul. O sombreiro. Alternando narrativa em terceira e em primeira pessoa, o 

romance conta a história da fundação de Benguela a partir da trajetória de dois 

personagens. Um deles é o português Manuel Cerveira Pereira, que foi, de fato, duas 

vezes governador de Angola e responsável por fundar a cidade de Benguela. O outro é 

Carlos Rocha, negro angolano que foge de seu pai com medo de ser vendido como 

escravo. Os caminhos desses dois personagens vão se cruzar em diferentes momentos 

da narrativa. Manuel Cerveira Pereira vai em direção ao sul para procurar o cobre, já 

que não conseguiu encontrar, em Luanda, a prata tão cobiçada. Já Carlos Rocha sai em 

busca do local onde estão enterrados os ossos do navegador Diogo Cão, seu possível 

bisavô.   

É na confluência da narrativa do percurso dos dois personagens que Pepetela põe 

em xeque muitos lugares comuns da memória sobre a conquista das terras angolanas. 

Ele desmitifica a imagem do ―conquistador pioneiro‖, revelando que o empreendimento 

colonial contava, principalmente, com degredados, homens gananciosos e religiosos 

corruptos. Ao mesmo tempo, reflete sobre a posição dos grandes chefes (sobas) que 

travaram inúmeras guerras em busca de ―peças‖, ou seja, de escravos para vender aos 

europeus. O romance representa as intrincadas relações entre os portugueses e os chefes 

locais, problematizando as redes de poder que se estabelecem. Outrossim, não dá espaço 

para a categorização dos conquistadores ou de qualquer outro personagem como herói 

ou vítima, mas como sujeito participante de uma engrenagem social que precisa de 

muitos mecanismos para se movimentar. 

A possibilidade que a apresentação de uma narrativa caleidoscópica proporciona 

é fundamental para construir a representação dessa complexidade. Há um narrador em 

terceira pessoa que emite inúmeros comentários, e outros quatro narradores em primeira 

pessoa: Manuel Cerveira Pereira, Margarida Sottomayor, Simão de Oliveira e Carlos 

Rocha. É com a quebra de uma linguagem monolítica que Pepetela constrói sua 

narrativa.  

Pretendemos, assim, defender a ideia de que os livros ora apresentados operam, 

cada um a seu modo, a descentralização da narrativa colonial, questionando a 

homogeneização que busca apagar as tensões e as complexidades das relações sociais e 

políticas do período. Como são livros contemporâneos que se voltam ao passado para 
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interrogá-lo, acreditamos que seja possível observar também um deslocamento das 

vozes que enunciam esse discurso, trazendo para o centro da cena outras personagens, 

promovendo uma multiplicação de pontos de vista e rompendo com uma visão única 

hegemônica de períodos marcantes da história angolana.  

É nessa perspectiva que pretendemos construir o texto da tese. Para compor 

essas reflexões, convocamos a nos acompanharem algumas vozes importantes. Teremos 

como principais interlocutores os três autores cujas obras estamos pesquisando, visto 

que pretendemos trazer o texto literário como foco principal da nossa análise. Ainda 

muitos outros serão convocados para o diálogo, além do argentino Ricardo Piglia, cujas 

propostas nos servem como provocação para pensar os livros. Traremos o alemão 

Walter Benjamin (2011), cuja reflexão sobre a história leva-nos a pensar na necessidade 

de observá-la pela ótica dos vencidos, ou seja, daqueles que ficam esquecidos e cuja 

resistência tenta se apagar das narrativas oficiais e das hegemônicas. Nessa mesma 

seara, podemos incluir o diálogo com o historiador indiano Ranahit Guha (2002), que 

problematiza as vozes autorizadas para contar a história.  

Outro interlocutor fundamental é o sociólogo português Boaventura de Sousa 

Santos (2010a, 2010b), que questiona a dicotomia dos processos culturais no contexto 

colonial, ou seja, interroga a construção de identidades definidas a partir de uma 

separação entre as tradições culturais do colonizador e as do colonizado. Suas reflexões 

sobre a emergência de saberes que não estejam constituídos a partir do pensamento 

hegemônico da ciência ocidental também serão importantes para pensarmos em uma 

literatura que valoriza esses modos de compreensão do mundo. Nessa mesma direção, o 

argentino Walter Mignolo (2003, 2008) questiona a epistemologia ocidental, a qual é 

construída a partir de um imaginário do sistema mundial colonial/moderno. Ambos 

propõem uma virada no que diz respeito à produção do conhecimento, defendendo a 

ideia da emergência de novos modos de saber que questionem aquilo que se apresenta 

naturalizado pela colonialidade do poder. Isso provocaria um deslocamento das formas 

hegemônicas do conhecimento.  

Serão também contributos essenciais para nosso trabalho três vozes femininas 

que vêm se dedicando, há bastante tempo, à pesquisa sobre as literaturas africanas em 

língua portuguesa e, particularmente, aos autores que nos propusemos a estudar: Laura 

Padilha, Rita Chaves e Inocência Mata. Todas são professoras e pesquisadoras, as duas 
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primeiras são brasileiras e a terceira é são-tomeense. Elas têm trabalhos relevantes sobre 

a obra dos autores, contextualizando-os a partir do sistema literário angolano e também 

tecendo reflexões sobre o modo como suas obras interrogam as narrativas hegemônicas. 

Além disso, não prescindiremos do diálogo com outros comentadores e pesquisadores 

das obras estudadas.  

As ideias da historiadora portuguesa Isabel Castro Henriques (2003, 2004), que 

desenvolve uma ampla reflexão sobre a presença dos portugueses nos territórios 

angolanos, serão fundamentais para compreendermos a transmigração da terra como 

lugar onde se manifestava e se ―guardava‖ a ancestralidade para um território colonial 

de que se pode dispor economicamente. 

Reuniremos a nossa voz juntamente com as desses autores a fim de elaborar 

análises dos livros estudados, situando-os dentro do panorama da literatura angolana. A 

ênfase da nossa tese será no texto literário, nas relações que podem ser estabelecidas 

entre os projetos estético e ético-político desenvolvidos em cada livro. Portanto, com 

esse trabalho, pretendemos trazer alguma contribuição, a partir de uma Universidade 

brasileira, para os estudos das obras de Arnaldo Santos, Pepetela e Ruy Duarte de 

Carvalho e, de modo mais amplo, para a literatura contemporânea angolana. 

Pretendemos compreender de que maneira esses textos literários rompem com 

um imaginário estereotipado sobre o continente africano, que ainda se vê difundido nas 

grandes mídias, construído com base no exotismo, na subalternização dos saberes e dos 

sujeitos. Essas obras literárias, porque problematizam as relações políticas e visam à 

compreensão de dinâmicas sociais em diferentes momentos da história, carregam em si 

reflexões complexas. Elas ampliam o pensamento sobre um continente que, muitas 

vezes, é equivocadamente visto como um todo homogêneo.  

As narrativas buscam o trânsito, a mobilidade e o alargamento das fronteiras 

discursivas a fim de representarem a multiplicidade desse grande continente. Ao 

trazerem para seus textos as dinâmicas multifacetadas das relações, os escritores 

atravessam a linha dos binarismos e possibilitam exegeses que incluem ambivalências e 

contradições. Logo, esses textos rasuram os saberes cristalizados e mobilizam novos 

elementos para construir entendimentos que resultem em uma prática reflexiva 

problematizadora.  
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1. A REINVENÇÃO DOS PAPÉIS EM OS PAPÉIS DO INGLÊS 

1.1. Os mesmos papéis?: diálogos com Henrique Galvão 

 
Por essa altura eu já tinha inventado o tal enredo praticamente 

completo para a minha estória de suicídio e crime, que ia elaborando a 

partir dos elementos que o Galvão tinha introduzido na sua crónica 

sobre o estranho caso do Inglês ―que não suportava mulheres 

brancas‖. Para mim o ponto de partida só podia ser esse, naturalmente, 

mas a exiguidade dos dados disponíveis, mesmo tendo em conta o que 

a tal respeito dissera também o médico Luiz Simões nos seus artigos 

de caça, de forma alguma me parecia à altura do potencial dramático 

da estória. Cenas, situações, encadeamentos e desenlaces, que vinham 

sobretudo preencher os vazios das versões de que dispunha, passaram 

então a ocorrer-me com grande frequência e nitidez. (CARVALHO, 

2007, p. 45-46) 

 

Neste capítulo, apresentaremos o livro Os papéis do inglês, tendo como foco a 

relação entre a narrativa, entendida como forma cultural, e os processos políticos e 

históricos que lhe subjazem. Pensando na literatura como uma possibilidade de 

revisitação desses processos, o livro do escritor angolano Ruy Duarte de Carvalho 

reinventa uma história que tinha sido contada, inicialmente, por uma literatura marcada 

pelo discurso do colonizador. 

No livro Cultura e Imperialismo, Edward Said (1995) apresenta a ideia de que 

existe uma relação intrínseca entre determinadas formas culturais, nomeadamente o 

romance, e os processos políticos e históricos que marcaram o imperialismo. Uma das 

questões levantadas por ele é a de que não se pode ignorar ou minimizar que as 

experiências vividas tanto pelos países imperialistas quanto pelos países colonizados 

foram sobrepostas. Seja no plano territorial seja no das narrativas, os espaços reais e 

simbólicos estavam sendo disputados. O que Said propõe, sem perder de vista o 

desequilíbrio de forças que se estabeleceu com o imperialismo, é que essa experiência 

foi partilhada. Foi algo que colonizados e colonizadores tiveram e, em certa medida, 

ainda têm em comum. É importante ressaltar, no entanto, que, apesar de terem sido 

experiências compartilhadas, não se quer dizer que foram vividas da mesma forma por 

todos. 

No caso da obra de Ruy Duarte de Carvalho, observamos a inserção desse 

processo de compartilhamento mencionado por Said. Título e subtítulo do livro já 

anunciam que a narrativa pretende reinscrever uma história que já havia sido contada 
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em uma outra ordem discursiva: Os Papéis do Inglês ou O Ganguela do Coice: 

narrativa breve e feita agora (1999/2000) da invenção completa da estória de um Inglês 

que em 1923 se suicidou no Kwando depois de ter morto tudo à sua volta segundo uma 

sucinta crónica de Henrique Galvão. O livro é, quase sempre, apresentado pelo seu 

título resumido, Os papéis do inglês, no entanto, o seu desdobramento traz as pistas para 

o início dessa nossa caminhada. A inserção de um outro elemento, que causa certa 

estranheza, O Ganguela do coice, indica a ampliação de um repertório cultural que não 

ficará apenas restrito aos signos ocidentais. A partir de um imaginário ocidentalizado 

não há nada de incomum na associação entre os sintagmas papéis e inglês. Isso já nos 

remete imediatamente a um indivíduo de nacionalidade inglesa que possui alguns 

papéis. Já o segundo título, que está ligado ao primeiro pela conjunção ―ou‖, leva-nos a 

investigar outros sistemas culturais distintos daquele que o primeiro indicava. A palavra 

ganguela é bem menos conhecida que a palavra inglês, apesar de, tanto quanto essa, 

indicar o pertencimento a um grupo social, uma identidade ligada a um determinado 

espaço e a aspectos culturais comuns. O ganguela é um indivíduo de uma das etnias que 

vivem em Angola. Além disso, o coice a que se refere o título está ligado a um 

transporte, o carro de bois. Sendo assim, o título ampliado do livro propõe um 

deslocamento em relação a um repertório cultural ocidental. No nosso entendimento, o 

título indica que o livro não se prenderá aos modelos hegemônicos e comporá uma 

narrativa que põe em paralelo os sistemas que são representados por ambos, os 

personagens do Inglês e do Ganguela. Isso quer dizer que suas figuras são 

importantíssimas para o enredo do livro, visto que, ao longo da narrativa, entende-se 

que sem o Ganguela o sentido dessa história não se completa.  

O subtítulo traz uma verdadeira sinopse da narrativa e mostra ainda mais 

caminhos e direções que pretendemos seguir na compreensão do livro. Ele situa a 

narrativa em dois planos temporais, que vão indicar as tramas que se desenvolvem: 

1999/2000 e 1923. No final do século XX, reconta-se, ou melhor, reinventa-se a estória 

que ocorrera em 1923 e que já havia sido narrada por um outro autor, o português 

Henrique Galvão, com o título de ―O branco que odiava as brancas‖, e publicado no 

livro Em terra de pretos: crónicas de Angola, publicado em 1929.  

No plano espacial, destaca-se que a história aconteceu no Kwando, situando a 

narrativa no interior do país. Como sabemos, os espaços urbanos, principalmente 
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Luanda, foram bastante privilegiados pelo sistema literário angolano e, ao se instalar em 

outro espaço, a literatura sai do centro e se desloca para as margens. Logo, o espaço 

também serve para reforçar a interpretação de que o livro compõe uma paisagem mais 

complexa e matizada para a literatura angolana. 

Ainda analisando as pistas deixadas pelo título do livro, acreditamos que uma 

expressão-chave para a leitura que pretendemos fazer é a expressão ―invenção 

completa‖. Assume-se, assim, que o exercício de contar a história do Inglês que se 

suicidou será o da invenção e não o da imitação do que já foi dito, conforme fica bem 

explícito pela citação do livro que serve de epígrafe para essa parte do capítulo. A partir 

daí, gostaríamos de apresentar uma das questões que perseguimos ao estudar esse livro: 

o que, de fato, está se inventando? Nas brechas da narrativa de Henrique Galvão, Ruy 

Duarte de Carvalho desenvolve a personalidade do inglês Archibald Perkings, insere-o 

no campo de saber da antropologia, caminho que o próprio autor percorreu ao longo de 

sua trajetória, habilita o trânsito de novos personagens e, principalmente, funda um 

discurso que vai pelo caminho da margem literária, recusando os lugares comuns de 

representação de um discurso civilizatório. O livro questiona esses modelos e rompe 

com a subalternização dos saberes e histórias produzidos por indivíduos que se 

localizam no sul. 

Certamente, tudo isso se coaduna com o que Ricardo Piglia propõe: uma posição 

de crítica em relação a um pensamento hegemônico sobre a literatura. De modo mais 

amplo, uma crítica também aos discursos que formulam ideias e pensamentos que 

tentam apagar as tensões e disputas que existem para além do texto. A busca pela 

verdade, portanto, toma a direção contrária a das narrativas do poder que tentam apagar 

as contradições, reduzir a experiência subjetiva e monopolizar a memória coletiva. Esse 

foi o papel desempenhado pelas narrativas coloniais. Ainda que, como vamos esclarecer 

a seguir, o livro de Henrique Galvão tenha sido recusado no concurso que legitimava 

essas narrativas, isso não o descaracteriza como texto marcado pelos signos da literatura 

colonial.  

No caso português, a emergência de uma literatura que pode ser chamada, de 

maneira geral, de colonial, deu-se a partir, principalmente, do estabelecimento do 

Estado Novo, em 1926. Ainda que, de modo não sistemático, no século XIX e início do 

XX, tivessem sido produzidos textos que faziam parte de uma visão de mundo afeita à 
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sobreposição de uma determinada cultura e civilização, a ocidental, foi só a partir da 

segunda década do século XX que isso tomou a relevância de um sistema literário. 

Alguns fatores preponderantes foram a criação da Agência Geral do Ultramar, em 

setembro de 1924, e a instituição dos concursos de literatura ultramarina, em 1926, 

como nos informa o professor Francisco Noa, no seu livro Império, Mito e miopia 

(NOA, 2002, p. 26). 

O escritor e pesquisador Alberto de Oliveira Pinto (2010), escreveu um artigo 

analisando o livro de Henrique Galvão e avaliando a sua relação contraditória com a 

Agência Geral das Colônias, tendo como ponto central as apreciações de Armando 

Zuzarte Cortesão. Com Em terra de pretos, Henrique Galvão participou do Concurso de 

Literatura Colonial da Agência Geral das Colônias, em 1929. No entanto, o livro foi 

desclassificado por ter sido considerado antipatriótico pelo presidente do júri, Armando 

Zuzarte Cortesão (PINTO, 2010, p. 123). Essa desqualificação foi atribuída porque, na 

visão de Cortesão, as crônicas de Henrique Galvão exaltavam os estrangeiros, 

demonstrando admiração por ingleses e alemães como colonizadores, mas, em certa 

medida, desprezavam os portugueses, atribuindo àqueles uma superioridade em relação 

a estes. Segundo Alberto de Oliveira Pinto, ―o colonizador ideal em Angola é, para 

Henrique Galvão, aquele que não se degradar nem regredir no grau de ‗civilização‘, se 

mantém acima dos negros e dos mestiços, fazendo dos primeiros seus servidores e 

desprezando os segundos‖ (PINTO, 2010, p. 132). É importante lembrar que o mesmo 

Henrique Galvão foi premiado outras vezes no Concurso. Em 1933, ganhou o primeiro 

lugar com o romance O velo d´Oiro e, no ano seguinte, 1934, recebeu o prêmio na 

segunda colocação pelo livro Terra do Feitiço. Em 1937, foi novamente premiado em 

segundo lugar pelo livro Sol dos trópicos. 

No caso da crônica ―O branco que odiava as brancas‖, ao narrar que o Inglês e 

seu acompanhante, o Grego, atravessaram a fronteira por terem sido perseguidos pelas 

autoridades inglesas, posto que não estavam respeitando o defeso, Galvão acrescenta 

um comentário irônico sobre os administradores portugueses: ―Também entre nós a lei é 

severa – as autoridades é que são amabilíssimas para com os ingleses [...]‖ (GALVÃO, 

1929, p. 179). Mais adiante, quando o Inglês procura o posto, depois de ter matado o 

seu companheiro de caçadas, Galvão acrescenta: ―O chefe do posto, pensando nas 
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canseiras que o caso lhe ia dar, mandou o inglês em paz, aconselhando-o a fazer ele 

próprio o enterro‖ (GALVÃO, 1929, p. 183). 

Alberto Oliveira Pinto apresenta um estudo agrupando as crônicas do livro em 

quatro temáticas principais: como Henrique Galvão vê os portugueses em Angola; como 

Henrique Galvão vê os cafrealizados portugueses; como Henrique Galvão vê os 

cafrealizados estrangeiros; como Henrique Galvão vê os angolanos. O pesquisador 

afirma que, ao descrever a atuação dos colonizadores portugueses em terras angolanas, 

Galvão não obedecia exatamente ao paradigma que a propaganda colonial portuguesa 

impunha, visto que criticava os comportamentos e atitudes desses portugueses. Dentro 

dessa perspectiva, o pesquisador defende que, para Galvão, a cafrealização dos 

colonizadores portugueses era indigna, visto que retrocedia o grau de civilização, 

enquanto os outros mantinham sua dignidade moral. Dentro desta temática, está a 

crônica ―Mulheres boers‖, que conta a história de duas mulheres que, para se manterem 

dignas, matam os seus algozes, homens negros, e uma delas comete suicídio. Nesse 

mesmo grupo, o pesquisador enquadra o caso do inglês Perkings, que opta pelo suicídio 

como uma maneira digna de não ceder às pressões do mulato, possível herdeiro do 

Grego, e do Conde Belga, ou seja, ele ―salvaguardou, assim, a sua integridade moral, 

desprezando os oportunistas e os mestiços que Galvão considerava produtos do ‗amor 

fácil‘ das mulheres negras‖ (PINTO, 2010, p. 137). Alberto Oliveira Pinto defende 

ainda que 

 

Para Henrique Galvão, o mérito destes colonizadores de origem 

holandesa, francesa e alemã que são os bóeres, particularmente o das 

suas mulheres, está, pois, na atitude de desprezo que votam aos 

africanos, caso estes não se lhes submetam servilmente, e na coragem 

que revelam em não se aliarem a eles na sua ―selvajaria‖. (PINTO, 

2010, p. 136) 

 

No entanto, em contrapartida a essa crítica aos portugueses, várias crônicas de 

Galvão contribuem fortemente para a construção de um retrato exótico e selvagem dos 

angolanos. Se, por um lado, o livro não atendia ao discurso exigido pelo colonizador 

português, apresentando-o como um péssimo exemplo de ordem e civilidade, por outro, 

mergulhava por completo naquilo em que a literatura colonial mais se empenhava: 

despersonalização e inferiorização das terras e das gentes africanas. Logo na primeira 

crônica do livro, o português descreve o seguinte: 
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São bem terras africanas que tenho sob os meus olhos tristes. Lá estão 

os negros semi-nus, o sol escaldante, umas palmeiras suplicantes a 

morrer de sede junto da praia, os europeus de capacête branco – e até 

um pouco d´aquele ar de mistério que ainda hoje paira sobre as coisas 

de África. (GALVÃO, 1929, p. 20) 

 

Logo, o capital simbólico dos povos africanos era marcado pelo discurso 

colonial com o signo do exótico, do primitivo, do tribal, do selvagem, da obscuridade. 

Era preciso fazer germinar um sentimento de inferioridade nos colonizados para que se 

legitimasse a missão salvadora e civilizatória atribuída aos colonizadores. Para 

Francisco Noa, ―trata-se de uma literatura que recria um determinado imaginário e todo 

um discurso que acaba por traduzir, no essencial, a forma como o Ocidente (West) tem 

processado a sua relação cultural e civilizacional com o Outro (Rest), neste caso, o 

Africano‖ (NOA, 2002, p. 21). 

Talvez por isso, a crônica ―Coisas de Pretos‖, uma das dezesseis que integram o 

livro de Galvão, tenha sido publicada, logo depois, no Boletim da Agência Geral das 

Colônias, e merecido uma apreciação crítica positiva do mesmo Armando Zuzarte 

Cortesão. O que explicaria essa aparente contradição é que a crônica apresenta o retrato 

do angolano que interessava à propaganda colonial: zoomorfizado na sua aparência, 

polígamo, belicoso, indolente e que acreditava em feitiçaria. Visto desse modo, não há 

nenhum paradoxo no fato de o livro ter sido desclassificado para o prêmio, com um 

parecer negativo, em janeiro de 1930, e seis meses depois, em junho, uma de suas 

crônicas ter sido publicada, visto que o jogo do discurso colonial é perverso. O narrador 

de Os papéis do inglês nos dá um retrato de Henrique Galvão que se aproxima bastante 

do que estamos tentando atestar: 

 

um capitão do exército português, mais perspicaz e vivo do que a 

maioria da classe, é certo, mas ainda assim candidamente racista até 

pela maneira como exprime um nacionalismo magoado com a própria 

mediocridade da substância nacional, à boa maneira lusitana. 

(CARVALHO, 2007, p. 170) 

 

A escolha de Ruy Duarte de Carvalho por recriar ou, para usarmos as suas 

próprias palavras, proceder a uma ―invenção completa‖ de uma história constitutiva de 

uma literatura que salvaguarda um ideário contrário àquele que ele sempre trouxe à tona 

nos seus textos pode surpreender a alguns, principalmente, aos que ainda sentem um 
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certo constrangimento ou incômodo em tratar da literatura colonial. Não obstante está 

justamente aí o brilhantismo do gênio criador desse autor. Ele puxa uma ponta do 

novelo e começa a desenrolá-lo, analisando, discutindo e recriando algo que estaria 

imerso em um legado discursivo oposto à sua posição ética e política, enfim 

transformando-o. 

Ruy Duarte de Carvalho sabe que o reforço de conceitos como tradição ou 

identidade, se não entendidos como uma construção dinâmica que se modifica ao longo 

do tempo e também para determinados espaços, pode representar uma armadilha para 

um escritor como ele. Então, paradoxal e ironicamente, ele retoma uma história que, 

aparentemente, não tem nada em comum com os atores sociais que se apresentaram, até 

então, como protagonistas de suas narrativas. Ele não está, portanto, em busca de uma 

síntese para a complexidade e heterogeneidade dos saberes que transitam 

dinamicamente pelo espaço físico e simbólico de Angola, pelo contrário, coloca-se 

como aquele que multiplica esses valores e questiona as políticas públicas acerca de 

tudo isso.  

O livro reivindica uma posição mais aberta, mais ampla e mais multifacetada 

para a literatura angolana. Logo, ter como ponto de partida da narrativa uma história 

cujos protagonistas são um grego e um inglês – nada mais emblemático do que a cultura 

produzida por esses dois povos, em diferentes tempos, para caracterizar a dita 

civilização ocidental – de modo algum pode ser confundido com a assunção de um lugar 

de subalternidade. A partir daí, é possível questionar, assumindo a margem como 

perspectiva literária, uma postura idealizada, quiçá alienada, em relação à literatura, seja 

na perspectiva do universal e do global, seja na perspectiva do essencialmente africano 

ou mesmo autenticamente angolano. Por isso, Ruy Duarte não se esquiva de trazer à 

tona referências e diálogos estabelecidos com toda uma plêiade de autores cujas obras 

trouxeram em seu bojo a questão imperial, porque nisso está implicada a sua formação 

como leitor e também como escritor.  

Homi Bhabha amplia a compreensão sobre essa questão ao abordar a 

naturalidade/naturalização de um discurso que se quer unificador, mas que também 

pode ser homogeneizador, se não tivermos cuidado. Portanto,  

Torna-se crucial distinguir entre a semelhança e a similitude dos 

símbolos através de experiências culturais diversas – a literatura, a 

arte, o ritual musical, a vida, a morte – e da especificidade social de 

cada uma dessas produções de sentido em sua circulação como signos 
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dentro de locais contextuais e sistemas sociais de valor específicos. A 

dimensão transnacional da transformação cultural – migração, 

diáspora, deslocamento, relocação – torna o processo de tradução 

cultural uma forma complexa de significação. O discurso 

natural(izado), unificador, da ―nação‖, dos ―povos‖ ou da tradição 

―popular‖ autêntica, esses mitos incrustados na particularidade da 

cultura, não pode ter referências imediatas. A grande, embora 

desestabilizadora, vantagem dessa posição é que ela nos torna 

progressivamente conscientes da construção da cultura e da invenção 

da tradição. (BHABHA, 2010, p. 241) 

 

Apesar de, no jogo da criação, ser negada a intencionalidade, já que o narrador 

diz que se deparou com o livro de Galvão por acaso, é curioso pensar na escolha de um 

diálogo justamente com alguém que tem uma personalidade tão controversa. Galvão foi 

uma personalidade que marcou não apenas a história de Portugal como também a 

história de Angola. No início de Os papéis do inglês, ele é apresentado como 

 

uma fascinante personagem da nossa história comum, o muito activo e 

irrequieto capitão Henrique Galvão, do exército português, na reserva, 

figura de grande protagonismo na cena angolana, quando a colónia 

bate o seu pleno e acabará por rematar a sua agitada carreira política, 

em janeiro de 1961, ao inaugurar, acompanhado por 24 homens 

(operação Dulcineia, um morto e três feridos), a prática moderna da 

pirataria política com o assalto e o desvio do paquete Sta. Maria, da 

carreira para o Brasil da Companhia Colonial de Navegação. 

(CARVALHO, 2007, p. 12) 

 

Além de ter sido escritor, Henrique Galvão foi militar, participou de uma 

tentativa de golpe de estado em 1927 e, por isso, foi preso e exilado em Angola, onde 

trabalhou na administração colonial portuguesa. Foi um grande entusiasta do 

salazarismo, mas, depois de algum tempo, tornou-se um crítico ferrenho e escreveu uma 

Carta Aberta a Salazar, na qual expunha várias das mazelas do regime. Henrique Galvão 

passou de um entusiasta fervoroso do salazarismo a um homem decepcionado com os 

rumos da política portuguesa.  

Na tentativa de provocar uma crise política, em janeiro de 1961, sequestrou o 

paquete Santa Maria a fim de constituir em Angola um governo opositor. O desfecho do 

episódio não foi exatamente o que se esperava, mas ainda assim a repercussão foi muito 

grande e mostrou ao mundo os desgovernos do ditador português. Ademais, a sua ação 

teria tido uma importância cabal para o assalto das cadeias em Angola, realizado em 4 

de fevereiro de 1961, marco inicial da luta armada. Ao que parece, escolheu-se essa 
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data, pois havia lá muitos jornalistas internacionais esperando pela chegada do paquete. 

A chamada Operação Dulcineia não chegou a transcorrer do modo como tinha sido 

planejada: o navio desviou sua rota, vindo para o Brasil, mas já haviam, então, sido 

descortinados os panos para se mostrarem os danos que o regime causara. Em Os papéis 

do inglês a história privada do narrador se encontra com a história pública, a partir da 

descrição do momento em que ele recebeu as notícias sobre o que tinha acontecido na 

fracassada operação de Henrique Galvão. O que ele mais se lembrava era de que o 

ousado militar era o escritor cujos livros havia lido na infância. 

 

Mas quando em 1961 se apossou do Sta. Maria, paramentado com 

uma boina preta, e andou a vagar com ele pelo Atlântico e a dizer que 

o ia trazer para Luanda mas depois apontou foi ao Recife, ao ouvir a 

notícia numa fazenda de café na região do Uíge, mais precisamente 

em Quitexe, onde me achava, com 19 anos, a iniciar minha vida de 

regente agrícola, mais do que deter-me na simultaneidade entre esse 

golpe e os ataques nacionalistas às prisões de Luanda, e a sublevação 

armada no Norte de Angola que me ia liquidando de pronto e afinal 

acabou mas foi por traçar-me o destino, o quem em ocorreu foi que o 

herói dessa aventura era o autor [...] (CARVALHO, 2007, p. 27) 

 

Claro que é importante fazer o cotejo das duas histórias, a de Galvão e a de Ruy 

Duarte, mas também importa-nos, mais ainda, compreender os efeitos ético e político 

que estão implicados na escolha de Galvão como um interlocutor privilegiado. O que 

gostaríamos de marcar é que parece bastante repleto de sentido que se tenha escolhido a 

narrativa de um alguém que esteve tão dentro do discurso colonial, mas que se tornara, 

ao longo de sua trajetória, um dissidente do regime e opositor declarado de Salazar. 

Acreditamos que seja possível entender que o diálogo estabelecido com uma obra 

escrita por alguém com uma trajetória tão multifacetada e complexa pode ser mais um 

índice do desejo de revisitar e reescrever essa memória partilhada a partir de códigos 

que não sejam binários.  

Os processos de criação narrativa de Henrique Galvão e de Ruy Duarte de 

Carvalho serão, pois, bastante distintos. Não é somente o tempo aquilo que afasta os 

escritores, mas, sobretudo, os seus lugares de fala. O português Galvão narra a história a 

partir de uma perspectiva da literatura colonial, enquanto o angolano Ruy Duarte de 

Carvalho escreve de um outro lugar, o da literatura pós-colonial. Essa clivagem se 

insinua desde o princípio do texto. No seu livro, Henrique Galvão faz questão de, ao 

final de cada crônica, datar e marcar o lugar onde a escreveu. O texto em questão foi 
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datado de fevereiro de 1928, em Forte Roçadas. Ao recontar a história narrada por 

Galvão, o narrador faz questão de indicar uma referência espacial diferente, que traz 

uma outra dimensão geográfica e, portanto, política e social também. Ele marca que a 

crônica ―foi escrita em Xangongo, que era então o Forte Roçadas [...]‖ (CARVALHO, 

2007, p. 15). Embora pareça um pequeno detalhe ou uma sutileza da linguagem, 

sabemos que o efeito disto é o deslocamento de uma referência que se afasta de uma 

orientação espacial que apontava para uma lógica do território colonizado e passa a 

pertencer a uma outra língua e a um outro mapa político. 

Segundo Kwame Antony Appiah, a literatura pós-colonial é um ―gesto de abrir 

espaço‖ (APPIAH, 1997, p. 208), desafiando as narrativas que legitimaram durante 

tanto tempo o colonialismo. É importante esclarecer ainda, como recomenda Stuart Hall 

(2009), que o sentido de pós-colonial não tem uma relação apenas temporal, marcando 

as literaturas que se realizam após as independências, mas, sobretudo, compreende um 

conceito que reelabora as relações globais de poder, uma vez que ―relê a colonização 

como parte de um processo global essencialmente transnacional e transcultural‖ 

(HALL, 2009, p. 102), visto que o colonialismo não atravessou apenas os discursos e as 

narrativas das nações africanas, mas também as dos países imperialistas. 

É importante compreender, como afirma Homi Bhabha, que dentro de uma 

concepção da crítica pós-colonial, é necessário reconhecer que as interfaces são muito 

mais complexas, por isso 

 

A perspectiva pós-colonial – como vem sendo desenvolvida por 

historiadores culturais e teóricos da literatura – abandona as tradições 

da sociologia do subdesenvolvimento ou teoria da ―dependência‖. 

Como modo de análise, ela tenta revisar aquelas pedagogias 

nacionalistas ou ―nativistas‖ que estabelecem a relação do Terceiro 

Mundo com o Primeiro Mundo em uma estrutura binária de oposição. 

A perspectiva pós-colonial resiste à busca de formas holísticas de 

explicação social. Ela força um reconhecimento das fronteiras 

culturais e políticas mais complexas que existem no vértice dessas 

esferas políticas frequentemente opostas. (BHABA, 2010, p. 241-242) 

 

A narrativa pós-colonial que se configura em Os papéis do inglês coloca-se em 

tensão com a narrativa colonial, a fim de reconstituir as suas memórias partilhadas, 

fazendo-se desmontar o exclusivismo do discurso colonial. Portanto, a escrita que se 

levanta para narrar tudo novamente é de outra ordem. Em suma, na sua narrativa, Ruy 
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Duarte retoma a de Henrique Galvão para contá-la novamente, só que de modo 

diferente. 

E isso não está somente ligado ao fato de que Ruy Duarte de Carvalho assume 

explicitamente o caráter ficcional do seu texto, enquanto Henrique Galvão apresenta a 

história como uma crônica, ou seja, um relato do que de fato aconteceu. Há uma 

controvérsia em relação ao suicídio, porque, como comenta o narrador de Os papéis do 

inglês, existe uma outra versão da história, contada por um médico, chamado Luiz 

Simões, que trabalhou naquela região na década de 40 do século XX. Na versão do 

médico, o Inglês se atirara no rio com uma pedra amarrada aos pés e, tragicamente, teria 

sido devorado por um jacaré. Isso levanta a hipótese de que poderia haver também um 

processo de ficcionalização na narrativa de Henrique Galvão, conforme comenta o 

narrador: 

 

Na versão do Galvão, a morte do Inglês ocorre com arma de fogo, mas 

isso pode muito bem corresponder, julgo, a uma opção sua enquanto 

narrador, mais conforme, talvez, e segundo seu critério, ao perfil de 

um aristocrata, tal como a motivação directa do crime, por ele 

atribuída a uma intempestiva reação do Inglês a insinuações torpes do 

Grego acerca da sua aversão a mulheres brancas. Da mesma forma 

que eu, a deter-me agora nesta estória, haveria de introduzir muita 

perturbação e muita invenção minhas na versão das coisas [...]. 

(CARVALHO, 2007, p. 18) 

 

O que pretendemos enfatizar é que não é o grau de ficcionalização na história 

contada por cada um deles aquilo que os diferencia, mas sim a sua posição política 

como escritores. O trânsito de personagens nos textos é um outro aspecto que deixa bem 

claro o fato de que Ruy Duarte está escrevendo em outro tempo, mas, principalmente, a 

partir de outro lugar. Como já dissemos, os protagonistas da história contada por Galvão 

são o Inglês e o Grego, mas também aparecem um mulato, possível herdeiro do Grego, 

um Conde Belga e o chefe do posto. Na narrativa reinventada pelo angolano, outros 

personagens vão circular e também assumir o centro da cena, como, por exemplo, o 

Ganguela e a mulata muda por quem o Inglês se apaixonou. Além desses, há também os 

acompanham o narrador em sua viagem: Paulino, David, B., Pico. 

Na história de Henrique Galvão, não há muitos detalhes sobre o que motivou o 

suicídio do Inglês e é justamente a partir das brechas que Ruy Duarte constrói sua 

própria versão. O que Galvão nos informa sobre o protagonista é que, vindo de uma 
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família da velha Inglaterra, tinha se embrenhado por aqueles rincões da África para 

caçar. Ele tinha como companhia apenas um plebeu que é descrito como alguém 

totalmente diferente dele. O Inglês é um aristocrata neurastênico e o Grego é um 

homem grosseiro, rijo, atarracado, cuja pele é queimada de sol. Galvão chega a 

comparar o Grego a um khoisan, a um imbondeiro e também a um animal de presa, 

demonstrando a sua pouca simpatia por essa personagem. A relação entre o Inglês e o 

Grego era de tensão, visto que, apesar de conviverem no mesmo espaço, o Grego não 

via o outro como um companheiro, mas sim como um rival. Já o Inglês é descrito como 

um nobre, de olhar frio, que gostava de se isolar e era indiferente aos outros que 

passavam por ali. 

O que se apresenta de curioso sobre o Inglês é que havia apenas um assunto que 

o irritava: a presença de mulheres brancas ou a referência a elas. Galvão afirma que ele 

chegava a se afastar do acampamento por dois ou três dias se avistasse uma mulher 

branca. Não se sabia a razão pela qual ele as odiava, já que, naquele lugar, as mulheres 

brancas eram raras e, por isso mesmo, muito desejadas. 

A intriga que motivou toda a trama da morte do Grego se iniciou em uma 

caçada, quando o Inglês alvejou um antílope que o outro já tentara acertar, mas não 

havia conseguido. Inconformado com a situação, o Grego passou a provocar o Inglês de 

várias maneiras. A única que verdadeiramente o irritou foi a alusão a uma mulher 

branca, isso o deixou enfurecido a ponto de atirar no seu rival. O que se passou daí em 

diante foi que o Inglês se apresentou por duas vezes às autoridades portuguesas, mas 

não encontrou a solução para as suas questões: o que fazer com o corpo, os seus 

despojos e consigo mesmo, já que era o assassino. Então, resolveu tudo por si mesmo: 

matou todos os animais que restavam no acampamento, ateou fogo à cabana e deu um 

tiro no coração.  

Foi essa história bastante surpreendente que Ruy Duarte de Carvalho resolveu 

reinventar quase setenta anos depois de ter ocorrido esse fato. No livro de Ruy Duarte, a 

história do Inglês encontra a do próprio narrador, quando esse descobre que o avô de 

seu assistente, Paulino, teria guardado os papéis do Inglês. A história fica mais 

intrincada quando o narrador descobre que seu próprio pai, que morrera em um 

acidente, naquela região, poderia ter comprado esses papéis. A partir daí, as diferentes 

tramas vão se entrelaçando cada vez mais e formam um tecido múltiplo e mesclado. Na 
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versão de Ruy Duarte, a história contada por Galvão já não diz respeito apenas aos 

europeus que foram para a África caçar, ela passa a ter outro personagem com papel 

importantíssimo: o Ganguela, avô de Paulino, que cozinhava e era o operador do travão, 

o homem do coice, no serviço do carro bôer. Além dessa reinvenção, uma outra história 

é narrada em paralelo a essa, a história da viagem do narrador em busca do espólio 

deixado pelo inglês. Como afirma o pesquisador Felipe Grüne Ewald, 

 

Por meio de uma linhagem de aquisições e parentescos, os papéis são 

do inglês, do pai do narrador e do próprio, mas também do Ganguela 

do Coice, do avô do Paulino e deste, assistente do narrador, por uma 

outra linhagem. Todos afinal se mesclam, se confundem, estão numa 

deriva identitária, ocupando posições relativas um ao outro, nunca 

independente ou unívoca. É a discussão da complexidade perpassando 

diferentes níveis: cultural – os traços distintivos e homogêneos que 

contrastam com os outros homens –; estético – a heterogeneidade dos 

discursos e ‗gêneros‘ que perfazem o romance –; literário – a 

instabilidade e insuficiência da fronteira nacional para a denominação 

de uma literatura, afinal há traços do inglês, do português, do 

angolano e do kuvale. (GRÜNE EWALD, 2011, p. 71) 

 

O livro Os papéis do inglês apresenta-se estruturado em duas grandes partes 

(―Livro primeiro‖ e ―Livro segundo‖), sendo divididas por uma parte intermediária 

(―Intermezzo‖). Essa parte, toda grafada em itálico, tem o subtítulo ―Como num filme‖, 

e apresenta a versão do narrador para o ódio que o Inglês sentia por mulheres brancas e, 

sobretudo, marca definitivamente a importância do Ganguela na narrativa, ao narrar a 

cena de um concerto musical protagonizado por ele.  

Enquanto, na primeira parte, o leitor se depara com os papéis perdidos, na 

segunda, teremos a busca pelos papéis como foco da narrativa. O sintagma papéis 

assume a plurissignificação própria da literatura e podemos associá-lo aos registros 

deixados pelo inglês Archibald Perkings, mas também com o a construção de diferentes 

personalidades para o inglês em ambas as narrativas. Os papéis podem tomar ainda 

outro significado: as atribuições, os deveres, as funções do Inglês. E, então, precisamos 

pensar quais são as funções do personagem tanto na perspectiva de um tempo colonial 

quanto na perspectiva da retomada desse tempo na contemporaneidade. Logo, quando 

nos perguntamos quais foram os papéis perdidos, buscados e, por fim, 

(re/des)encontrados, precisamos ter em mente essa plurissignificação. 
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É importante registrar ainda que as partes do livro são compostas de sessões que 

ora aparecem com fonte em itálico encimadas por algumas datas, como se fossem 

anotações em um caderno de campo, ora aparecem com fonte normal, que simulam 

correspondências eletrônicas que o narrador envia. A narrativa está sendo dirigida a 

uma destinatária, que se coloca no texto mesmo antes do seu início formal. É na 

dedicatória que a interlocutora nos é apresentada: ―Para a destinatária que se insinua e 

instala no texto, com um aceno para o Filipe e a Paula, em Londres.‖ (CARVALHO, 

2007, p. 7). Na primeira parte, a destinatária tem sua presença marcada a partir de 

verbos e pronomes, mas a sua voz não aparece para o leitor. A presença de uma 

interlocutora privilegiada no texto é problematizada pelo narrador, que deixa bem claro 

que está escrevendo ―a alguém‖: 

 

E se eu ensaiasse, então, um golpe de cintura mas à minha maneira e 

em vez de propor-me escrever para alguém, para muitos alguéns, me 

limitasse, singela e humildemente, a escrever a alguém? O que há-de 

ser preciso para escrever, em primeiro lugar, senão achar que vale a 

pena porque tem destinatário? E para contar uma estória que outra 

única e suficiente razão poderá haver senão vontade de a contar, de 

contar coisas? Então avante, tenho dez dias à minha frente, fará de 

conta agora que são e-mails, como foi da outra vez com as cassetes 

para o Felipe, nos Pastores. (CARVALHO, 2007, p. 24, grifos do 

autor) 

 

Esse recurso discursivo de escrever a alguém é um artifício literário que nos 

remete a sua obra anterior. Entretanto, com o advento das novas tecnologias da 

comunicação, em Os papéis do inglês, trocam-se os cassetetes de Vou lá visitar pastores 

(2000) por e-mails. O efeito fica bastante evidente, quando se indica explicitamente que 

também escreve pensando em quem lerá o livro. Sua reflexão caminha no sentido de 

compreender a multiplicidade de perfis dos leitores. Então, ele opta por encenar uma 

narrativa dirigida a alguém cujo perfil seria o daquele leitor, neste caso leitora, que ele 

gostaria de atingir com a sua história e, sobretudo, com suas problematizações. O retrato 

dessa destinatária parece representar alguém que não é profunda conhecedora do 

espaço, das histórias, das práticas e dos saberes que ele partilhará com ela daí por 

diante. Ela também parece ser mais jovem, conforme observamos na seguinte 

passagem: ―De Henrique Galvão, nome que a minha geração já antes situava no 

passado, quanto mais agora a tua [...].‖ (CARVALHO, 2007, p. 26).  
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Diego Ferreira Marques defende a ideia, com a qual concordamos, de que a 

destinatária que, na primeira parte livro, era apenas aludida no texto, passa a ser 

personagem na segunda parte: ―transformando-se o ‗tu‘ (a quem dedica o livro), no ‗ela‘ 

(a personagem que aí se faz presente)‖ (MARQUES, 2007, p. 91). Segundo o 

pesquisador, a interlocutora a quem o texto se destina, seria uma das jovens que viajou 

acompanhando o primo Kaluter, aquela que interpela o protagonista perguntando-lhe 

―[...] afinal que estória era essa de papéis e tesouros [...]‖ (CARVALHO, 2007, p. 157). 

Um dos aspectos que consideramos mais importante no jogo entre o narrador e a 

destinatária é o desejo dele de derrubar definitivamente uma visão que ela pudesse ter e 

que fosse atravessada por textos midiáticos que se fixam apenas em estereótipos sobre a 

África. Algo importante a acrescentar é que a destinatária seria uma leitora da obra 

anterior do autor: ―Voltaste a pegar nos Pastores...? Prometeste fazê-lo enquanto eu 

andasse por aqui.‖ (CARVALHO, 2007, p.13). Ele diz que deseja lhe mostrar uma 

África concreta, que em finais do século XX ainda é tão pouco conhecida: 

 

A narração daquela estória que prometi contar-te, a do suicídio de um 

Inglês no interior mais fundo de Angola e nesta África concreta de que 

tu, e todo o mundo, tão pouco realizam no exacto fim deste século XX 

fora de um imaginário nutrido e viciado por testemunhos e 

especulações que afinal se ocupam mais do passado europeu que do 

africano – e pelas versões mediatizadas, e de plena má-fé, às vezes, da 

aberração do presente -, poderia, a ser levada avante, começar aqui e 

agora. (CARVALHO, 2007, p. 12) 

 

A narrativa está bastante ligada a tudo o que o século XX produziu como 

imaginário sobre o continente africano. Situá-la em um espaço tão específico, como ele 

mesmo diz, ―no interior mais fundo de Angola‖, é também assinalar que existe uma 

África pouco conhecida de grande parte das pessoas, até mesmo de alguns africanos e 

angolanos.  

Tendo em vista que se vive, a partir da metade do século XX, e mais 

intensamente nas décadas finais, em uma sociedade assolada por imagens, é importante 

compreender o imaginário com o qual o narrador pretende dialogar e aquele a que, 

certamente, ele deseja se opor. A fotografia, o cinema, a televisão e, mais recentemente, 

a internet foram nos transformando em consumidores de imagens, ou seja, cada vez 

mais, a mediação do conhecimento do mundo, da natureza e do que representa o ser 

humano faz-se através de imagens. Quando se trata do imaginário sobre o continente 
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africano, a ênfase tem sido dada, ainda hoje, aos problemas que afligem o continente. 

Pensando especificamente na última década do século XX, uma imagem causou um 

impacto muito profundo: a foto do sul-africano Kevin Cartner. Para muitas pessoas que 

viviam a época, aquela se tornaria a imagem paradigmática do continente africano. A 

cena dolorosa e chocante de um abutre observando uma criança desnutrida, clicada no 

Sudão, em 1993, correu o mundo.
8
  

Ainda que, no ano seguinte, Nelson Mandela tenha sido eleito presidente da 

África do Sul, imagens de guerras, de refugiados e o alarmante número de casos de 

pessoas infectadas pelo vírus HIV, tornaram-se uma constante na mídia televisiva, 

enquanto o cinema continuava explorando o filão da paisagem da savana, de animais 

selvagens e da fauna propícia à prática da aventura da caça. Segundo Diego Ferreira 

Marques, em se tratando da construção de um imaginário sobre o continente africano ―o 

cinema prefigurou historicamente a modalidade de expressão mais apta a fixar e 

disseminar fragmentos e imagens obsessivos que sugerem este lugar fabuloso, este 

espaço em tudo ficcional‖ (MARQUES, 2007, p. 116). Estamos nos reportando, claro, a 

uma mídia que pretende atingir uma cultura de massa, tendo um alcance muito amplo e 

que favorece a diversos interesses econômicos e políticos.  

Como apontou muito bem a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, esse é o 

perigo de uma única história. A sua conferência ―O perigo de uma única história‖, 

proferida em 2009, foi amplamente divulgada pela Internet. Suas ideias correram 

mundo, em um vídeo que faz parte do projeto TED. Na sua fala, a escritora toca em 

pontos fundamentais da discussão sobre a contemporaneidade, tais como, as narrativas 

do poder, os estereótipos e, em contrapartida, a necessidade do respeito às diferenças. 

Ela defende que conhecer um único aspecto, uma única história, sobre o que quer que 

seja, é redutor para a construção de um imaginário. Chimamanda, uma mulher que saiu 

da Nigéria para estudar em uma universidade nos Estados Unidos, procura desfazer, 

sobretudo, as visões estagnadas do continente africano. Ela desconstrói, logo de início, 

uma imagem distorcida da África como uma grande savana onde os habitantes andam 

de tangas e vivem entre leões e elefantes. O perigo de uma homogeneização das práticas 

                                                 
8
 A fotografia foi ganhadora do prêmio Pulitzer, em 1994. No entanto, o fotógrafo responsável por 

capturar a imagem não chegou a recebê-lo, pois suicidou-se. Comumente, em trabalhos acadêmicos, 

quando uma imagem é citada, aconselha-se que ela venha anexa ao trabalho. No entanto, entendendo esse 

trabalho como uma prática social e política, optamos por não reproduzi-la, já que uma das propostas da 

tese é não reforçar os estereótipos negativos sobre a África, mas romper com eles.  
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culturais e dos atores sociais que circulam pelo continente fica evidente quando a 

escritora narra a reação de sua colega estadunidense que se espantou por ela falar inglês 

e ouvir música pop. Chimamanda se refere ao perigo de uma única história, sobretudo 

por, no caso africano, a história contada ser a da catástrofe. Por isso, acreditamos que, 

quando o narrador de Os papéis do inglês se refere a essas versões da narrativa 

midiática que optam por circunscrever os aspectos negativos do continente, é desse 

contexto que se trata. Ocorre que essa visão indiferenciada se apodera também da 

interpretação estética do legado cultural africano, como nos chama atenção Ana 

Mafalda Leite: 

 

Insistir numa visão monolítica e indiferenciada de uma estética 

africana é uma forma também de negar a heterogeneidade e 

complexidade do universo cultural africano. É talvez ainda a 

manifestação de uma visão neopanafricana, que encara o continente 

como totalidade indiferenciada, quando as diferentes nações africanas 

constroem há várias décadas o seu percurso literário diferenciado. 

(LEITE, 2012, p. 25) 

 

Em Os papéis do inglês, a visão que se estabelece não é calcada em estereótipos 

ou reducionismos, pelo contrário, traz sentidos cambiantes. É importante lembrar que 

toda a história só se desenvolve, na concepção do narrador-protagonista como resultante 

de algumas circunstâncias, dentre as quais, prevalecem, as suas ―deambulações 

etnográficas‖ (CARVALHO, 2007, p. 13).  O livro rebate o olhar idealizado de um 

determinado grupo social e a ideia romantizada de uma identidade nacional unificadora. 

Rita Chaves, ao comentar o livro Vou lá visitar pastores, já falava sobre esse aspecto da 

obra do autor: 

 

A complexidade desse universo em foco e da própria tarefa de apresentá-

lo sem reduzi-lo ao exótico exige do autor uma atenção maior e uma 

extraordinária habilidade. Trata-se de colocar em discussão alguns dos 

problemas que são cruciais no quadro dos países africanos, entre os quais 

a relação entre o patrimônio cultural convencionalmente chamado de 

tradição e as pontas da modernidade que ali têm presença. (CHAVES, 

2006) 

 

A recusa ao exótico vem como uma resposta muito direta ao texto colonial. Nem 

mesmo a caça, uma prática que se tornou metáfora das relações entre europeus e 

africanos, é tratada da mesma maneira nos dois textos. Henrique Galvão enfatiza o 
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caráter primordial da viagem de seus dois personagens, o Grego e o Inglês. Já na 

narrativa de Ruy Duarte, a ênfase não recai necessariamente na caça, mas na história 

que Archibald Perkings ouvira do seu pai quando era ainda menino. O mote da viagem 

é algo mais psíquico, que aprofunda os sentimentos contraditórios entre pai e filho. 

Além disso, a caça aparece também como elemento deflagrador das viagens do pai do 

narrador-personagem para Angola. Apesar de essa prática ser apresentada como uma 

das paixões de seu pai, ainda assim, é tratada, ironicamente, como hábito de um jovem 

abastado que gasta seu dinheiro, caçando junto com pessoas mais ricas que ele, tanto faz 

que seja na África ou mesmo em Portugal. Então, o modo como o narrador descreve faz 

parecer que, para alguns, esse hábito está envolto em uma certa futilidade. Ruy Duarte 

não investe, portanto, na imagem do grande caçador ou do explorador de terras 

selvagens, seja no caso de Perkings ou mesmo na figura do seu próprio pai, como 

podemos observar a seguir: 

 

Pouco tempo antes de morrer, e não se tratou nada de graves 

recomendações à hora da morte porque ele morreu com apenas 44 

anos e de imprevisto acidente de viação, na Cela, o meu pai tinha-me 

dito que, já agora, se estava a ir de vez em quando a Moçâmedes, um 

dia, tendo tempo para me meter no deserto e procurar aí alguém do 

pessoal da caça que tinha sido o seu, podia perguntar por uns papéis 

que tinha deixado para trás na casa da Bomba, à beira do Bero, 

quando andou por ali a ver escoar-se, atrás de elefantes e rinocerontes, 

o resto de um dinheiro que ainda tinha trazido de Portugal, onde por 

sua vez tinha desbaratado também, atrás de raposas, dizia, e a 

acompanhar com gente muito mais rica que ele, a quase totalidade de 

uma ainda assim razoável fortuna herdada do avô materno. 

(CARVALHO, 2007, p. 31) 

  

Na verdade, quando observada através das lentes dos próprios africanos, a caça 

não é vista como uma aventura, mas como uma prática condenável, conforme esclarece 

o narrador:  

 

surpreendia ver [o Inglês] por ali perdido a caçar elefantes, atividade 

que a África toda estava mais habituada a ver praticada por marginais 

do tipo do Grego ou daquele embrutecido administrador seu 

conhecido que por piedade tinha deitado fogo a um velho negro 

moribundo. (CARVALHO, 2007, p. 174)  

 

Uma possível leitura para a reinvenção dessa narrativa por Ruy Duarte de 

Carvalho não é trazer a lume uma história já conhecida, mas poder reescrevê-la, 

compondo-a com outros elementos sociais, culturais e políticos que, no final da década 
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de 1920, não podiam estar colocados, porque eram invisibilizados e desvalorizados pela 

violência simbólica do colonialismo, ao qual estavam submetidos os ideais e o discurso 

de Galvão. Ao recontar essa história, a partir de outra perspectiva, questionam-se os 

modelos, destrói-se a ideia da cópia e renova-se a possibilidade de criação na literatura. 

Sendo assim, o livro reformula aquilo que fora produzido através das palavras do 

colonizador e traz para o diálogo, em permanente tensão, é claro, as diferentes matrizes 

culturais que formam o sistema literário angolano. Esse deslocamento discursivo, 

portanto, possibilita a construção de um sentido mais amplo para essas memórias 

partilhadas.  

O modo como entendemos esses diálogos com a crônica de Henrique Galvão 

passa por alguns percursos que consideramos importantes e que já explicitamos aqui: a 

configuração geopolítica do espaço que é regida por outros mapas; o questionamento do 

estatuto da crônica como factual, em consequência disso, a explicitação de um caráter 

de invenção e efabulação para a sua narrativa; o desejo de mostrar à sua interlocutora 

um continente longe da versão mediatizada; as posições distintas em relação ao que 

representa, simbolicamente, a prática da caça. Além desses diálogos estabelecidos com 

a crônica e também com Galvão como um personagem histórico, o mesmo aparece 

como escritor cuja literatura teve um lugar na formação como leitor, desde a sua 

infância: ―lidei ao longo da minha infância com aquela parte das suas publicações que 

mais imediatamente se ligavam à paixão maior da sua vida que era também a do meu 

pai, a caça‖ (CARVALHO, 2007, p. 26). Isso demonstra que a sua formação como 

leitor foi atravessada pela literatura desse escritor, conforme destaca no trecho seguinte: 

 

[...] era o autor daqueles quatro ou cinco volumes da Da vida e da 

Morte dos Bichos e de outros dois, encadernados em imitação de 

veludo verde, A Caça no Império Português, que tamanho lugar terão 

ocupado na configuração das minha vocações. Nunca fui um caçador 

mas mesmo assim. É que a certa altura também apareceram lá por 

casa, em Moçâmedes, outros livros de Henrique Galvão, o Kurika e o 

Impala, a que ele chamou romances dos bichos do mato, e sobretudo 

outros dois, emprestados, um com ilustrações: Outras terras, Outras 

gentes, e um romance que se chamava O velo d´Oiro. Será que isto 

interessa para o que quero contar-te? (CARVALHO, 2007, p. 27) 

 

Todas as publicações referem-se à vasta produção do escritor publicada nos anos 

30 e 40, do século XX. O primeiro livro citado, Da vida e da morte dos bichos: 

subsídios para o estudo da fauna de Angola e notas de caça, foi publicado em cinco 



 
47 

volumes, no ano de 1936, tendo como autores, Henrique Galvão, Teodósio Cabral e 

Abel Pratas. Enquanto o segundo, A caça no império português, foi uma publicação de 

Henrique Galvão, António Montês e José Amarante de Freitas Cruz e saiu em dois 

volumes em 1943 e 1945. O velo d´oiro foi publicado em 1933; Outras terras, outras 

gentes, em 1941; Kurika, em 1944; Impala, 1946, como nos informa Omar Ribeiro 

Thomaz (1995, p. 46-48). A pergunta que o narrador faz para a sua interlocutora no fim 

da citação anterior pode servir como mote para compreendermos por que o narrador 

esmiúça o seu percurso de leitura da obra de Galvão. Isso nos interessa, na medida em 

que fica explícito que existe um atravessamento dessa literatura na formação do leitor 

que se torna narrador, imagem duplicada do escritor e intelectual angolano. É possível 

pensar que o narrador está dividindo com a interlocutora suas experiências de leitura e, 

por ela ser mais jovem, ele lhe traz referências de uma literatura que não estaria no 

repertório dela. É como se ele estivesse, então, também contribuindo para a formação 

dessa interlocutora como leitora crítica dessas obras. 

É com a obra de Henrique Galvão que se estabelece o diálogo mais intenso, 

porque é sobre uma história que foi contada por ele que a narrativa se constrói, 

preenchendo, rasurando e redirecionado o discurso. Mas existem ainda outros escritores 

e obras importantes para a construção da narrativa, que podem ser entendidas como uma 

partilha das suas próprias leituras com a interlocutora. O que nos chama a atenção é que 

todas as obras citadas se inscrevem em uma tradição literária ocidental, nenhum escritor 

africano ou latino-americano é citado. Uma das conclusões a que chegamos é que são 

essas narrativas com as quais ele pretende empreender um processo de revisitação e 

revisão. O narrador apresenta à sua interlocutora privilegiada, que é a imagem duplicada 

do leitor em potencial, as formas e as deformações dessa literatura. Ele faz, 

praticamente, um inventário de obras fundamentais na construção de uma narrativa 

sobre a África como espaço colonizado. Essas referências vão desde Joseph Conrad, 

sem dúvida o nome mais conhecido, a Doris Lessing. Mas elas não ficam somente nessa 

temática, elas se ampliam para autores, tais como Marquês de Sade (Faxelange) ou 

Césare Pavese (Diálogos com Leuco). Ainda no campo da literatura, aparecem obras de 

Louis-Ferdinand Céline (Viagem ao fim da noite), Ernest Hemingway (As neves do 

Kilimanjaro e As verdes colinas de África), Henri Micheaux (Émanglons) e Marguerite 

Youcernar, como se pode observar na citação a seguir: 
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Aquela era uma noite de junho, era mesmo a noite do solstício de 

junho, quando o sol inverte a marchados lugares de nascer e pôr-se, eu 

via o fogo, os fogos, havia fogos por todo o lado, e não podia deixar 

de evocar fogos, fogueiras, solstícios por toda a parte do mundo, por 

todos os hemisférios, evocações que hei-de encontrar em casa, 

voltando a Luanda, certamente em Eliade e Caillois, sobre o sagrado, 

sobre a festa, orgias, saturnais e num belo texto qualquer que eu sei 

que há, da Yourcenar, e outro nos Diálogos com Leuco, de Pavese, de 

que Jean-Marie Straub extraiu um daqueles límpidos episódios, 

talhados em pedra branca, do La Nuée et la Resistance... 

(CARVALHO, 2007, p. 149) 

 

Ele recorre não somente à literatura, mas a outros campos do saber, tais como, a 

história das religiões e da mitologia (Mircea Eliade e Roger Callois), o cinema de Jean-

Marie Straub e a própria teoria da literatura, Aspects of the novel, do inglês E. M. 

Foster. Para introduzir a história de Alves dos Reis, um famoso falsário que engendrou 

o maior golpe de falsificação da história portuguesa, ele recorre aos livros de Thomas 

Gifford (O homem de Lisboa), Francisco Teixeira Mota (Alves dos Reis, uma história 

portuguesa) e do próprio Artur Virgílio Alves dos Reis (O segredo da minha confissão). 

No campo do relato de viagem propriamente dito, dois autores são aludidos no corpo da 

narrativa: Serpa Pinto (Como atravessei a África), que fez um relato de sua viagem de 

Benguela à contra-costa, em fins dos anos 70 do século XIX, e o inglês Andrew Battell, 

cujas histórias foram editadas por E. G. Ravenstein (The stranger adventures af Andrew 

Battel of leigh, in Angola and adjoinig regions). O viajante inglês, que percorreu o 

território angolano na virada do século XVI para o XVII, é um dos personagens do 

romance A sul. O sombreiro, de Pepetela, do qual falaremos no terceiro capítulo. No 

campo da antropologia, dois autores são aludidos, Mary Douglas e Michel Leiris (Cinq 

études d´ethnologie). Os outros autores que circundam o campo da antropologia e que 

aparecem na narrativa são citados dentro da perspectiva da construção do personagem 

Archibald Perkings e não como leituras do narrador. Para além da alusão e citação 

desses autores e obras no corpo do texto, que estamos entendendo como referências de 

leitura no diálogo encenado entre narrador e interlocutora/leitor, há, no fim do livro, 

uma página de referências bibliográficas.  

Sendo sua interlocutora uma das moças com a qual ele se encontra no percurso 

de sua viagem, as experiências que viveram juntos, ao assistirem à cerimônia de 

passagem do velho Luhuna, trazem uma África mais complexa do que aquela que se 
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apresenta em alguns dos livros citados. É à luz dessas experiências que ele pretende 

revisitar esses livros. Uma das nossas hipóteses é que, constatada a formação desse 

narrador, cabe ao leitor ser desafiado a entender o que o narrador fez com essas suas 

leituras. Logo, é possível deduzir que a transferência de valores propiciada pela 

dinâmica literária não resulta em uma perspectiva alienada, no seu caso. Pelo contrário, 

ele se apropria disso e se torna um leitor arguto que compreende os mecanismos e 

processos dessa literatura.  Ele os utiliza a favor de um discurso contrário à mitificação, 

ao exotismo e à homogeneização. Portanto, é importante compreender que, quando se 

está falando de uma literatura produzida a partir da margem, não existe uma cisão ou 

um afastamento em relação ao que o centro produziu, nem isso é o que se deseja. O que 

existe é um modo (marginal, periférico) de ler e incorporar essas leituras que também é 

atravessado pela literatura oral, pela etnografia, por experiências, textos e discursos que 

são produzidos na margem. O objetivo de trazer à tona essas leituras e referências é 

mostrar que não existe só uma maneira de pensar, de escrever ou de entender o mundo, 

como os saberes ocidentais tantas vezes propõem, mas diversas e diferentes maneiras. O 

narrador, portanto, defende, com sua estética, que a sua literatura é produto do encontro, 

do choque, da tensão e da relação de diferentes matrizes culturais sem as quais a 

narrativa não se realiza. Ao falar sobre Ruy Duarte de Carvalho, Manuela Ribeiro 

Sanches defende que a experiência do escritor como antropólogo não está separada da 

sua experiência de leitura. No entendimento dela, 

 

Viagens não só entre lugares, mas também entre textos que com ele 

viajam, o inspiram: desde estudos sociológicos ou antropológicos, a 

romances, narrativas de viagem, ensaios filosóficos, todos eles 

adquirem essa mobilidade nómada que o analista dos pastores kuvale 

parece partilhar com os seus ‗objectos de estudo‘. (SANCHES, 2014) 

 

Dentre todos os escritores e textos com os quais o narrador dialoga, salta aos 

olhos diante de uma perspectiva pós-colonial, o nome de Joseph Conrad, principalmente 

por causa de sua obra O coração das trevas, publicada em 1902.
9
 Apesar de ser a obra 

mais conhecida de Conrad, o narrador de Os papéis do inglês dialoga mais intensamente 

com o conto O regresso (2009). A história do protagonista, Alvan Hervey, serve como 

                                                 
9
 Duas dissertações de mestrado realizadas pelos pesquisadores Diego Ferreira Marques (2007) e Isabelita 

Maria Crossariol (2009) analisam profundamente a relação de diálogo entre Os papéis do inglês, de Ruy 

Duarte de Carvalho, e as obras de Joseph Conrad. Diego Ferreira Marques aprofunda também a relação 

de diálogo com Louis-Ferdinand Celine. 
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um figurino com o qual se tenta vestir a Archibald Perkings. Ambos viviam a vida em 

uma cidade, Londres, que se ia tornando cosmopolita. No entanto, ao que parece, a falta 

de emoção no casamento fez com que suas esposas os deixassem, trocando-os por 

outros homens. No entanto, arrependidas pelo que fizeram, retornam à casa e precisam 

encarar novamente seus maridos. Tanto para Alvan Hervey quanto para Archibald 

Perkings, algo no desequilíbrio daquela situação fez com que pudessem romper com 

aquela vida que deixara de lhes pertencer e por isso vão embora para jamais retornarem. 

O narrador se apropria de algumas passagens do conto de Conrad para construir a 

história do outro inglês. No entanto, apesar de se estabelecerem semelhanças quanto ao 

cenário em que se passam as duas histórias, o narrador logo percebe que as medidas de 

um não são as mesmas do outro, portanto, Archibald não cabe no figurino de Alvan. 

 

É aí que o situo ainda, não para caracterizá-lo mas para o enquadrar na 

acção. Mas cruel, porque demolidora embora complacente, e 

despeitada sem dúvida mas só cortesmente azeda, ironia com que 

Conrad constrói o perfil burguês, conformista, formal, snob e 

calculista de Alvan, não pode caber ao Perkings que eu próprio tenho 

vindo a trabalhar. Esse é o mundo a que ele cede com o casamento 

que faz. Perkings teve outra educação e o carácter moldou-se lhe 

noutros horizontes, nos de uma Rodéria propícia a que uma família 

como a sua beneficiasse de toda a sorte de privilégios sem que a uma 

criança como ele pudesse vir à ideia a necessidade de os conquistar. 

(CARVALHO, 2007, p. 53) 

 

As obras de Conrad são muito lidas e algumas análises de suas obras se 

constituem como textos fundadores de uma perspectiva crítica pós-colonial. O 

moçambicano Francisco Noa refere-se a uma interessante passagem do texto 

introdutório de Robert Hampson. Nesse texto, Hampson inverte o signo da obscuridade, 

ao afirmar que ―darkness is located at the heart of the civilizing mission‖ (HAMPSON 

apud NOA, 2002, p. 38). Quando afirma que ―a escuridão está localizada no coração da 

missão civilizadora‖, Hampson passa a atribuir um sinal negativo não ao espaço ou aos 

sujeitos africanos, mas àquela visão do continente que se pretendia forjar para garantir a 

missão civilizadora ocidental e justificar, portanto, o imperialismo. É seguindo nessa 

mesma direção que o narrador de Os papéis do inglês, no término da leitura do que 

estava registrado nos papéis de Archibald Perkings, faz um questionamento a si mesmo, 

conforme trecho seguinte: 
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Deveria dizer agora ao Paulino que se o seu avô e o meu pai se 

tivessem reencontrado poderíamos um dia, pelo menos uma breve vez 

na vida, ter ficado ricos os dois? Era esta a desprezível moral possível, 

a extrair desta estória, num mundo tão desprezível como este em que 

eu e o Paulino andávamos a viver? Clamar horror, horror, como o faz 

Kurt no The Heart of Darkness? (CARVALHO, 2007, p. 178) 

 

O narrador se pergunta se a sua única possibilidade seria repetir o gesto de 

Kurtz, um comerciante de marfim, para quem só restou o espanto e não mais a ação ou a 

mudança.  A sua conclusão indica que ele tem mais possibilidades e que não adianta 

apenas ficar horrorizado e não fazer nada para que isso se modifique. Sua afirmação é 

contundente: ―A busca como a luta, camaradas, continua‖ (CARVALHO, 2007, p. 178). 

Ele convoca seus camaradas, convertidos em seus leitores, para dar continuidade à 

busca intelectual, existencial, política e afetiva. Ele não está buscando soluções fáceis 

ou tesouros alheios. Sua luta é para garantir a sobrevivência daquilo em que ele acredita.  

Os papéis do inglês, portanto, vão muito além de remexer o passado apenas para 

trazê-lo ao presente de outra forma. É evidente o interesse em marcar uma posição 

crítica diante do que ocorreu na virada do milênio, em Angola. Como se sabe, depois de 

uma intensa luta de libertação, que durou quatorze anos, a independência não trouxe 

consigo a tão sonhada paz. O projeto inicial de uma sociedade mais justa e igualitária 

havia ficado para trás. As reflexões sobre esse tema, que são explicitadas no livro, dão-

nos o contorno da complexidade extrema que esse processo ensejou. É possível dizer 

que a releitura e a reescritura do passado, inscrito e capturado pelo discurso colonial, 

serve para o questionamento das permanências na Angola contemporânea e 

independente. 

O livro reivindica um novo olhar a fim de construir uma imagem diferente 

daquela que o colonialismo impôs. Por isso, é de fundamental importância, para a sua 

narrativa, o personagem do Ganguela. É ele quem assiste a tudo, rasura o caderno de 

anotações do Inglês e reescreve por cima dos seus registros, compondo uma nova 

paisagem da escrita. O protagonismo do Ganguela no plano da narrativa pode ser 

entendido também como uma metonímia da necessidade de se compreender e 

incorporar no repertório literário as diferenças culturais.  

Nesse caso, fica evidente a segunda proposta de Ricardo Piglia de se deslocar e 

deixar o outro falar. O personagem do Inglês é deslocado do centro da narrativa para 

que uma outra ―voz‖ se instale. O Ganguela representa um pensamento cuja emergência 
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é necessária e mais do que urgente para resistir ao sufocamento que a ciência moderna e 

as práticas políticas e econômicas ultrajantes vêm impondo aos sujeitos na 

contemporaneidade. Quer dizer, demonstra-se que existem outras alternativas e 

possibilidades para além de uma tentativa de homogeneizar as práticas éticas, sociais, 

políticas, econômicas e afetivas. Acreditamos ser bastante produtivo fazer uma citação 

do pensamento de Homi Bhabha que define aquilo que pretendemos desenvolver 

adiante. 

 

Nesse sentido salutar, toda a gama de teorias críticas contemporâneas 

sugere que é com aqueles que sofreram o sentenciamento da história – 

subjugação, dominação, diáspora, deslocamento – que aprendemos 

nossas lições mais duradouras de vida e pensamento. Há mesmo uma 

convicção crescente de que a experiência afetiva da marginalidade 

social – como ela emerge em formas culturais não-canônicas – 

transforma nossas estratégias críticas. Ela nos força a encarar o 

conceito de cultura exteriormente aos objets d´art ou para além da 

canonização da ―ideia‖ de estética, a lidar com a cultura como um 

produção irregular e incompleta de sentido e valor, frequentemente 

composta de demandas e práticas incomensuráveis, produzidas no ato 

da sobrevivência social. A cultura se adianta para criar uma 

textualidade simbólica, para dar ao cotidiano alienante uma aura de 

individualidade, uma promessa de prazer. (BHABHA, 2010, p. 240-

241) 

 

Entendemos, então, que a pergunta feita como título desta primeira parte do 

capítulo – os mesmos papéis? – foi respondida pelos mais diferentes ângulos da nossa 

abordagem. Como temos insistido em demonstrar, em Os papéis do inglês, Ruy Duarte 

de Carvalho e Henrique Galvão têm papéis muito diferentes, que se distanciam não 

apenas pelo tempo decorrido entre suas narrativas, mas, principalmente, por suas 

posições éticas e políticas. 

 

 

1.2. O violino e o kissange: a emergência de um pensamento do Sul 

 
O Inglês sai da sua tenda com um violino na mão esquerda e o 

respectivo arco na direita. Uma mestiça muito jovem, moça ainda, 

com uma saia e uma blusa gastas, vem também do alpendre das 

cozinhas, descalça, com um caixote e um banquinho, põe o caixote ao 

lado da estante de música e senta-se no banquinho, a pouca distância. 

Entala a roda da saia entre as pernas compridas, assenta os cotovelos 

nos joelhos, apoia a cara nas mãos em concha e fica assim, de frente, a 

olhar para o Inglês, que entretanto arruma na estante uma folha de 

papel que o homem do princípio lhe entrega na mão antes de se 
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colocar, por sua vez, ao lado, quase colado às pernas do branco, de 

cócoras e pronto para dedilhar um kissange que trouxe agora consigo. 

Vai começar o concerto. (CARVALHO, 2007, p. 74) 

 

Hoje de manhã, com a terra molhada ainda pela humidade da noite, do 

ocre luminoso do chão, batido pelo sol, destacavam-se, móveis, as 

pintas de cor muito vermelha de uns percevejos de veludo, os filhos-

de-deus, que são sinal de chuva continuada. Porém a noite esteve 

limpíssima, e acesa por uma lua cheia que manteve nítido o recorte da 

serra ao longe e cuja luz me atingia filtrada pelo fino algodão da 

tenda. Este limpo acordar instaura o tempo da estação aqui. Recordo 

outras, negras, que espreito então nas madrugadas para ver um céu 

rasgado, só, pelas vias lácteas. Longe de Luanda, Luanda é longe, e é 

sempre longe, de Luanda aqui. (CARVALHO, 2007, p. 21, grifo do 

autor) 

 

O primeiro trecho que nos serve de epígrafe mostra a tríade de personagens – o 

Inglês, uma mestiça e o Ganguela – que ocupam o centro da cena no encerramento da 

parte inicial do livro. Esse conjunto é modelar em relação ao que se pretende 

demonstrar, pois são três personagens, que não têm quase nada em comum, encontram-

se no meio de uma paisagem cuja composição não se parece com uma sala de concertos 

como geralmente a conhecemos. Isso exprime, graças à construção imaginativa do 

narrador, um deslocamento significativo em relação a alguns aspectos importantes que 

gostaríamos de destacar. O primeiro seria uma ação que costuma ocorrer em um 

determinado espaço ser deslocada para outro bem diferente e, de certo modo, 

impensável. O segundo seria a participação de diferentes atores sociais que se interpõem 

no âmbito da ―orquestra‖ e da audiência. 

É no meio de um acampamento, no interior mais profundo do continente 

africano, que a paisagem a seguir se desnuda. 

 

 

É o cair da tarde e há uma luz doce e aberta que se estende a oeste 

pela anhara até lá muito longe e anuncia já a noite que está para vir, 

noite do Leste, vibrátil e imensa, capaz de acolher os uivos todos das 

vigílias todas de um continente inteiro. O acampamento está instalado 

numa ligeira vertente que a oriente se introduz pela mata de acácias 

altas e depois encosta à estreita corrente de água que passa logo em 

baixo e se vai alargar, mais a sul, numa pequena lagoa donde depois 

volta a sair o curso da ribeira. (CARVALHO, 2007, p. 72) 

 

E ―num extenso terreno que se abre para o horizonte da anhara‖ (CARVALHO, 

2007, p. 73) encontram-se o violino e o kissange, dois instrumentos musicais 
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representativos de tradições culturais distintas. Surgido, primeiramente, na Itália, o 

violino é um instrumento de cordas que precisa ser tocado com um arco. Encostado ao 

músico, torna-se uma extensão do seu corpo e o arco é um prolongamento dos seus 

dedos. O som é, mais comumente, produzido ao se friccionar o arco nas cordas e, 

geralmente, o timbre é agudo e estridente. Os mais conhecidos e valiosos violinos são 

os stradivarius, cujo valor pode chegar a cifras de milhões de dólares. O violino é mais 

frequentemente utilizado para se tocar música erudita, mas também pode acompanhar 

alguns gêneros mais populares como o rock. Em uma orquestra, depois do maestro, o 

spalla, líder do naipe de primeiros-violinos, é o comandante e fica localizado à esquerda 

do regente. O violino faz parte de uma família de instrumentos que é composta ainda 

pela viola, pelo violoncelo e pelo contrabaixo.  

Já o kissange ou kisanji é um instrumento angolano que pertence à família dos 

idiofones, instrumentos cujo som é provocado pela sua vibração, como, por exemplo, o 

agogô, o afoxé, o caxixi e o ganzá. O kissange é construído sobre uma tábua harmônica 

de formato retangular onde se fixa uma série de lamelas, com tamanhos diferentes, que 

produzem sons distintos. O instrumento deve ser segurado com as duas mãos e tocado 

apertando-se as lamelas com os polegares, sendo que alguns tocadores usam também os 

indicadores. Existem outros instrumentos que são similares a esse em diferentes regiões 

do continente africano como a mbira, em Moçambique; o sansa, no Congo e região 

central do continente; a kalima ou karimba, em Uganda; o mangamgeu, em Camarões; e 

o kondi, em Serra Leoa. Foi um instrumento utilizado em longas caminhadas, uma vez 

que permitia estabelecer relações a curta ou longa distância entre os diferentes grupos, 

sendo, de acordo com a historiadora Isabel Castro Henriques (2004), um marcador 

territorial, conceito que desenvolveremos no capítulo seguinte.  

A partir da descrição de cada um dos instrumentos, podemos concluir que eles 

apresentam muito mais diferenças do que similitudes. No entanto, o narrador os colocou 

lado a lado, assim como colocou o Ganguela e o Inglês. Na relação dos instrumentos 

com o espaço, observa-se um descompasso na junção do ambiente descrito com um 

violino. O instrumento de origem italiana é frequentemente associado a uma sala de 

concertos. O que representaria o deslocamento deste instrumento para a paisagem 

africana?  
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A metáfora da música como uma linguagem universal é bastante recorrente, 

porque os sons não necessitariam de uma tradução. Mas é claro que essa ideia tem as 

suas limitações. Por que nunca vimos um kissange sendo tocado por uma orquestra, por 

exemplo? Por que um stradivarius original tem um valor milionário e um kissange 

produzido artesanalmente não alcança as mesmas cifras no mercado internacional? Os 

valores desses instrumentos, como representações culturais de músicas produzidas nos 

países colonizadores ou colonizados, ganham a exata dimensão no quadro da 

universalidade que se atribui à música. Assim, o que está marcado nessa cena, que 

encerra uma parte do livro para iniciar outra, é exatamente o deslocamento de matrizes 

que se entrelaçam para demonstrar uma intercorrência de valores. Se o violino está 

deslocado no sentido espacial, então o kissange estaria deslocado no sentido da 

orquestração, do concerto anunciado pelo narrador. É importante notar que do encontro 

entre esses dois instrumentos se constitui a cena central do livro, o intermezzo 

anunciado. 

O segundo ponto de deslocamento que vimos na cena são os agentes sociais que 

participam dela. Começando pela plateia, temos um conjunto muito curioso de pessoas 

que assistem ao tal concerto imaginado pelo narrador. 

 
É para aí que está a ser levado agora, por um homem que saiu da 

cozinha e entrou na tenda do Inglês, um objeto que o Belga e os 

Americanos, de longe, olham muito atentamente porque talvez lhes 

custe acreditar que se trata mesmo do que estão a ver: uma estante de 

música. Há mais pessoas atentas ao movimento do homem que a 

dispõe no centro do terreiro. O Grego, que também olhou da entrada 

da sua barraca, faz um gesto de enfado, volta as costas e perde-se no 

escuro do interior. E há o pessoal, que está ao corrente do que vai 

passar-se e vem sentar-se à volta com os cães atrás. É muita gente, 

pisteiros, carregadores, armeiros, carreiros, aumentou agora com a 

comitiva das visitas. Há quem chame para o lado do acampamento 

deles, encostado aos currais dos bois e às mutalas de secar carne, a 

jusante do curso do vento, e vêm mais, e mais um grupo de Vasekeles, 

pequenos Kung, quase nus e amarelinhos, que anda sempre por perto 

por causa das sobras de carne. (CARVALHO, 2007, p. 73-74) 

 

Quando, mais uma vez, comparamos o que se convencionou pensar como sendo 

um concerto, observamos marcas significativas de um descentramento no modo de 

compreender esse tipo de manifestação cultural. Visto que aqueles que estariam 

acostumados a assistir a espetáculos como esse – o Grego, a Americana, o Belga – 

apenas o observam de longe ou não querem assistir-lhe, enquanto aqueles que, ao que se 
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imagina, nunca estiveram em um teatro, apreciando um concerto, comparecem atentos 

ao que se desenrola daí para frente. É bastante tentador pensar nos concertos musicais 

das grandes capitais europeias da segunda década do século XX, sendo frequentados 

pela alta sociedade, que se veste com os figurinos mais ao gosto da época e compará-los 

com a cena narrada, na qual as pessoas se reúnem, usam roupas gastas ou nem usam 

muita roupa, sentam-se em banquinhos improvisados e assistem ao concerto que lhes 

oferecem, ao cair da tarde, o Inglês e o Ganguela.  

Ao utilizar a palavra concerto, o narrador aciona o cabedal de conhecimentos da 

sua interlocutora e do leitor também, mas tendo já narrado tudo de um modo tão 

diferente, está se valendo de uma estratégia discursiva própria da ironia. Ele convoca o 

arquivo de nossos conhecimentos para fazer do leitor também um produtor de sentido 

do texto. A sua escolha vocabular se aproxima da representação daquilo que nos é mais 

conhecido, provocando e problematizando os lugares já estabelecidos pelo paradigma 

ocidentalizado. Como destaque dessa atenta assistência, temos a mestiça que se 

posiciona bem próxima aos instrumentistas e observa-os muito de perto, olhando 

frontalmente para o Inglês. Mais adiante na narrativa, compreenderemos a importância 

desta personagem na elucidação do motivo do suicídio de Perkings.  

Os dois polos que se aproximam na composição musical desse concerto 

participam como atores de uma cena que, utopicamente, evoca a possibilidade de um 

novo contrato social. A ideia é de que a cena carrega em potencial a possibilidade do 

estabelecimento de uma nova ordem em que, sem muitas formalidades, as pessoas 

poderiam se reunir e aqueles que quisessem poderiam tocar o seu instrumento. O poder, 

o centro, o comando, pode, independente do espaço em que isso ocorra, ser ocupado por 

qualquer um que saiba manejar os instrumentos. Não é necessário nenhum controle, 

apenas o desejo, para levar os outros a se juntarem a esses novos regentes. Esse espaço 

pode ser, por exemplo, a anhara no interior do continente africano ou uma praça 

pública, em uma pequena cidade. Em termos de ação pública e política, a cena produz 

sentidos bem arrojados para os modelos de gestão que se estabeleceram no período 

colonial e cujas estruturas, em larga escala, ainda são mantidas pelos novos estados-

nação africanos independentes. 

Acreditamos que o conceito de ―entre-lugar‖, cunhado por Silviano Santiago 

(1978), pode ser também utilizado quando se fala das literaturas africanas, no caso 
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específico, da literatura angolana. Assim, quando Silviano defende que ―o silêncio seria 

a resposta desejada pelo imperialismo cultural, ou ainda o eco sonoro que apenas serve 

para apertar mais os laços do poder conquistador‖ (SANTIAGO, 1978, p. 19), 

compreendemos o quanto o gesto de colocar o Ganguela no centro da cena, cujo 

protagonista ―naturalmente‖ seria o Inglês, é um ato de reação e de ruptura com uma 

determinada ordem vigente. Silviano completa o seu pensamento afirmando que ―falar, 

escrever, significa: falar contra, escrever contra.‖ (SANTIAGO, 1978, p. 19). Então, se 

no plano da narrativa observamos uma perfeita orquestração entre os instrumentos e os 

personagens que se articulam na cena, no plano discursivo, o que se observa é um ato de 

luta e de rebelião. Essa reação, claro está, não significa apenas um grito contra o 

apagamento das diferentes culturas pretendido pelo colonialismo, mas também contra 

políticas pós-independência que mantiveram estruturas semelhantes àquelas dos tempos 

coloniais. Trazer o personagem do Ganguela para o centro da cena e da trama significa 

oferecer ao leitor uma mudança radical na estrutura e na arquitetura do discurso. 

Quando, no mesmo texto já citado, Silviano Santiago analisa o uso da palavra 

índio, no contexto da literatura romântica europeia, atribui-lhe um sentido de evasão, 

viagem, desejo de expansão. No entanto, se a mesma palavra for usada por autores 

românticos, no contexto americano, a esse significante irão se conectar outros 

significados. O índio, no texto americano, é um símbolo político, do nacionalismo, da 

liberdade e do desejo de dar contornos mais nítidos a uma nova pátria que está em 

formação. Logo, ―se o significante é o mesmo, o significado circula uma outra 

mensagem, uma mensagem invertida‖ (SANTIAGO, 1978, p. 24). Assim é como 

pensamos a palavra concerto no contexto dessa narrativa. É preciso tomá-la como 

possibilidade de tradução de uma mensagem invertida, pois o seu uso, nesse caso, 

reorganiza o espaço e modifica o ritmo habitual. Essa palavra não está aliada apenas aos 

saberes desenvolvidos no Ocidente como paradigmas do estatuto civilizador. 

A cena que trouxemos para nossa análise, como já dissemos, encerra a primeira 

parte do livro e abre as cortinas para uma parte intermediária, que apresenta algumas 

características um pouco diferentes das outras duas partes e pode ser vista como um 

intervalo. Estrutura-se em cinco sessões antecedidas por um título, Intermezzo, e tem 

um subtítulo muito sugestivo: ―Como num filme‖. Outra característica interessante é 
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que todas as fontes aparecem em itálico, registro antes utilizado apenas para aquilo que 

nomeamos como as anotações no caderno de campo do narrador. 

Olhando, então, para o significado do título, intermezzo seria uma peça 

executada no intervalo entre dois atos de uma peça teatral ou ópera. O próprio narrador 

já havia se pronunciado sobre o potencial dramático da narrativa de Galvão, portanto, 

isso só confirma que ele vê a história como um grande teatro em que as cortinas se 

abrem para a observação do público. Nesse espetáculo, estão envolvidas diferentes 

linguagens, inúmeros significados e várias potenciais problematizações. O intermezzo se 

apresenta como um intervalo entre as duas partes da história, a reinvenção da narrativa 

de Galvão, centrada na figura do Inglês, e a história de sua viagem atrás dos papéis 

desse mesmo personagem. Assim como essa parte se mostra como possibilidade de ser 

um intervalo, ela é também um elo. É no interlúdio, como indicam as fontes em itálico, 

que o narrador dá vazão à sua imaginação a fim de amplificar a cena do encontro entre o 

violino e o kissange. Nessa parte, constrói-se uma explicação para a aversão do Inglês 

por mulheres brancas. Logo, o que se colocaria apenas para preencher o vazio 

entediante do intervalo, passa a ser uma conexão forte que liga as duas partes. 

Dentro de tal estrutura, ainda que esteja sendo mantido o campo semântico da 

música, uma outra linguagem se apresenta de maneira muito marcante: o cinema. 

Observa-se uma recorrência maior de verbos no presente, como se tudo se passasse, 

naquele exato momento, bem diante do leitor/espectador, ou seja, como se estivéssemos 

diante de uma tela de cinema. Ao recorrer à linguagem cinematográfica, interroga-se a 

tradição de obras, seja de ficção ou de documentário, que subalternizaram os sujeitos 

africanos. Ainda mais em se tratando daqueles sujeitos que se tornaram os protagonistas 

nas obras de Ruy Duarte de Carvalho, ou seja, aqueles que mantêm uma cultura, até 

certo ponto, distanciada da acumulação de capital dentro do modelo hegemônico do 

Ocidente. O sentido do pensamento proposto, então, não é aquele do cinema que 

atravessaria uma estética e uma política que poderíamos chamar de hollywoodiana das 

produções ligadas aos grandes estúdios e conglomerados cinematográficos. O termo 

hollywoodiano enceta uma ideia de que não só filmes produzidos em Hollywood se 

enquadrariam, mas filmes produzidos, independentemente do lugar, a partir de uma 

estética mais voltada para agradar ao público e ao mercado do que propriamente 

provocar uma reflexão sobre o status quo. No livro de Ruy Duarte de Carvalho, o 
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sentido a atravessar a narrativa é aquele que traz um ―pensamento do sul‖ e uma 

problematização em relação ao papel que as narrativas do cinema podem alcançar. Isso 

está ligado ao fato de Ruy Duarte de Carvalho, além de escritor e antropólogo, ter sido 

cineasta com uma longa reflexão acumulada sobre o papel do cinema. 

Nessa relação, tanto a linguagem quanto a estética do cinema são acionadas. À 

sequência da cena do violino e do kissange seguem-se outras sessões, que funcionam 

como se a câmera do cineasta fosse se movimentando através da paisagem. Tomando o 

plano do quadro mais específico em que ocorrerá a próxima cena, descreve-se o espaço 

do acampamento; aproximando a câmera da barraca do Inglês, que é surpreendido pela 

chegada da Americana, que o procura em busca de uma relação sexual. O campo 

semântico que o narrador escolhe estabelece uma relação direta com a linguagem do 

cinema, como podemos observar a seguir: 

 

A Americana surge enquadrada no triângulo da entrada da tenda que 

dá para o terreiro. O Inglês não pode saber há quanto tempo ela lá está 

porque não a vê chegar. Quando desvia os olhos do tecto da barraca 

em que esteve absorto, dá conta que ela está ali a pé, a fazer parte do 

quadro, integrada no resto pela ebulição dos efeitos da sombra e da 

luz. (CARVALHO, 2007, p. 81) 

 

Expressões como ―surge enquadrada no triângulo da entrada da tenda‖, ―a fazer 

parte do quadro‖, ―efeitos da sombra e da luz‖, juntamente com a sugestão dada no 

subtítulo, endereçam os significados para um plano visual. Em seguida a essa aparição, 

há uma cena de sexo em que os sentidos e a percepção do Inglês ficam bastante 

alterados. Uma frase dita pela mulher, durante o ato sexual, interrompe esse fluxo 

narrativo e traz de volta o Inglês à consciência. Ele a expulsa da sua tenda sem se 

preocupar que o Grego ou o marido dela o estivessem observando. Então, há um corte 

abrupto na cena e se inicia um flashback. A narrativa retorna a um tempo em que o 

Inglês é apenas um menino: ―Archibald terá então doze anos, veste calções compridos, 

pelos joelhos, calça sólidas botas de meio cano e está sentado no extremo de uma sala 

profusamente iluminada pela parede inteira envidraçada [...]‖ (CARVALHO, 2007, p. 

84). Trata-se de uma lembrança do personagem, que retorna para o início de sua 

adolescência, quando flagrou o pai praticando sexo com uma mulher, não por 

coincidência, a mesma Americana que ele reencontrara agora. A partir desse episódio, 

uma das lacunas que havia sido deixada pela narrativa de Galvão é preenchida: o motivo 
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pelo qual Perkings escolheu transitar por aquela e não por outra parte do continente. Na 

mesma ocasião, o pai falou sobre um tesouro que tinha sido enterrado no interior de 

Angola e que ainda permanecia escondido.  

O narrador oferece uma pista falsa ao leitor, dando a impressão de que se trata 

de mais um filme de aventuras ou mesmo de um documentário que pretende desvendar 

os segredos dos grandes tesouros africanos. Ele aponta para uma direção, mas seu alvo 

acerta outro lugar. Pensando em duas camadas da história, Archibald Perkings busca 

algo muito mais complexo do que o tesouro que o pai havia lhe anunciado. A saída de 

Londres e a sua viagem para a África são recontextualizadas a partir de um prisma 

subjetivo. Não é a simples aventura de alguém que vai caçar ou buscar um tesouro. O 

seu modo de pensar a relação com o outro, que ficou bem claro na primeira parte do 

livro a partir das discussões sobre o posicionamento do antropólogo, não permitiriam 

que fosse de outra forma.  

Outrossim, como já dissemos mais de uma vez, a entrada de outros personagens 

(como o Ganguela e a mestiça muda) nesse pseudossafari embaralha as configurações 

consolidadas. Em outro plano, a busca do narrador-personagem pelos papéis do inglês 

não está nem próxima de ser a busca por um tesouro que lhe desse garantias materiais. 

A sua viagem não é chamada de expedição como haveria de se chamar uma caça ao 

tesouro, mas de deambulação etnográfica. Ademais, os personagens que acompanham o 

narrador não estão ali para serem caçadores de tesouro. Ainda que ele mesmo jogue 

com a interlocutora sobre a possibilidade de aproximar a sua busca daquela feita por um 

famoso personagem do cinema, isso é motivo apenas de riso e troça, como podemos 

observar no seguinte trecho: 

 

Os papéis do meu pai, e logo os do Inglês na engenharia da minha 

imaginação e das conjecturas que destilava, na pista deles eu estava já 

então, seguramente, e eram um tesouro a procurar. Só não sabia ainda, 

nessa altura, estar também no encalce de tesouros daqueles que não se 

procuram, vêm ao teu encontro, hei-de chamar-te também atenção 

para isso, e é desta forma que a procura e o achamento de tesouros se 

constitui como um dos ―leit-motifs‖ do que tenho para contar-te. 

Parece remeter a climas de Indiana Jones, não é? Também isso me 

ocorreu na altura e, é claro, sorri: Para além do que, desastrado sou e 

entendo que o direito ao disparate é um dos direitos fundamentais do 

homem. (CARVALHO, 2007, p. 39) 
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Assim, a ambivalência da trama e do roteiro a seguir leva o livro em direção ao 

Sul. O narrador se interessa por buscar tesouros escondidos: saberes que estão ainda em 

uma condição de subalternidade. A emergência desses outros modos de entender o 

mundo é o mais profundo rasgo que se pode fazer na constituição dos saberes 

hegemônicos. Tanto Archibald Perkings quanto o próprio narrador encontram os seus 

tesouros: para Perkings, já não é mais o potentado de Lobengula, mas a mulata muda 

com quem pretendera estar; o narrador, por sua vez, encontra o encanto de ser desafiado 

por uma jovem a contar-lhe aquela história, que se materializa no próprio livro que 

estamos lendo.  

O livro se encarrega de operar um deslocamento na maneira de pensar e de 

entender o mundo, as pessoas, as culturas. Assim, antes de contar a história do que 

aconteceu com o Inglês, é narrada a cena de um concerto entre dois instrumentos: o 

violino e o kissange, na qual problematiza-se e, por conseguinte, desconstrói-se o 

ideário de uma África selvagem, que fora construído pelas narrativas hegemônicas, 

sendo o cinema a principal delas. 

O narrador apresenta toda a jornada até o acontecimento em que se transformou 

o encontro do Ganguela e do Inglês. Archibald Perkings tinha como hábito tocar o seu 

violino ―de tempos a tempos e ao cair da tarde‖, arranhava alguma melodia de Vivaldi, 

mas era outra a composição que estava se formando ali: ―O fenómeno insinuou-se de 

forma subtil. O Ganguela, cozinheiro e carreiro do coice, calado sempre, passou a vir 

agachar-se aos pés do Inglês, quase encostado às pernas altas do branco‖ 

(CARVALHO, 2007, p. 78). 

O narrador dividiu esse encontro em três etapas, cada uma marcada por um 

instrumento diferente. Primeiro o Ganguela utilizou uma rabeca, depois uma tyihumba e 

por último um kissange. Essas etapas são graduais ampliando a participação cada vez 

mais desenvolta do Ganguela. Na primeira etapa, uns poucos sons do seu instrumento, 

no intervalo das músicas tocadas pelo Inglês. Na segunda, houve uma interação um 

pouco maior entre os dois participantes, e o Ganguela arriscou-se mais com seu 

instrumento. Na terceira vez, não houve mais constrangimentos, e o Ganguela dedilhou 

o instrumento logo na primeira pausa. Daí por diante, não era mais o Ganguela quem 

acompanhava o Inglês, mas o contrário: 
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Uma importante alteração ao programa viria a dar-se quando, na 

estação seguinte, o Inglês passou a vir acompanhar, na sanzala, os 

solos do kissange do Ganguela, surdina morosa em noites de lua e 

frias, e nos intervalos de alguns trechos mais sentidos era o lancinante 

contraponto do stradivarius que vinha dilacerar o peito de tantos 

homens, de tanta raça e tão sós. (CARVALHO, 2007, p. 79) 

 

O Ganguela, com seu kissange, passa a ser o protagonista da cena. No ensaio 

―Do pós-moderno ao pós-colonial e para além de um e outro‖, Boaventura de Sousa 

Santos (2010) defende a ideia de que o pós-colonialismo se constitui como um conjunto 

de correntes teóricas e analíticas que teve forte ancoragem nos estudos culturais, no 

entanto se expandiu para as ciências sociais e que veio para dar 

 

[...] primazia teórica e política às relações desiguais entre o Norte e o 

Sul na explicação ou na compreensão do mundo contemporâneo. Tais 

relações foram constituídas historicamente pelo colonialismo e o fim 

do colonialismo enquanto relação política não acarretou o fim do 

colonialismo enquanto relação social, enquanto mentalidade e forma 

de sociabilidade autoritária e discriminatória. (SANTOS, 2010, p. 28) 

 

Compreendemos que a cena do violino e do kissange será um questionamento 

aos valores do colonialismo. Ao dar um peso maior aos saberes que se acumulam no 

Sul, para usar a expressão cunhada pelo sociólogo português, o texto de Ruy Duarte de 

Carvalho não deixa de expor o desequilíbrio na correlação de forças sociais. Entretanto, 

sugere algo novo na transferência desse protagonismo. Embora a inserção do Ganguela 

como personagem já indicasse um caminho importante na desconstrução da narrativa de 

Galvão, dar-lhe o protagonismo dessa cena rompe com o ciclo de subalternidade e 

instaura uma nova direção nas relações Norte-Sul. 

Aliás, tal abordagem não é nova na obra de Ruy Duarte de Carvalho, visto que, 

desde suas pesquisas antropológicas, que marcam sua escrita poética e o seu olhar de 

cineasta, isso está bastante presente. A reflexão sobre a necessidade do deslocamento e 

da descentralização atravessa de maneira muito acentuada a sua escrita narrativa. No 

capítulo ―Um passeio ao sul...‖, de sua tese de doutoramento, a pesquisadora Renata 

Flávia da Silva reflete justamente sobre esse assunto: 

 

Seus estudos de antropologia e cinema auxiliam o escritor a traçar um 

retrato do país, privilegiando os ângulos menos favorecidos pela 

ocidentalização progressiva a que Angola tem sido exposta. Sua 

construção narrativa, alicerçada sobre outros discursos que não apenas 
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o ficcional, nos fornece um mapa dessa geografia localizada ao sul do 

país. Esse deslocamento, quer espacial, quer discursivo, contribui para 

a expansão dos espaços que discutem e representam a sociedade 

angolana contemporânea. (SILVA, 2008, p. 116) 

 

No livro, além da cena que destacamos, há inúmeros outros momentos em que as 

relações Norte-Sul são problematizadas, apresentando-se a reivindicação da emergência 

de um pensamento do Sul. Estamos pensando de acordo com as ideias desenvolvidas 

por Boaventura de Sousa Santos que entende o Sul como metáfora e não como categoria 

geográfica. Não há uma completa coincidência entre o que se postula como Sul e o sul 

geográfico, representado pelos países que se situam abaixo da linha do Equador. O Sul, 

de acordo com o pensamento de Boaventura, diz respeito a um espaço construído a 

partir da correlação de forças que se estabeleceram historicamente com a ascensão do 

capitalismo e do colonialismo. Podemos então compreender que, em países do Norte 

geográfico, há grupos que foram historicamente marginalizados, ao passo que no Sul 

geográfico há pequenas ilhas que se isolam e se elitizam, beneficiando-se da 

continuidade da subordinação que o colonialismo impôs: ―o Sul é aqui concebido 

metaforicamente como um campo de desafios epistémicos, que procuram reparar os 

danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com 

o mundo‖ (SANTOS & MENESES, 2009, p. 12).  

A ideia de Sul, portanto, não é dada a priori e necessita-se de uma 

contextualização geopolítica e histórica. O Sul não é um conceito que se paute por 

idealização ou visão redutora de que haveria um antagonismo necessário a se cumprir, 

principalmente depois das independências. O que se deve considerar é que existe um 

ideal vigente e ainda dominante de que os saberes e os conhecimentos produzidos no 

Norte são definidos por técnica, racionalização, eficiência e produtividade, enquanto 

que os saberes produzidos no Sul seriam desprovidos dessas características.   

Destarte, é preciso estabelecer que o Sul, na verdade, deve ser entendido, 

principalmente, por dois pontos: pluralidade e reivindicação de uma cultura da 

heterogeneidade. Durante muito tempo, não obstante, predominou a concepção de que 

os conhecimentos produzidos no Sul eram sinônimo de atraso, subdesenvolvimento, 

misticismo, entre outras classificações que os colocavam sempre abaixo. Essa visão 

simplificadora dos processos de conhecimento impedia que se valorizassem os modos 

do Sul de compreender o mundo, de se organizar socialmente ou de produzir 
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culturalmente. Aos saberes ali produzidos, o pensamento hegemônico não atribuía valor 

e necessidade de salvaguarda.  

Os papéis do inglês apresentam muito profundamente essa discussão. A começar 

pela paisagem com que se inicia o livro e que nos é apresentada a partir de uma 

anotação do caderno de campo do narrador (data e fontes em itálico). É uma paisagem 

distante de um cenário europeu ou mesmo das metrópoles africanas, como podemos 

observar a seguir: 

 

23.12.99 

Saí sozinho, logo que cheguei, para fotografar pedras à volta do 

acampamento, no regresso atravessei uma linha de água em sítio 

errado e desfiz o rumo, mantive as cabeças dos morros à esquerda, 

mas ultrapassei a zona, internei-me em mata sempre baixa mas cada 

vez mais densa, deixei de ver à volta, fui ter muito à frente, quer dizer, 

perdi-me. Subi a uma pedra, vi a antiga pedreira de mármore já assim 

tão perto, do acampamento só se lhe vê a cabeça branca. Retrocedi. 

Agarrei então o curso de uma outra mulola, havia de vir ter até ao 

rio, rodeei um sombrio cemitério, entalei no cinto um ramo de folhas 

verdes, e aí apanhei um caminho de bois que acabou por trazer-me a 

estas nascentes aqui ao lado. Andei às voltas por me julgar bastante, 

em terreno alheio. (CARVALHO, 2007, p. 11) 

 

Nesse espaço, inscrevem-se signos que estão longe de um ideal tão aclamado de 

arquitetura, técnica e design (pós-)modernos. O panorama que se abre é marcado por 

representações muito próximas de um cenário interiorano: linha de água, morros, mata, 

pedra/predreira, mulola, rio, caminho de bois e nascentes. As suas marcações espaciais 

são de uma cartografia que, de modo geral, desloca os lugares comuns, porque não usa 

mapas nem bússolas. A maneira de se orientar não é através de instrumentos, ele se 

pauta em saberes de outra ordem.  

Desse modo, acreditamos que as três importantes orientações que o sociólogo 

português Boaventura de Sousa Santos estabeleceu para a emergência de epistemologias 

do Sul estão contempladas na obra que ora analisamos. A primeira delas é aprender que 

existe o Sul, a segunda, aprender a ir para o Sul e a terceira, que nos parece ainda mais 

complexa e ao mesmo tempo mais relevante, aprender a partir do Sul e com o Sul. Essas 

orientações aprofundam uma discussão sobre a dominação que vem ocorrendo, nos 

últimos dois séculos, da ideia de que há uma epistemologia neutra. Esse conceito 

equivocado tenta eliminar os contextos político e cultural da reflexão sobre a construção 

do conhecimento. Boaventura busca, então, pleitear uma epistemologia que não seja 
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lançada no vazio ou na abstração, mas que esteja diretamente relacionada às práticas de 

conhecimento e, por conseguinte, às práticas sociais.  

O colonialismo foi um portal pelo qual essa ideia de epistemologia neutra passou 

a vigorar. O que se torna ainda mais perverso é que se estabeleceu uma relação desigual 

de saber-poder entre Norte e Sul, tentando elidir os saberes dos povos colonizados e 

impor desprezo ao conhecimento produzido. Como consequência disso, a sua circulação 

ficaria restrita apenas ao campo da subalternidade. As epistemologias do Sul foram 

propostas como resistência e enfrentamento a esse pensamento excludente. Os seus 

objetivos são muito bem definidos e incidem sobre um conjunto de intervenções muito 

claras: denunciar a supressão, valorizar e empreender um diálogo entre esses saberes 

produzidos nessa esfera. Não há um caráter universalizante, pelo contrário, é isso que se 

tenta combater. Contrapõe-se à neutralidade e à universalidade uma ideia de que há uma 

diversidade de maneiras de compreender e de estar no mundo, nos modos de 

organização social, nas formas de subsistência e até mesmo nos relacionam pessoais. O 

livro está repleto de dizeres e saberes alinhados às propostas de visibilidade e 

valorização desses modos de conhecimento, questionando a epistemologia que se tornou 

dominante com o fenômeno do colonialismo e que se perpetuou através do capitalismo 

global. Desse modo, inverte-se essa lógica, porque tais saberes se apresentam como 

valores positivos. Um dos exemplos disso ocorre, quando são destacadas as atividades 

do tyimbanda: 

 

Era tyimbanda dos bois, desses que tratam carbúnculos, 

peripneumonias, caonhas, carraças e doenças que as carraças trazem, e 

procedem a fumigações e a cortes nas caudas dos animais sãos onde 

introduzem líquidos que extraem dos pulmões de animais doentes, são 

vacinas, não é, que não devem nada às descobertas de Pasteur, é uma 

ciência antiga, de pastores. Preparam beberagens e tratam as águas, 

oficiam sacrifícios e enterram malefícios no escondido da mata, sabem 

dos capins maus e de sapos que estoiram os bois, dão liamba aos 

touros que é para lhes estimular vigores e operam nas vulvas de vacas 

maninhas. Extraem-lhes aquela coisinha saliente, estás a ver, que 

quando é desenvolvida demais as faz andar sempre saídas, assanhadas, 

sempre a dar ao macho mas sem nunca encher, era um desses mas 

também sabia tratar pessoas, só tratamentos comuns, como é no 

hospital, não tinha com ele nenhum desses espíritos que dá para 

combater feitiços e tratar casos da cabeça e do coração e do sangue 

das pessoas, espírito assim de antepassado ele tinha só para tratar dos 

animais. Vinha do norte, do Kamukuio e de mais longe, para lá ainda, 

e regressava agora a casa com mais de duas dezenas de bois. Era o 
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pagamento, traduzido nessa moeda nossa, daqui, de uma campanha de 

trabalho como os tyimbandas às vezes fazem em área alheia e os 

afasta de casa até por mais de dois anos, chegam a andar pela 

Namíbia. (CARVALHO, 2007, p. 32) 

 

O narrador apresenta o saber e a experiência do tyimbanda respaldado em signos 

produtivos, afastando-se do olhar exótico. Ao expor as atribuições do ―tyimbanda dos 

bois‖, está-se ―aprendendo a partir do Sul e com o Sul‖. O tyimbanda cuida do gado, 

bem que possui alto valor para o modo de vida e o sustento das pessoas daquela região. 

As primeiras intervenções narradas sobre o que realiza não nos trazem nenhuma 

surpresa, visto que não são tão diferentes das que seriam realizadas por alguém com 

conhecimento científico para tratar os animais. No caso da sociedade ocidental, este 

profissional seria um veterinário. Opta-se por mostrar, por exemplo, que os saberes que 

ficaram subalternizados, porque não são (re)conhecidos ou não são considerados 

científicos, não se diferenciam, por exemplo, das descobertas do cientista francês Louis 

Pasteur, no século XIX.  

No ensaio ―Um ocidente não ocidentalista?: a filosofia à venda, a douta 

ignorância e a aposta de Pascal‖,  Boaventura de Sousa Santos dialoga com as 

concepções desenvolvidas por Jack Goody, no livro The theft of History. Boaventura 

explica que uma das ideias que Goody defende é que ―tudo que é atribuído ao Ocidente 

como sendo excepcional e único – sejam ela a ciência moderna ou o capitalismo, o 

individualismo ou a democracia – têm paralelos e antecedentes em outras regiões e 

culturas do mundo‖ (SANTOS, 2009, p. 446). Em Os papéis do inglês, ao mostrar que 

as técnicas utilizadas pelo tyimbanda não estão nada distantes de algumas concepções 

científicas que o mundo ocidental conhece, abre-se caminho para uma reflexão bem 

próxima dessas ideias, esvaziando a hegemonia técnica do ocidente. 

O episódio do tyimbanda provoca-nos ainda uma reflexão sobre diferença no 

que diz respeito à ciência moderna ocidental e a instauração de uma racionalidade que 

fragmenta em campos distintos os tratamentos entre o corporal e o espiritual. A 

medicina ocidental propõe uma separação em diferentes especialidades, desligando, 

muitas vezes, o que poderia atingir o corpo, como sintoma ou doença, do que se passa 

na psique das pessoas. Isso porque, a partir do momento em que a epistemologia 

dominante conferiu à ciência moderna a exclusividade do conhecimento válido, o 

diálogo entre ciência e outros saberes tornou-se quase improvável. 
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Além da relação com a ciência, esse episódio levanta outras questões no que diz 

respeito às formas de pagamento para o trabalho e à mobilidade. O trabalho do 

tyimbanda é pago com cabeças de gado e não com dinheiro, porque é isso que tem valor 

naquela estrutura social. Há, portanto, uma quebra na cadeia de valor atribuído ao 

dinheiro, à moeda, surgindo outras possibilidades de troca que não são apenas pautadas 

na lógica do capital. Os ideais de progresso e prosperidade, tão cultuados em uma 

sociedade capitalista, perdem o seu prestígio.  

A obra de Ruy Duarte de Carvalho traz, como já dissemos, o pensamento do Sul 

como cerne de suas questões. No artigo ―Veredas ao sul: a escrita ficcional de Ruy 

Duarte de Carvalho‖, Laura Cavalcante Padilha e Claudia Fabiana de Oliveira Cardoso 

abordam essa demarcação territorial feita pelo narrador em Os papéis do inglês. A 

configuração do espaço já vem sendo pensada desde suas primeiras obras: 

 

Os personagens, na busca dos reveladores papéis, transitam pela 

Huíla, o Cunene e o Cuando Cubango. Enfim, o espaço do romance é 

a região sul de Angola, cenário que percorre a obra de Ruy Duarte de 

Carvalho como um todo, a começar pela poesia. Seu primeiro livro é 

de 1972, Chão de oferta, e já lá o sul angolano está presente. Tanto na 

poesia quanto na prosa o trabalho do escritor foi de mapeamento das 

paisagens culturais angolanas, de leitura e reescrita de tradições e da 

diversidade cultural do seu país. (PADILHA & CARDOSO, 2010, p. 

164) 

 

Reconfigurar o mapa angolano e estabelecer uma nova cartografia foi uma 

grande contribuição da obra desse escritor. Ele denuncia e revela com indignação o 

descaso que os poderes públicos votam aos povos do sul angolano, demonstrando a 

permanência do pensamento de homogeneização que predominou nos últimos séculos. 

O crítico e teórico Pires Laranjeira entende que a obra do escritor angolano faz uma 

delimitação do espaço social, trazendo para a literatura e para o debate cultural e 

político uma região pouco discutida. Ele defende que ―Ruy Duarte de Carvalho, mais 

concentrado na diluição referencial, não deixou de delimitar o espaço geo-social numa 

região de Angola pouco tratada poeticamente: o extremo sul‖ (LARANJEIRA, 1995, p. 

168). 

Se tomarmos como referência os modos de pensar hegemônicos, 

consideraríamos que a cultura angolana estaria na periferia desse pensamento. No 

entanto, se observarmos por um ponto de vista interno, compreendemos que existe uma 
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periferia da periferia. O centro, simbolicamente, passa a ser Luanda, identificada como 

o núcleo do poder político. Fica evidenciado, desse modo, que mesmo depois da 

independência, o reconhecimento da cultura e dos saberes de povos do interior como 

valores fundamentais para a construção da nação não aconteceu do modo como muitos 

esperavam. Em Vou lá visitar pastores (2000), o autor explicita sua reprovação em 

relação à visão que se tem da cultura desses povos, conforme podemos observar no 

seguinte trecho: 

 

Portanto, para já, os Mucubais são gatunos, e tudo se passa assim, 

dentro dos parâmetros da distância, da abominação, do temor, do 

medo, da fascinação e do espanto. Algo entre a estigmatização, o 

desprezo e o fascínio do exótico. Por isso vão ainda assim servindo 

para ilustrar algumas festividades na capital da Província ou mesmo 

em Luanda e de vez em quando chega ordem para constituir um grupo 

folclórico de Mucubais que, accionados a vinho, se irão exibir perante 

públicos desdenhosos e complacentes. [...] Isto de voluntarismos 

folclóricos passa a ser também uma violência quando, a coberto de 

necessidades de afirmação cultural e de cultos políticos que recorrem 

à tradição, se propõe a reabilitação de um passado quando o que 

afinal se exibe é antes a representação viciada a que o presente reduz 

esse passado. (CARVALHO, 2000, p. 29, grifos do autor) 

 

Sua indignação diz respeito ao engodo que se constitui a custa de um 

exibicionismo e um folclorismo que em nada expandem ou amplificam o repertório da 

angolanidade, pelo contrário, abafam o que poderia irromper daí. Portanto, a reflexão a 

que se propõe Ruy Duarte de Carvalho complexifica a ideia da margem. Sua 

interrogação se dirige às dinâmicas sociais e políticas angolanas, que mantêm uma 

relação bem próxima daquela que havia nos tempos coloniais. 

O fato de que um pensamento tenha se tornado dominante, produzindo uma 

pretensa ideia de universalidade, que corroborou com o pretexto da missão civilizadora, 

resultou na tentativa de apagamento das diferenças culturais. O que vimos emergir, nas 

últimas décadas, foi uma reação a isso. A descolonização política não significou o 

mesmo em relação ao pensamento. Como afirma Anibal Quijano, em muitos casos, 

houve uma continuação de práticas e classificações sociais que foram constituídas pelo 

colonialismo e que não se encerraram com as independências. O termo colonialidade 

define esse modo de pensar ancorado nas diferenciações que minoram o valor de alguns 

e majoram o valor de outros, de acordo com o seu papel dentro do processo colonial e 

capitalista (QUIJANO, 2010, p. 73). 



 
69 

Em Os papéis do inglês, Ruy Duarte de Carvalho avança na crítica que já estava 

presente em seu livro anterior, denunciando uma estrutura social que pouco ou nada 

havia se modificado com a independência. A inquietação em relação ao tratamento dado 

aos povos que vivem com recursos materiais e simbólicos distantes da capital resulta em 

uma linguagem ironicamente ácida, conforme se observa no trecho a seguir: 

 

Numa sociedade, e num país, onde quem não se vê prioritária e 

completamente mobilizado pelas dinâmicas mais elementares da 

sobrevivência física cada vez mais se converte às das rentabilidades 

imediatas, do clientelismo parasitário e do saque, ver-me ali a 

enfrentar o mato, perigoso e incómodo, a pretexto de um interesse 

esotérico por populações ―tribais‖ e excêntricas mas ao mesmo tempo 

a revelar, antes a denunciar, um bizarro desdém pelos folclores que os 

serviços oficiais do ministério da cultura extraem das suas periferias, 

não pode deixar de estimular suspeições. (CARVALHO, 2007, p. 38) 

 

O discurso aguerrido movimenta a ordem vigente, que relega a um segundo 

plano alguns povos considerados minorias. O narrador, portanto, mostra que as relações 

com as políticas públicas que se realizam na ―margem da margem‖ não são positivas. 

Portanto, ao contemplar a paisagem daquela região, estabelece-se um distanciamento de 

Luanda. Conforme destacamos no segundo trecho que nos serve de epígrafe, o narrador 

constata que ―Longe de Luanda, Luanda é longe, e é sempre longe, de Luanda aqui‖ 

(CARVALHO, 2007, p. 21). A reconfiguração que ele propõe do mapa angolano 

problematiza as distâncias e os papéis que se atribuem a cada um dos povos que 

constitui o território desse país. 

São feitas críticas contundentes e reflexões bastante conscientes sobre a questão 

da dominação de uma epistemologia sobre as demais. Assim, adentra-se em ―terrenos 

perigosos‖, que requerem um apontamento de responsabilidades, fazendo com que seja 

necessário se aprofundar um pouco mais o discurso e as propostas. No trecho a seguir, 

podemos observar isso: 

 

Ninguém hoje mais ou menos tributário do senso comum consegue 

deixar de associar despojamento tecnológico a miséria. Pôr isso em 

causa seria confrontar a redenção igualizante da ideologia do 

progresso, do crescimento económico e da acumulação de capitais 

financeiros, ao elogio politicamente retrógrado, de uma prosperidade 

possível nos terrenos do equilíbrio e da redistribuição. De uma 

imputação deste tipo até os ecologistas cuidam em defender-se. Mas 

quem era eu para estar com estas coisas se, para meu uso pessoal e 
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íntimo, quase, tinha apenas cinicamente passado da ideia sedimentada 

de evolução à de complexificação, substituindo Teillard de Chardin a 

Darwin? Ninguém fala hoje de darwinismo, é certo. Mas o iluminismo 

e o evolucionismo estão implícitos em toda a produção tecnológica e 

intelectual que vigora e ainda e sempre omnipresentes e dominantes, 

cientes já dos seus maiores pecados do passado, na aferição da 

qualidade dos homens segundo escalas físicas, primeiro, e depois 

segundo uma hierarquização das culturas, mas fundamentar o mesmo 

espírito de império, ainda quando disfarçados de um igualmente 

abjecto paternalismo que confere a uns o direito de decidir, 

benemérita e providencialmente, pelos outros e em nome dos outros, 

os ignorantes e os atrasados, os coitados. E esses uns e outros somos 

todos nós, uns para os outros e por aí fora e sempre em função do 

ganho do outro. (CARVALHO, 2007, p. 151) 

 

Há uma plena consciência de que a subalternização dos saberes desses povos é 

efeito de complexos processos históricos e políticos. Abrir essa discussão é uma das 

grandes virtudes do livro de Ruy Duarte de Carvalho. A análise crítica pauta-se na 

desaprovação do que vem sendo feito internamente. Mostra-se a complexidade da rede 

que precisa se afirmar para a projeção de um pensamento do Sul. Quando a principal 

pauta de uma agenda global é o consumismo desenfreado que representa um dos fatores 

primordiais da destruição do meio ambiente, a possibilidade de se deparar com 

narrativas que mostram uma outra organização de práticas e pensamentos se configura 

como um importante vetor da diferença.  

A complexidade de pensamento que se apresenta na narrativa transborda para a 

tessitura textual. Logo, o texto, que se constitui por um discurso contestatório e 

inovador, não poderia se apresentar a partir de estruturas já predefinidas. O emaranhado 

de gêneros – caderno de campo, poema, e-mail, narrativa – que o constituem pode ser 

entendido e lido como tentativa de deslocar esse pensamento hegemônico. Cria-se um 

projeto literário bastante ousado, mas que, como já dissemos, é algo que se apresenta, 

na produção de Ruy Duarte de Carvalho, já há muito tempo. Como destaca Manuela 

Ribeiro Sanches, 

 

[...] há na escrita de Ruy Duarte de Carvalho algo que se furta a 

qualquer rótulo, mas que antecipa muitas das reflexões que noutros 

lugares se fizeram de modo afim, uma lucidez inquietante, uma 

amargura a raiar o cepticismo radical – mas não será esta condição da 

primeira? -, um constante auto-questionamento e autoreflexividade 

que a sua escrita paraláctica, de longas frases, entremeadas por longos 

parêntesis, a justificar e a questionar o que antes afirmou, vem 

confirmar. (SANCHES, 2014) 
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A imbricação do texto em terrenos férteis como literatura, história, etnografia e 

ciência já é um prenúncio do que se apresenta como questionamento dos lugares 

divididos e, necessariamente, divisíveis dos discursos. Depois do embate da própria 

crítica para classificar Vou lá visitar pastores, parece ter ficado mais claro que não é 

preciso dividir os diferentes campos ou mesmo classificá-los, no que diz respeito à obra 

narrativa de Ruy Duarte de Carvalho. Nela, os saberes não se dividem em diferentes 

compartimentos, demonstrando que observá-los e estudá-los em diferentes disciplinas 

também foi resultado de um processo histórico e social. O pensamento formulado na 

narrativa e a estruturação do texto se propõem a desconstruir uma visão simplista e 

redutora. 

 

 

1.3. Repensando os limites: linguagem e mobilidade 

 

―[...] e os óculos bifocais, pousados à minha frente enquanto uso os de 

ver só ao pé, devolvem-me a imagem dupla, e deformada pela 

curvatura das lentes, de um sujeito de barbas brancas que escreve 

debruçado sobre um caderno... até quando?‖ (CARVALHO, 2007, p. 

60) 

  
―O acordar é fácil e acompanha a emergência da luz, os pássaros 

anunciam o dia com folgada antecedência, nada oprime a perspectiva 

da movimentação, as hipóteses de trabalho são boas, há um jipe lá 

fora, tenho todas as razões para acreditar que nenhuma hostilidade 

me cerca, pelo menos num raio de 130 km. Quando olhar para fora 

depararei muito provavelmente com silhuetas de mulheres que se 

deslocam alheias, estou no meio de um espaço que me tem servido de 

referência pela vida fora, em plena vigência de uma hipótese 

duramente conquistada à força de determinação e vontade. Por isso 

me coloco mansa e cautelosamente perante mim mesmo e o que me 

cerca, não tanto, em consciência, para aproveitar, quanto para me 

entregar e não estragar, impedir, viciar ou destruir.‖ (CARVALHO, 

2007, p. 44-45) 

 

O duplo, enunciado na nossa primeira epígrafe, torna-se recorrente ao longo da 

narrativa. Observa-se o espelhamento da imagem do narrador que, olhando para si, 

questiona até quando cumprirá aquele mesmo papel. O homem, cujas barbas brancas 

são a representação da passagem do tempo e da experiência, está envolvido com sua 
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escrita e, sobretudo, com seus ideais. A primeira imagem duplicada que temos, então, é 

a do narrador que problematiza a construção da sua própria imagem como personagem.  

O duplo que ora se inscreve é o do escritor que se apresenta como antropólogo e 

os dois pares de imagens duplicadas, se confrontados ao espelho, revelam 

desdobramentos, como em um jogo em que o múltiplo é o produto mais evidente. 

Então, há um efeito de encadeamentos em que alguns dos papéis tornam-se 

ambivalentes e intercambiáveis. Para tornar tudo ainda um pouco mais intrincado, o 

narrador, que se apresenta como escritor, pode ser considerado também como uma 

imagem duplicada do próprio autor. No entanto, como é importante notar no trecho que 

destacamos, essa imagem dupla é deformada pela curvatura da lente.  

Ainda para compor o jogo de imagens que se multiplicam, temos a aproximação 

entre o narrador e Archibald Perkings. A história contada por Henrique Galvão não 

esclarecia os antecedentes e os motivos pelos quais o Inglês estava em África. Como a 

narrativa é uma proposta de invenção, algumas importantes características foram 

atribuídas ao personagem, dentre as quais ter sido um antropólogo que circulou nos 

meios acadêmicos londrinos no início do século XX. Com mais essa duplicidade, fecha-

se um ciclo de espelhamentos que garantem a construção de uma visão ambivalente e 

multifacetada. 

Multiplicidade, pluralidade, complexidade, diversidade são palavras recorrentes 

para classificar a construção textual em Os papéis do inglês. As problematizações que 

aparecem na construção da narrativa vazam para o tecido do texto e visam a questionar 

quão absolutos podem ser os discursos, levando a um estado de suspeição em relação ao 

que se diz a respeito do continente africano. 

O narrador do livro enuncia que o seu desejo não é de apresentá-lo a partir de 

uma forma já elaborada e consolidada, o romance, mas de constituí-lo como uma 

narrativa que tem sua estrutura ancorada em um espaço ainda pouco explorado. Como 

podemos observar a partir do trecho a seguir: 

 

A minha versão dela, e porque envolve outras estórias, não viria aliás 

a assumir nunca a forma de um romance ou de uma peça de ficção 

comum, mas antes a de uma narrativa com princípio e fim neste lugar 

perdido numa das regiões menos povoadas de Angola, da África e do 

Mundo. Ia ter que situá-lo, de qualquer forma... (CARVALHO, 2007, 

p. 20) 
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A visão hegemônica sobre o continente precisa ser desnaturalizada e uma das 

maneiras que ele encontra para fazer isso é instaurar a dúvida sobre o que de fato é o 

livro. Ainda que o flerte com a ficção seja evidente, a matéria referencial que vêm à 

tona, a partir de inúmeras circunstâncias, corrobora a construção de uma leitura 

oscilante e inquieta. Tem-se, por exemplo, o caminho da narrativa de investigação, 

―descobrindo‖ os motivos pelos quais o Inglês matou o Grego e a seguir se matou. Essa 

é uma direção que se apresenta lacunar, incompleta e que será preenchida pela 

capacidade de invenção do narrador. No entanto, imbrica-se também a linguagem da 

pesquisa que o narrador está realizando naquela região. 

No artigo ―Ficção e etnografia: o problema da representação em Os papéis do 

inglês, de Ruy Duarte de Carvalho, e Nove noites, de Bernardo Carvalho‖, Anita 

Martins Rodrigues de Moraes propõe uma aproximação entre os livros dos escritores 

Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo Carvalho, pois ambos ―lidam com problemas e 

estratégias de composição semelhantes‖ (MORAES, 2012, p. 156). Para ela, a leitura do 

livro do angolano pode ter representado um rastilho para a construção do livro do 

brasileiro, visto que são muitas as semelhanças entre as narrativas. A sua argumentação 

parte do fato de que, um tempo antes de publicar seu romance, Bernardo Carvalho 

escreveu uma resenha do livro de Ruy Duarte. A pesquisadora compara quatro 

estratégias que se aproximam nos dois textos: a escrita que possui um destinatário; a 

presença de textos dentro do texto, ou seja, a citação de outros textos; a encenação da 

elaboração ficcional; a sobreposição de histórias, ou seja, ―uma trama densa, intrincada 

e labiríntica‖ (MORAES, 2012, p. 157). Ela defende ainda que o caráter metanarrativo 

do texto tem um efeito que atinge diretamente a representação do continente, pois 

 

[...] na medida em que encenam o processo de escrita, evidenciando o 

caminho trilhado pelos narradores para reunião de informações (por 

meio de viagens, conversas e de leituras) ao apresentá-los como 

personagens (com ponto de vista restrito, portanto) – impedem que as 

representações das sociedades africanas e indígenas que oferecem 

sejam tomadas pelo leitor como correspondendo a uma realidade tal 

qual. (MORAES, 2012, p. 158) 

 

O resultado é o questionamento em relação a outras narrativas. Será que não 

apresentariam uma visão distorcida ou deformada sobre o continente? Ao apresentar os 
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caminhos trilhados para a construção da narrativa, coloca-se em dúvida as 

representações fechadas e fixas.  

Vivemos, como nos chamou atenção a escritora nigeriana Chimamanda 

Adichie,
10

 o ―perigo de uma única história‖, ou seja, o risco de estarmos sob o domínio 

de uma realidade presa a padrões e estereótipos. Logo, a escrita nômade de Ruy Duarte 

de Carvalho proporciona o dialogismo necessário para os tempos atuais. Se a ideia é 

trazer uma narrativa que situe o espaço não apenas como cenário, mas também como 

estrutura textual, comparamos isso com a organização dos povos kuvale. Na citação a 

seguir, retirada de Vou lá visitar pastores, podemos observar como as práticas sociais 

são complexas e fogem da linearidade ocidentalizada: 

 

Mwatyipula é um homem casado e já feito, já voltou a viver com o pai 

e a substituí-lo na gestão do rebanho geral da unidade de exploração 

animal que os dois, mais os eventuais companheiros de onganda, 

constituem... O velho Tyikehe é um homem ainda activo e lúcido mas 

já está muito velho, um desses dias vai morrer e o Mwatyipula tem 

que manter-se ao corrente de todo o gado que está com o velho mas 

pertence à matrilinhagem do pai que o próprio velho teve.  

Ele tem por sua vez os seus próprios mwingona, a quem cede gado, 

hupas, que se mantêm seus. E tem gado também espalhado pelas mãos 

dos seus ahumbeto, colegas de idade, mutekwa-mukweto e bwandyie, e 

dos buluvulus que são os seus filhos, e até de estranhos, algum desses 

buluvulus "profissionais" de que te falei atrás. No meio de tanta 

implicação alguns serão os outros, bem entendido. Um ahumbeto com 

gado seu poderá ser alguém que vai comparecer para receber um nam-

pingo quando o velho Tyikehe acabar, se se der o caso de ser, por 

exemplo, o rendeiro do rendeiro do rendeiro dalgum daqueles "pais" 

classificatórios que oportuna e muito remotamente lhe tenha dado uma 

vaca que passou a ser hupa. Desde que ele morra vão vir cobrar 

nampingos. O rendeiro do velho virá buscar os bois "das custas" do 

seu tio, deixará algumas cabeças de que no entanto será preciso estar 

sempre pronto a prestar-lhe contas e é ao Mwatyipula que compete 

também informá-lo sobre o gado que está nas mãos dos mwingona do 

pai, exactamente como foi junto do filho do seu próprio tio que ele 

andava a esclarecer-se, quando o encontrei no Xingo. (CARVALHO, 

2000, p. 29) 

A trama e a construção do texto revelam-se extremamente intrincadas. As 

camadas narrativas apresentam uma estrutura sobreposta e complexa. Como as 

tempestades de areia do deserto, que levam um monte de terra de um lugar ao outro, o 

texto garante a mobilidade e uma longa travessia. A movimentação que essa escrita 
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 ADICHIE, Chimamanda. ―O perigo de uma única estória‖. TED. 2009. Disponível em: 

<http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pt-br>. 

Acesso em: jan. 2013. 
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propõe possibilita uma leitura errática, em que os pactos estabelecidos podem se 

intercambiar facilmente. Como já destacamos, o narrador-personagem apresenta-se 

como um etnógrafo e existem várias entradas desse discurso na estrutura do texto, 

como, por exemplo, as anotações que realiza em seu caderno ou diário de campo. Ele 

mesmo fala acerca dessas anotações: 

 

É isso que retenho nos cadernos. Na memória íntima que consigna o 

registro das minhas emoções, porém, o que retenho não contempla 

essa margem de apreensão de conhecimento mas antes a dilatação dos 

horizontes da minha própria experiência pessoal. (CARVALHO, 

2007, p. 36)  

 

As anotações, portanto, não são objetivas e muito menos diretas, o que explica a 

linguagem lírica e emotiva desses trechos. É um registro dos sentimentos em relação 

àquilo que ele está observando. A descrição das paisagens, a partir das lentes de um 

fotógrafo e cineasta, é algo que se destaca nas anotações. A delicadeza dos registros 

contrasta com outros momentos de absoluta acidez do narrador, principalmente quando 

comenta os efeitos devastadores de uma política negligente em relação aos povos que 

são centro de sua pesquisa.  

Algumas vezes, essas anotações se convertem em poemas, como, por exemplo, 

quando o narrador escreve uma nota sobre a diferença entre a experiência e a existência. 

A inquietação dele é ser de fora daquele lugar e só poder compreender com olhos de 

quem está vivendo uma experiência e não a sua existência como participante de tal 

estrutura. A sua reflexão inicial em prosa vai se liquefazendo e se transformando em um 

breve poema: 

 

coisas que só se revelam 

a quem não é do lugar 

porém exigem estar 

até sentir com elas 

o tempo do lugar 

que não se dá a ler 

só de as olhar 

e nem a quem  

faz pare do lugar 

partir de novo então 

para captar 

da mesma forma e algures 

o tempo que a haver 

só noutro lugar (CARVALHO, 2007, p. 26) 
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As anotações contribuem para uma continuidade da narrativa e não para romper 

com o que será dito a seguir. Portanto, dialogam com as partes subsequentes da história. 

No dia 24 de dezembro, por exemplo, há uma anotação que aparece primeiro em versos, 

e depois se incorpora à narrativa como um poema em prosa, dando continuidade ao 

pensamento que estava subjacente a ela e que vai se desenvolver na sequência do texto: 

 

Só se fosse olhar o céu: as cortinas de chuva. Adormecer ao bafo do 

calor, amolecer nas línguas do suor e borbulhar no eco dos trovões, 

anotei ontem à tarde, desesperado com o calor que ao fim de tão 

dilatadas décadas de vida, e recordando até Luanda em março e 

mesmo trânsitos pelo Dondo e escalas que fiz em Libreville, em 

Bangui e Karthum, eu afinal não sabia que havia. (CARVALHO, 

2007, p. 20) 

 

Acreditamos que Os papéis do inglês possibilitam uma maior angulação de 

leitura, pois os vários planos para os quais o texto se abre e os diálogos que empreende 

fazem com que se construa uma posição crítica em relação aos estereótipos. O efeito 

dessa estratégia de escrita é que o texto demonstra a impossibilidade de uma apreensão 

totalizante. Então, o livro torna-se uma contribuição valiosíssima, porque debate as 

representações faz com que se possa enxergar essas questões a partir de um ponto de 

vista crítico e reflexivo.  

Em diversos momentos, o narrador apresenta a visão estereotipada, justamente 

para confrontá-la com a sua própria visão, demonstrando, um questionamento de si 

mesmo e do limite do alcance das suas reflexões. Ele levanta a seguinte questão: cede às 

pressões do mercado comum de opiniões ou segue sendo um solitário cavaleiro andante 

por aquela região a observar o que quase ninguém quer ver? Ele não poupa nem a si 

mesmo dos questionamentos e das possíveis críticas que podem ser acarretadas pelo seu 

posicionamento. Esse ―autoquestionamento‖ e essa ―autorreflexividade‖, de que falou 

Manuela Ribeiro Sanches, podem ser muito bem observados no trecho a seguir: 

 

Fui levado pelo meu amigo, pelo meu panga-a-riangue das 

madrugadas mudas, à presença do seu ahumbeto. Figura 

impressionante. Atlético, com é vulgar encontrar homens aqui, e alto, 

embora não tanto como já cheguei a ver mas mais para os lados do 

Kavelokamo, esteve o tempo todo a olhar-me de cima com a postura 

que tinha, aliada à maneira como usava o lenço posto a combinar a 

trunfa que ainda usava embora poucos a preservassem depois dos mais 

jovens terem passado a integrar o exército, eu não pude deixar de 
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sorrir para dentro e de imaginar a sua fotografia estampada num 

daqueles manuais de geografia do meu tempo com uma legenda à 

maneira de então: belo exemplar da raça mucubal. Coisas que ainda 

hoje, com outro aparato, é certo, aparecem no National Geographic 

Magazine e outros sucedâneos que o mercado oferece e era para aí, 

outro tesouro, que eu talvez devesse andar virado em vez de insistir 

em fazer de D. Quixote com o Paulino atrás, a tentar dizer coisas ao 

governo e à intervenção humanitária, foi assim que eu me perdi a 

reflectir então. (CARVALHO, 2007, p. 40-41) 

 

Os três planos de enunciação que entram no jogo discursivo concedem diferentes 

visões sobre o ahumbeto em perspectivas distintas. O primeiro plano se dá quando o 

narrador emite sua própria opinião, recorrendo à sua larga experiência como 

pesquisador naquela região. Isso não o impede, no entanto, de se admirar com o porte 

daquele homem. Recorrendo ao humor ácido (―não pude deixar de sorrir para dentro‖), 

o narrador apresentará duas imagens, afastadas no tempo, com destinatários diferentes, 

mas que, de fato, são análogas. O segundo plano se constitui com a ideia da fotografia 

nos manuais de geografia voltados para uma educação colonial, presumimos, da década 

de 50 do século XX. O terceiro plano é a fotografia exibida nos magazines que, 

disfarçados de veículos informativos, corroboram a manutenção do mesmo pensamento 

etnocêntrico, exótico e selvagem. Por fim, apesar da dúvida encenada, o narrador 

desmascara um mercado que se alimenta desses estereótipos e que só tem lucro porque 

existe demanda.  

O cavaleiro, quixotescamente, luta contra moinhos de vento, porque não sabe ao 

certo o alvo que se deve atingir. Por mais que, no trecho destacado, estejam sendo 

nominalmente citados o governo e a intervenção humanitária, também podemos pensar 

que, sub-repticiamente, pretende-se atingir aqueles – os magazines, os livros didáticos, 

os canais televisivos de descobertas – que dão suporte e condições para a manutenção 

dessa visão distorcida e discriminatória. Ainda que a sua posição pareça ambígua, seu 

discurso denuncia que é uma provocação.  

Chegamos, então, a um ponto crucial: a duplicidade da imagem entre narrador e 

autor. O conhecimento da trajetória do autor faz com que haja um espelhamento do 

sujeito autoral com o narrador-personagem. Tendo nascido em Santarém, Portugal, no 

dia 22 de abril de 1941, Ruy Alberto Duarte Gomes de Carvalho, foi para Angola ainda 

muito menino e passou a infância em Moçamedes, atualmente Namibe, onde renasceu 

nesse ―chão de oferta‖, no sul que lhe serviu de onganda. O Namibe e sua gente foram 
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muito importantes na sua trajetória e ele dedica boa parte de sua reflexão a esse lugar e 

seu povo. O narrador fala sobre essa relação bastante próxima e afetiva: 

 

Durante a vida inteira fui arranjando maneira de continuar a vir a 

Moçamedes, e cheguei mesmo a fazer curtas travessias do deserto, 

[...]. E quando, depois de me ter metido nisto de antropologias decidi, 

já com a tese feita, insistir em arranjar maneira de apontar 

decididamente para aqui, garanto que foi também a pensar nisso que 

esperei anos até conseguir vir fazer estes terrenos. (CARVALHO, 

2007, p. 31) 

 

Regente agrícola, poeta, cineasta, etnógrafo, desenhista, escritor e fotógrafo, Ruy 

Duarte de Carvalho tem uma trajetória ligada à terra angolana. Seu posicionamento 

intelectual sempre foi o da luta e seu projeto literário põe em jogo a subjetividade, quase 

sempre, em face do outro. Seu percurso é híbrido, plural, sua marca registrada é o 

engajamento naquilo que mobiliza os seus ideais e os seus desejos. Em depoimento a 

Rita Chaves, o autor disse o seguinte: 

 

Foi de alguma forma a poesia que me fez passar pelo cinema e foi a 

partir do cinema que me tornei antropólogo. Por outro lado, se no meu 

caso a expressão escrita, através da poesia precedeu, e influenciou a 

expressão cinematográfica, o que na realidade me levou a fundir a 

minha própria expressão escrita aos recursos, às expressões e aos 

registos da oralidade que tenho frequentado, foram em grande parte as 

experiências e as diligências a que a démarche cinematográfica me 

terá conduzido. (CARVALHO, Apud CHAVES, 2004, p. 3) 

 

Em suma, os dados biográficos do escritor se confundem propositalmente com 

os do narrador, que interpela a interlocutora, mais de uma vez, chamando sua atenção 

para a leitura de suas obras anteriores: ―[...] já falei disso que chega nos Pastores... e na 

poesia da Observação directa‖ (CARVALHO, 2007, p. 138). O espelhamento do autor 

como narrador-personagem tem sido muito analisado pela teoria da literatura. O que 

vem se identificando, nos últimos anos, e por diversos fatores, foi que houve um 

crescimento de obras que seguem nessa direção.  

Em sua pesquisa de doutoramento, Diana Klinger identificou duas tendências da 

narrativa contemporânea: ―o retorno do autor‖ e a ―virada etnográfica‖, ou seja, a escrita 

de si e a escrita do outro. Ela analisou mais detidamente três romances latino-

americanos publicados durante a década final do século XX e primeira década do XXI: 

La virgen de los sicários (1994), de Fernando Vallejo, Noches vazias (2003), de 
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Washington Cucurto, e Nove noites (2001), de Bernardo Carvalho. Esse último 

romance, inclusive, já foi citado anteriormente a partir de uma aproximação com Os 

papéis do inglês.  

Diana Klinger constatou que existe, nesses romances, uma transgressão do pacto 

ficcional, pois há muitos elementos que levam o leitor a identificar autorreferências nos 

textos, que se apresentam como um relato de ―outridade‖. Isso porque os narradores se 

colocam diante do outro como observadores, o que não quer dizer que os escritores 

sejam etnógrafos, como é o caso direto do texto que estamos analisando, mas que 

passam a observar uma realidade que se sabe não ser a sua. No caso mais direto da 

antropologia, a pesquisadora reforça a ideia de que nessa área também tem 

desenvolvido uma autocrítica, porque o sujeito antropólogo passou a olhar para si 

mesmo e para a sua relação com o seu ―objeto‖ de estudo.  

Já o ―retorno do autor‖ não está relacionado com a volta da autoridade, da 

inteireza ou da plenitude, pelo contrário, o sujeito é fragmentado, incompleto e passível 

de autocriação. O grande questionamento que essas tendências trazem é a dúvida em 

relação à transparência e neutralidade, instaurando assim um questionamento das 

representações. Em resumo, ―a ficção de si tem como referente o autor, mas não como 

pessoa biográfica que se exibe ‗ao vivo‘ no momento mesmo de construção do discurso, 

ao mesmo tempo indagando sobre a subjetividade e posicionando-se de forma crítica 

perante os seus modos de representação‖ (KLINGER, 2012, p. 57, grifo da autora).  

Desde o início da sua obra poética, Ruy Duarte de Carvalho caminha por essas 

sendas da interrogação da escrita e, por conseguinte, dos sujeitos que a habitam, como 

acentua Ana Mafalda Leite: 

 

Essa contínua anotação em abismo mostra que o próprio processo 

criativo se interroga ao mesmo tempo que se produz, que a poesia 

nasce também de um distanciamento de si própria, como que 

autogerando-se na pesquisa da sua existência, levando a que, em 

simultâneo, o sujeito nela implicado sofra idêntico processo. (LEITE, 

2012, p. 117) 

 

Também notamos isso em Os papéis do inglês, pois a problematização em 

relação a essa construção de um sujeito dentro da própria narrativa é um tema que 

aparece mais de uma vez. Fica muito evidente que, na sua concepção de literatura, não 

existe um meio de narrar sem contar a si mesmo. No entanto, a grande questão é: quem 
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é esse sujeito? Continuando o diálogo com a moçambicana Ana Mafalda Leite, 

observamos que a escrita consolida o pertencimento do sujeito à terra. Saindo da poesia 

e indo para a narrativa, o projeto literário de Ruy Duarte de Carvalho não se modifica 

tanto assim. Como afirma a pesquisadora, 

 

[...] o enveredar pelo domínio narrativo constitui, de certo modo, uma 

fase de reinvestimento da própria noção de sujeito, enquadrado 

geoculturalmente, instituindo-se assim o domínio ficcional como 

lugar, não diria confessional, mas testemunhal, de um tempo / espaço 

sentido como herança, percurso potencial e fragmentariamente 

biografemático, que institui uma vez mais a radicação do sujeito como 

noção identitária e enunciação existencial, unida definitivamente às 

terras do sul angolano. (LEITE, 2012, p. 121) 

 

Esse sujeito é, ao mesmo tempo, o sujeito antropólogo, quem está escrevendo 

uma narrativa, aquele que deseja a interlocutora, sendo, portanto, múltiplos sujeitos. A 

unicidade, assim como a universalidade, pressupõe o uno, o único, o um. Esse sujeito 

não é um, ele não permite que a sua interlocutora pense nele apenas como o 

antropólogo, que seria o personagem de uma das estórias, ou apenas como o escritor, 

que seria aquele que está reinventando a estória do Galvão, como ele mesmo 

problematiza: 

 

Quem andava por ali, nessa altura, a cavalgar um land-rover pelas 

pradarias da Muhunda e do Brutuei? Era eu, bem entendido, mas não 

o mesmo que está agora a contar-te uma estória. A minha corrida atrás 

de uns papéis, do meu pai mas que podiam ser também os do Inglês da 

estória do Galvão, gera a acção que resulta essa outra estória que é, 

afinal, a da minha elaboração da própria estória do Galvão. Vou ter 

que contar-me, tratar-me, pois enquanto personagem dessa estória. E 

essa então será comigo a actuar lá dentro e a primeira inscrita nela, a 

tal estória que tenho para contar-te E quem narra não há-de ter, ele 

também, que dar-se a contar? Dito assim, dá para entender onde quero 

chegar? Ou é por demais directo, excessivo, para caber numa 

narração? (CARVALHO, 2007, p. 36, grifo do autor) 

 

É importante observar que, algumas vezes, o sujeito se desloca da primeira para 

a terceira pessoa, tornando-se um observador de si mesmo. O afastamento serve para 

analisar sua trajetória. A imagem aparece como miragem, como efeito de um desvio da 

luz que o próprio objeto reflete. Assim é o que ocorre no encontro do narrador com o 

primo Kaluter, um personagem que serve como âncora para as combativas ideias 

defendidas pelo narrador. 
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Ou então não era eu que vinha ali, era o sujeito da minha própria 

ficção. Para quem, no meio de alguma paranoia e indisfarçável 

esquizofrenia (cada um de nós, aqui, ao fim destes anos de 

perplexidade constante, transporta para onde vai as marcas do 

exercício pessoal da sua sobrevivência) entre a renúncia e a denúncia, 

só teria para contrapor a expressão da sua própria experiência, 

enquanto não desistisse de uma qualquer hipótese de Angola, a expor 

evidências mais do que a assestar acusações. E para isso meu primo 

Kaluter não era o destinatário ideal. (CARVALHO, 2007, p. 109) 

 

É com a escrita que se funda a condição de indivíduo atravessado por 

experiências e sonhos desfeitos. Parece que as provocações do primo servem como uma 

revelação da sua condição de gauche, visto que vive à margem de uma lógica do 

crescimento e da satisfação individuais e burguesas, plenas de compromisso com o deus 

do capital. A cobrança de uma posição social mais satisfatória, que significa uma vida 

com riqueza e conforto, seria uma condição muito comum na visão de seu primo. Na 

lógica da compensação, significaria um prêmio pela luta e pelos sacrifícios que ele 

empreendeu. No entanto, sua maneira de ver a vida e de enxergar o mundo está ao 

avesso disso. A aparente desilusão com o rumo que tomou o país não serve como o fim 

do desejo de mudar. A utilização da terceira pessoa dá a entender que ele está se vendo 

como outro, analisando-se a partir de um dentro-fora, de uma diáspora de si mesmo. 

Emendamos aqui o texto que vai em sequência à citação anterior: 

 

Nem era ocasião para aquele que ia ali no meu lugar se pôr agora a 

balir feito pacaça ferida, como diria o outro.  Que se sentisse 

responsável, sim, mas quase só talvez por ter acreditado, e tentado 

fazer crer, que alguma coisa de melhor, ao longo destes anos todos, 

não poderia deixar de estar sempre para vir, tão repugnantes e 

insustentáveis era as situações anteriores. Culpado não... Talvez essa 

distância agora declarada em relação à culpa fosse finalmente um 

dado novo, alguma mudança que abrisse outro percurso... mais sereno, 

e até cordato, quem sabe, conquistando o merecido desengano, na 

posse, agora, de uma desilusão geral que permitisse enfim pactuar 

com as ilusões tão necessárias à vida... Como se estivesse finalmente à 

beira de saber o que tinha para dizer (porque nunca se sabe o que se 

tem exatamente para dizer, não é?) a propósito de tudo, desse sempre 

para falar, tendesse para isso, confirmasse, explicitasse. Não haveria 

por certo de corresponder a qualquer resposta, explicação, proposta ou 

programa, mas seguramente a uma interrogação, a um explodir de 

dúvidas, a uma fundação da dúvida, do mistério, e talvez, muito 

prosaicamente, a exprimir em poesia. E não seria pois a agressão do 

meu primo Kaluter, mas a consciência de que ela havia de 
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corresponder à expressão de um senso comum, de um sentimento mais 

geral sem cor nem latitude. (CARVALHO, 2007, p. 109-110) 

 

Situadas entre presente e passado, as palavras saem quase como uma declaração 

que sinaliza o posicionamento do narrador. Ele engendra uma representação repleta de 

sentidos referenciais, visto que, se olharmos para sua trajetória, podemos entendê-las 

como um posicionamento do próprio autor. Nesse percurso, o eu, narrador, aconselha, o 

outro, personagem, a recusar a mágoa. A implicação subjetiva está posta, não é possível 

fugir ou negar as escolhas feitas, por isso existe a responsabilidade, que, entretanto, não 

quer dizer censura ou culpa.  

Declarar a desilusão não é confirmar a desistência, é abandonar uma posição 

cujo pacto não seja feito diretamente com a vida. Sem querer se alçar à condição de 

herói ou mártir, ele deseja que as suas escolhas sejam validadas. A vida é circunstancial 

e o que se coloca mais contundentemente é a dúvida, o mistério, o não saber, tudo isso 

expresso pela poesia que é possibilitadora da construção de algo efetivamente novo. A 

direção que escolheu foi a de não compactuar com aquilo que ele acredita ser uma 

rendição ao pronto, ao mesmo, ao igual, que representa a colonialidade. Ele enuncia a 

existência de um afastamento entre o que ele acredita e o pensamento do senso comum.  

Ele nunca se sentiu enquadrado em nenhuma posição da moda política de 

ocasião, ―nacionalista‖, ―marxista-leninista‖, ―democrata‖, seu caminho foi seguido de 

modo autônomo. Mesmo sem que houvesse uma possibilidade de estar completamente 

alheio a essas tendências, nunca desejou reproduzi-las ou tirar proveito delas. A 

provocação do primo que o desafiou a pensar acerca do seu comprometimento com 

aquela terra e o seu interesse como pesquisador levou-o a um profundo exame de 

consciência.  

O dispêndio de energia lançou-o ao cansaço, ao esgotamento, à fadiga – ―O que 

estava a apoderar-se do branco desvalido que estava a ir ali no meu lugar era uma 

imensa fadiga, mais grave que a de Archibald Perkings em Londres‖ (CARVALHO, 

2007, p. 112) –, indicando uma aproximação entre o narrador e o Inglês. O narrador 

teve, em relação ao seu primo Kaluter, as mesmas sensações de Perkings em relação ao 

Grego. A raiva pela violação da terra executada pelo Grego equivale ao que o narrador 

sentiu com as afrontas do seu primo.  
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A ligação entre o que pensa e sente o narrador e o personagem do Inglês tem 

total envolvimento com as suas posições em relação à antropologia. Observamos que as 

ideias do personagem Archibald Perkings, criado pelo narrador, são congruentes com as 

do próprio narrador em sua pesquisa de campo. Perkings defende que o pesquisador não 

está isento da responsabilidade do saber produzido a partir dos seus estudos. Os 

objetivos que circundam a pesquisa antropológica, naquele momento, início do século 

XX, quase sempre, tinham como princípio a garantia da manutenção de uma ordem 

imperialista. Na concepção de Perkings, a pesquisa não seria simplesmente um meio 

pelo qual a opressão e o autoritarismo se firmassem, como observamos no trecho a 

seguir: 

 

Perkings interveio para se insurgir e argumentar que mesmo uma 

campanha como a que o Royal Anthropological Institute vinha a 

desenvolver a partir de Fitzroy Square – que invocava para a 

antropologia de Oxford, Cambridge e Londres uma função de apoio 

capaz de fornecer aos funcionários da administração colonial algum 

conhecimento sobre as populações com que iam lidar – só era 

defensável desde que ultrapassasse a concepção, sustentada pelos 

gestores do império, de que um tal saber haveria sobretudo de servir a 

acções de domínio por parte de quem estava a levar civilização a 

povos atrasados, e logo assim se obrigada a dispensar-lhes benefícios 

nem que fosse à força. E já que a expansão da civilização, da cultura e 

da lógica europeias era de facto imparável, estava no curso das coisas, 

o conhecimento dos antropólogos deveria aproveitar então a mudança 

integrada e não a redutora domesticação do indígena. (CARVALHO, 

2007, p. 50) 

 

Na sua posição, identifica-se uma contrariedade em relação ao que outros 

antropólogos defendiam na época, a total separação entre os pesquisadores e os objetos 

de sua pesquisa. O distanciamento era uma impossibilidade para Perkings, e a 

submissão aos serviços coloniais não era do seu agrado. Ainda que seu raciocínio não 

fuja da lógica colonialista, seu posicionamento em relação ao contato com as pessoas 

que eram daquele território não se coaduna com o pensamento dominante.  

O posicionamento de Archibald esclarece a sua atitude em relação à morte do 

Grego, que tinha deixado um rastro de barbárie e destruição. Ele usou Archibald para 

descobrir o lugar e escavar ali em busca do possível tesouro de Lobengula. O Grego 

dilapidou o monumento que não tinha qualquer significado simbólico para ele. No 

entanto, para os povos daquela região teria uma representação fundamental. Para 
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Archibald restou o horror daquela cena, e o engodo das justificativas imperiais é, mais 

uma vez, revelado pelo narrador: 

 

Archibald ficou muito tempo a olhar para aquilo. O Ganguela-do-

coice veio sentar-se ao seu lado. Na cabeça dos dois era evidente 

estarem perante o que restava de cultos muito antigos de apelo à 

chuva. Na do avô do Paulino talvez prevalecesse o estarrecimento 

perante a monstruosidade do sacrilégio e a dimensão das 

consequências que daí adviriam para o governo do mundo, a cena 

dessa noite falava era já disso. Na do Inglês fervilhava o desconcerto, 

a perplexidade, a raiva, o horror. [...] A raiva era a que não poderia 

deixar de ocorrer a Archibald Perkings, antropólogo distinto, discípulo 

de Frazer e condiscípulo de Radcliff-Brown, perante a 

monumentalidade de uma barbárie como a daquela demolição que 

exibia agora à sua frente. (CARVALHO, 2007, p. 124-125) 

 

A aproximação entre os pensamentos de Perkings e os do narrador tem que levar 

em conta, é claro, que este último constata uma permanência da colonialidade do saber, 

mas não está inserido em uma lógica da antropologia colonial como estava o 

personagem do Inglês. Feita essa ressalva, é importante notar que o intolerável para 

ambos é a visão do desprezo com que o outro é tratado. A visão do narrador vai muito 

além, ele enxerga aqueles ―objetos de estudo‖ como sujeitos. A sua análise questiona o 

seu lugar dentro daquela sociedade. 

 

O Biloa, ou um dos outros meus mais próximos do convívio no Vitivi, 

saía de vez em quando das arenas da dança para vir puxar uma fumaça 

dos cigarros sucessivos que eu, sentado na beira da minha 

desmantelada cadeira articulada, acendia, e o aturdimento daquilo 

tudo arrastava-me, sem que eu resistisse, para essas perigosas zonas de 

reflexão que, em certar alturas, tornam o antropólogo suspeito até 

perante si mesmo. Quadros míticos, neolíticos românticos. Que 

antropólogo honesto negará ter cedido por vezes ao fascínio de 

impossíveis mundos destes? (CARVALHO, 2007, p. 150) 

 

Ao mesmo tempo em que observa, ele também é observado e não existe uma 

cisão entre o que ele transcreve, a sua bagagem intelectual e o seu posicionamento ético. 

O narrador se coloca em uma posição de ambiguidade, pois sabe que não existe uma 

observação que se desconecte dos seus valores e ideias. A linguagem é parcial e crivada 

de suas referências e crenças. Ao traduzir para o papel o olhar que lança ao outro, sabe 

que não pode transcrever tudo. É impossível fazer uma completa tradução, por isso a 

linguagem deixa de ser absoluta, passa a assumir um caráter de parcialidade. Ele 
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transcreve no corpo do texto algumas de suas entrevistas com as pessoas daquele lugar. 

Um dos que entrevista é B., ―astuto soba e perfeito falante de português‖ 

(CARVALHO, 2007, p. 13). A conversa com esse personagem, por ser um conhecedor 

da língua portuguesa, é apresentada para o leitor entre aspas, o que significa uma citação 

ipsis litteris do que foi dito pelo personagem. O registro é de uma linguagem oralizada, 

mas sem interrupções, conforme observamos no trecho a seguir: 

 

 

―essa aí é a filha da primeira mulher do finado Luhuna, aquela é da 

segunda, então reuniram. Quem tem carneiro assim, para tirar lã? 

Tinha na irmã. Se não tinha também não podia sair de um curral 

qualquer só estranho, arranjavam então era um boi, preto também, 

para matar nesse lugar e em lugar do carneiro... A cor assim preta 

chama-se ondyeloi, é cor de pelagem preta. É no geral, sim, tanto 

serve é para boi como é para carneiro‖. (CARVALHO, 2007, p. 145) 

 

No caso da transcrição da conversa com o tyimbanda, a estratégia de registro é 

diferente, pois não há a separação promovida pelas aspas. É como se a fala se 

misturasse ao corpo do texto, dando a entender que se mescla às palavras do narrador. 

Há a utilização numerosa de reticências, que invocam pausas. Talvez signifiquem a 

suspensão na tradução para se pensar como é possível transpor aquele universo para a 

língua portuguesa, conforme o trecho a seguir:  

 

Conversa com o tyimbanda (e o B a traduzir): esse tratamento: o mais-

velho Luhuna já tinha esse fogo... passou no filho... então o mais-

velho tyimbanda veio agora é para assentar tudo muito bem... o 

serviço do Nungunu vai ser: só tomar conta dessa casinha, que é para 

manter o fogo e o terreno a ficar bom... Sim, o próprio sambo que vai 

fazer chama-se tyinyiongo e a casinha é tyinampela. Aqui, há muito 

tempo, o tio deste mais-velho Miguel já tinha feito outra casinha e 

aberto o mesmo fogo, para o finado Luhuna. É isso que ele está a 

falar. Depois mais tarde esse Luhuna foi assentar no Kulo... saiu daqui 

foi assentar no Kulo... agora: primeiro ainda estava a pensar fazer 

naquela área do Baué, perto do desvio do Kapolopopo. Esse mais-

velho é que não aceitou. O serviço vai ser amanhã, sim, só falta abrir o 

terreno, depois erguer a casinha, acender o fogo, matar o carneiro... É 

o quê? (CARVALHO, 2007, p. 146) 

 

A tradução da conversa é feita pelo B., personagem anteriormente citado, já que 

o narrador não entende e nem fala aquela língua. Por isso, faz-se um registro em terceiro 

plano: o primeiro é o da fala do tyimbanda, o segundo, o da tradução do B., o terceiro, o 

da transcrição do narrador. No caso da pontuação, além das reticências, utilizam-se os 
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dois-pontos como elemento de ligação entre as sentenças. É interessante notar também 

que o tradutor informa ao narrador o significado de algumas palavras, tais como, 

―tyinyiongo‖ e ―tyinampela‖.  

Outra observação que consideramos importante é a toponímia apresentada, por 

exemplo, Kulo, Baué, Kapolopopo. Mais uma vez, fica em evidência que a cartografia 

apresentada se baseia em fotogrametrias pouco ou nada ocidentalizadas. A maneira de 

demarcar o território sem o instrumental ocidentalizado fica evidente, até porque a 

localização não requer uma precisão esquadrinhada através de mapas, satélites ou 

escalas, mas sim uma interpretação simbólica do espaço. A pergunta que se coloca no 

final do parágrafo – ―É o quê?‖ – surge para corroborar a ideia de uma tradução 

incompleta, de um entendimento parcial daquela experiência e daquela realidade. O 

impacto disso é a evidência de que ―a escrita não permite a reposição integral desse 

diferente mundo‖ (LEITE, 2012, p. 123). Continuando a reflexão nessa mesma direção, 

ainda que esteja falando da poesia, Ana Mafalda Leite explica muito bem esse processo 

da escritura de Ruy Duarte de Carvalho:  

 

Por isso mesmo não se pretende repor, o que sem dúvida seria uma 

atitude idealista, mas compor, acrescentar, recompor, investir-se o 

sujeito na rede parcelar dos elementos que aglutina, decompõe e 

organiza como operador e conhecedor dos materiais que utiliza. 

(LEITE, 2012, p. 124, grifos da autora) 

 

Podemos afirmar que esse processo de ―compor, acrescentar e recompor‖ foi 

uma estratégia de construção da narrativa e não somente na operação de tradução e 

transcrição das entrevistas. A definição de que a morte do Grego teve como motivo a 

revolta do Inglês com a violência simbólica e o desrespeito é um modo de trocar a 

direção e o sentido da barbárie. A selvageria deixa de estar localizada nas terras ou nos 

indivíduos africanos e passa àqueles que tinham a seu favor o conhecimento e as armas.  

Quando Perkings decidiu que definitivamente a sua vida seria ali, anunciando 

isso em uma carta para sua irmã, que o narrador encontra junto com o seu caderno, mais 

uma vez, isso lhe foi roubado: ―O que se tinha passado é que a mulata muda também já 

lá não estava, tinha sido, com as armas, o marfim e o pessoal do Grego, levada pelo 

Mulato para além da fronteira, para além de todas as fronteiras‖ (CARVALHO, 2007, p. 

176). 
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O motivo da sua estada permanente não era mais a caça ou a riqueza de que o 

pai havia lhe falado, mas um outro tesouro que ele encontrou naquelas terras: uma 

mulher. Archibald voltou para o acampamento, depois de ter ido pela segunda vez ao 

posto administrativo, mas não a encontrou mais lá. Isso levou-o ao limite da dor, 

compelindo-o a cometer suicídio. É isso que o narrador consegue depreender dos 

escritos e registros que consegue obter. A questão que se coloca diante disso é se o 

Inglês teria de fato o direito de ficar com esse tesouro. A reviravolta que ocorre nessa 

história poderia muito bem ser compreendida como mais uma das disputas que se 

colocam na narrativa. A mulher, nas literaturas africanas, representa, muitas vezes, um 

duplo da terra. A quem essa terra pertence de fato? O Inglês, como metonímia do 

colonizador idealizado por Galvão, teve a saída digna que se esperava dele: a morte? A 

morte poderia ser entendida, então, como o fim da linha do colonialismo? Deixaremos 

essas questões em aberto, seguindo a lição do livro. Mais do que respostas, o livro 

demonstrou estar em busca de perguntas, como indica o trecho a seguir: ―Deveria eu, 

perdido como estava no vazio da conclusão, das conclusões, a da estória e a da tarefa, a 

ponderar ainda assim que sim, o sábio sufi tem toda a razão, mais do que o achado vale 

sempre a busca [...]?‖ (CARVALHO, 2007, p. 177). 

Assim, quando o narrador finaliza o périplo de Archibald Perkings tomando 

como garantia as palavras do Ganguela, fica muito evidente o procedimento de recusa 

da reposição, como indicou Ana Mafalda Leite. A história do Inglês só se torna válida 

depois do aval da assinatura do Ganguela, que confirma o que estava escrito: ―Assim, o 

Ganguela-do-coice tinha visto tudo, tinha entendido tudo. E era isso, precisamente, que 

pelo seu próprio punho, a grosso e tosco, estava escrito no caderno de Archibald: eu vi 

tudo‖ (CARVALHO, 2007, p. 176, grifo do autor). Nada de colocar de volta no mesmo 

lugar, a ideia é justamente deslocar, mover, transformar. Tudo isso para trazer uma 

outra voz, que foi calada, anulada, sufocada durante muito tempo.  

Portanto, o livro faz uma revisão dos padrões eurocentrados, inclusive com o 

calendário estabelecido na narrativa. Enquanto o mundo ocidentalizado estava 

preocupado com o bug do milênio, ao que parece, a vida transcorria no mesmo 

compasso nos rincões mais escondidos do continente africano. Assinalar essas datas, no 

entanto, serve para revelar a necessidade de repensar os limites: chegamos ao ponto 
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final ou estamos iniciando tudo novamente? A ambivalência desse calendário provoca 

uma profunda reflexão sobre essa questão.  

No plano estético, observa-se a necessidade de repensar os limites e pensar que o 

mapa textual, assim como o geográfico, pode ser uma mera convencionalidade, já que 

os sujeitos transitam pelas fronteiras que as linhas pretendem dividir. É na zona 

fronteiriça que se funda a mobilidade da linguagem. No plano ético e político, observa-

se a necessidade de romper com práticas políticas e sociais contraproducentes e 

perniciosas herdadas do colonialismo. Ao mesmo tempo, as datas acenam para a 

possibilidade de um recomeço, e a sugestão que fica é a de um pensamento a partir do 

Sul. 

2. ESPAÇOS EM DISPUTA N´A CASA VELHA DAS MARGENS 

 

2.1. Em uma outra margem: “estar nos dois lugares e não estar em lugar nenhum” 

 

E [Emídio] percebeu-se também no lado do quilombo segurando uma 

espingarda Schnyder como protegendo os incendiários. Algo se 

consumava dentro de si. Não era uma sensação que já não tivesse 

experimentado, essa estranha forma de estar nos dois lugares e não 

estar em nenhum, mas naquele momento a vertigem da perda era 

quase total. Numa das margens era um caçador das queimadas pronto 

a apanhar as presas que fugiam das chamas, observado pelos colonos 

da fazenda, que também lhe vigiavam, e noutro lado via-se enfim 

testemunhando do lado dos desapossados das lavras que iam ser 

abandonadas pelo povo do quilombo.  

No entanto, ele já não estava ali, e entre todos aqueles olhos que lhe 

fixavam, ele era o único que sabia que estava numa outra margem, 

onde aquele mucungulo não lhe pertencia, que não se tinha 

transformado num caçador e onde ele ainda era um forasteiro de um 

mundo em que tudo ainda era novo e precisava se nomear. (SANTOS, 

2010, p. 206-207) 

 

A casa velha das margens, romance do escritor Arnaldo Santos, retorna ao 

século XIX para pôr em pauta relações políticas, históricas, sociais e culturais angolanas 

daquele período. Isso significa dizer que o texto, publicado em 1999, apresenta-se como 

um grande contributo para a construção da memória daqueles tempos e também para a 

reflexão sobre ela. É notório que a relação entre literatura e história, no sistema literário 

angolano, é uma importante maneira de compreender e também de revisar os lugares 

outrora fixados pelo discurso colonial. Ao contar a história do protagonista, Emídio de 

Mendonça, filho do português António Mendonça e da negra angolana Kissama, esse 
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livro dá ao leitor a possibilidade de estar frente a frente com um momento fundamental 

na formação de ideias que foram importantíssimas para a emancipação do país. Além 

disso, a construção subjetiva desse personagem, que se constitui como um sujeito 

dividido entre duas margens (a do pai europeu branco e a da mãe negra africana), ocorre 

a partir da busca pelo seu lugar em uma sociedade colonial que está imersa em 

ideologias de dominação, repressão, desvalorização dos africanos, de seus saberes, de 

suas linguagens, enfim, de seus modos de vida. 

O romance, então, evidencia a disputa de espaços físicos (as terras das margens), 

e, sobretudo, simbólicos (a língua, os saberes, os modos de organização política). No 

plano espacial, desde o título, o romance sustenta uma localização muito significativa, a 

casa está assentada às margens do rio Lucala, que se constitui, a princípio, como 

território de fronteiras geográficas, que vão se transformar no motivo da disputa entre 

colonos e filhos da terra. 

É importante pensar ainda no fato de que a ação narrativa deixa de se passar 

prioritariamente na capital, Luanda, para se interiorizar, apresentar outras paisagens. Em 

sua tese A ruralidade na narrativa angolana do século XX: elemento de construção da 

nação, a pesquisadora portuguesa Ana Lúcia Lopes de Sá criou um neologismo para 

falar do lugar privilegiado que o espaço urbano de Luanda ocupa no sistema literário 

angolano: luandocentrismo. Ela defende que o espaço rural ocupa o lugar da margem 

em diversos textos produzidos no século XX (SÁ, 2009, p. 233). O deslocamento para o 

interior também marca uma diferença na obra de Arnaldo Santos. O escritor situou a 

maior parte de suas narrativas em Luanda, no entanto, desde A boneca de quilengues 

(1991), deslocou a sua narrativa de ficção para outros espaços. Retomando o diálogo 

com Rita Chaves (2011), o deslocamento, que tem atravessado o trabalho de alguns 

escritores, estaria relacionado com a impossibilidade da capital como espaço de criação 

e amplitude.  

O livro se insere no debate sobre a apropriação de diferentes territórios que 

compartilham uma herança cultural complexa e coloca em xeque discursos e 

pensamentos que já não podem mais ser localizados como centro de um sistema único 

de compreensão do mundo, das pessoas e de suas relações. No plano da narrativa, 

retomam-se os anos finais do século XIX para questionar os discursos coloniais que, 

naquele momento, após Conferência de Berlim (1885), vinham avançando em diversos 
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campos, como o social, o político, o econômico e o cultural. O principal argumento era 

o do desenvolvimento de uma sociedade ―civilizada‖, não obstante sabe-se que isso era 

tão somente retórica para a imposição de regras e leis que impingiam uma violência 

física e simbólica sobre os moradores das terras, a fim de garantir a restituição de uma 

narrativa imperial portuguesa que vinha sofrendo um grande desgaste desde que o Brasil 

tinha se tornado independente.  

As memórias inscritas nesse romance inauguram novas maneiras de 

compreender o passado, modificando-o. O texto abre-se para a multiplicidade, 

alargando a escuta de diferentes vozes, por vezes dissonantes, subvertendo o 

monolitismo discursivo e se instaurando como gesto político. A escrita literária, nesse 

contexto, rompe, com força, a rigidez de um pensamento hegemônico. 

Observamos isso, por exemplo, na fala do personagem Augusto Fernandes de 

Freitas, um poderoso comerciante e proprietário de uma das fazendas das margens, que, 

em um diálogo com Emídio, desvela a hipocrisia deste discurso: ―uma dessas ideias é 

sabermos precisamente o que é que estamos aqui a fazer, e deixarmo-nos de poesias. 

Isso é que é o mais importante [...] Não acha que o tempo de ensinar a Bíblia aos 

pretinhos, já foi chão que deu uvas...?‖ (SANTOS, 2010, p. 177, grifo nosso). O 

romance, desse modo, mostra que a sociedade angolana vinha desenvolvendo diferentes 

dinâmicas, ou seja, respondendo com diferentes padrões a essa única alternativa que se 

apresentava como ideal de civilização, expressando uma descrença em relação ao 

discurso ardiloso do colonialismo.  

A retórica colonial, com o seu argumento de missão civilizadora, atravessava a 

sociedade portuguesa a ponto de insuflar os indivíduos comuns que eram capturados por 

essa rede discursiva. É o que podemos observar ao lermos o artigo de Maria Teresa 

Filipe Cirne, publicado em 1997. Nesse texto, a autora comenta sobre um projeto 

elaborado por Narciso Feyo, um ―português e trabalhador‖ (CIRNE, 1997, p. 500), 

portanto, um sujeito comum, que resolveu solicitar, em 1884, a ajuda da Sociedade de 

Geografia Comercial do Porto para o seu plano de colonização africana. O seu pedido 

rendeu uma acalorada polêmica nos meios portuenses e chegou a se estender também 

até Lisboa. Apesar de ter sido apresentado um ano antes da Conferência de Berlim, os 

argumentos apresentados por ele estão em consonância com o que veio a se definir 

naquela conferência, quando, de acordo com o novo direito público colonial, ficou 
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estabelecido que a ocupação efetiva substituiria o direito histórico. Assim, Portugal 

precisaria de um investimento de recursos materiais e humanos para ocupar o interior 

das colônias.  

O projeto de Narciso Feyo consistia em criar ―estações civilizadoras‖ na região 

do planalto da Huíla, em Angola, pois, em sua concepção, estava havendo um descuido 

por parte dos portugueses em relação à sua política de colonização em África e esse 

abandono dava aos outros países europeus o direito de tomá-las para si, conforme 

tornou público no jornal O Comércio do Porto, em 19 de novembro de 1884. Como 

argumento para convencer mais pessoas a se engajarem no seu projeto, ele evocava as 

gloriosas conquistas dos antepassados e também o desejo de elevar o nome das colônias 

portuguesas (CIRNE, 1997, p. 501). 

O projeto visava, primeiramente, à implementação da agricultura e, 

posteriormente, ao desenvolvimento de atividades comerciais e industriais. Apesar de 

negar os interesses financeiros, no texto publicado no jornal, fica evidente que a missão 

civilizadora, calcada em uma ideia quase religiosa, escamoteava um discurso muito 

mais profundo de ganhos de bens materiais. Ao que parece, não são consideradas 

pessoas que moram naquele local e têm suas plantações para a própria subsistência; 

retoma-se o pensamento de uma terra vazia que está à espera daqueles que irão cultivá-

las.  

Ao encaminhar o projeto para a Sociedade de Geografia Comercial do Porto, 

instituição que foi criada em 1880, Narciso Feyo evidencia a violência da narrativa 

colonial, que fazia com que um grande segmento da sociedade acreditasse que ocupar as 

colônias era, de fato, a sua missão como portugueses. Para ele, o que estava 

acontecendo em África era um evidente equívoco da política que se praticava naquele 

momento nas colônias portuguesas, que, segundo sua opinião, só serviam como 

―albergues para degredados, o que constituía um entrave enorme à tarefa de civilizar a 

África‖ (CIRNE, 1997, p. 501). 

Na época, tudo isso causou bastante agitação e, segundo Maria Teresa Filipe 

Cirne, muitos foram os que viram neste homem ―a reencarnação do espírito pátrio e do 

heroísmo lusitano que julgavam perdidos para sempre‖ (CIRNE, 1997, p. 503). Tanto 

que foi publicado, em Lisboa, um único número de um jornal que discorria sobre o 

projeto e apresentava a opinião de diversas personalidades portuguesas a respeito. No 
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entanto, Joaquim Pedro de Oliveira Martins,
11

 que, na ocasião, era o presidente da 

Sociedade de Geografia Comercial do Porto, não era favorável a tal empreendimento.  

Oliveira Martins argumentou que não havia sólidos fundamentos, tais como um 

projeto realmente executável e capital para realizar o empreendimento. Todavia, ele foi 

ainda um pouco mais longe, pois, em sua opinião, a colonização em África precisava de 

emigrantes que pudessem investir em fazendas, lucrando com a exploração da mão de 

obra dos angolanos. Em documentos da Sociedade Portuguesa de Geografia Comercial 

do Porto, ficou registrado o seu ponto de vista. Em 1884, ele diz o seguinte, em uma 

reunião da S.G.C.P.: 

 

Em nosso paiz, há uma ideia errada relativamente às colonias: lá não 

se precisam de braços, há-os de sobra, melhores e mais baratos que os 

dos europeus; a emigração mais conveniente seria pois a dos pequenos 

proprietarios e capitalistas que com a sua atividade, a sua inteligencia 

e os seus capitães e protegidos por um regimen de trabalho do negro, 

poderiam fundar feitorias agrícolas e fomentar a creação de produtos 

que constituiriam uma riqueza para a colonia e para o paiz. (apud 

CIRNE, 1997, p. 509-510)  

 

 Tanto o que é dito por Narciso Feyo para defender o seu projeto quanto a 

posição contrária, defendida por Oliveira Martins, na verdade, revelam os dois lados de 

uma mesma moeda: a narrativa colonial se utiliza de discursos que apresentam os 

angolanos nativos como subalternos ao desejo de alçar Portugal ao topo e colocá-lo em 

par com as outras grandes potências imperialistas. E isso não diz respeito apenas a 

documentos oficiais de governo, mas a registros da imprensa da época, boletins e atas 

de uma instituição como a Sociedade de Geografia. Para uma parcela da sociedade 

portuguesa da época, essa era uma posição política que correspondia aos seus anseios. 

Muitos foram os que apoiaram abertamente o engodo da missão civilizadora e a 

exploração de pessoas através do trabalho forçado.  

                                                 
11

 Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-1894) foi escritor, historiador, político e cientista social que 

participou ativamente dos movimentos da Geração de 70. Colaborou em periódicos, tais como, A semana 

de Lisboa, A leitura e Branco e negro. Escreveu livros que transitaram por assuntos como a ficção, a 

antropologia e a história, começando com o romance Febo Moniz, publicado em 1867. Destacam-se entre 

os seus livros os seguintes: Elementos de antropologia, Regime das riquezas, História da civilização 

ibérica e História de Portugal, O Brasil e as colónias portuguesas e Os filhos de D. João I. Ao longo de 

sua vida, Oliveira Martins assumiu ideais políticos, por vezes, contraditórios, visto que defendeu ideias 

socialistas, mas também apoiou o colonialismo português, porque acreditava que alguns povos seriam 

incapazes de progredir sozinhos (SERRÃO, s.d.). 
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A pesquisa documental trazida por esse artigo torna-se uma fonte interessante 

para compreendermos como o discurso colonial, naquele momento, circulava e era 

apoiado nos meios sociais. Por tudo isso, é fundamental que a literatura angolana se 

proponha a trazer a lume a memória daqueles tempos, ressignificando-os e 

transformando em personagens importantíssimos para a história do livro e também para 

a história angolana aqueles que foram silenciados pelo discurso oficial. O romance tem 

uma força grandiosa, visto que mostra as controvérsias dessa narrativa colonial, 

questionando as práticas que foram implementadas em Angola. Reforça-se que havia, 

sim, pessoas que ali moravam e que naquele território haviam construído suas famílias, 

suas técnicas, sua subsistência e sua identidade, ou seja, tinham a sua própria maneira 

de viver a vida. E, enfim, recusa-se, em definitivo, qualquer traço de permanência de tal 

discurso. 

Entretanto, a nossa atenção não deve se dirigir somente ao tempo retomado pela 

narrativa. É preciso também lançar um olhar atento para Angola no momento da escrita 

do romance, já que, quando o livro foi publicado, em 1999, já se tinham passado 24 

anos da independência do país; a guerra entre MPLA e UNITA, no entanto, vinha se 

arrastando desde 1977. De acordo com a nossa leitura, uma das propostas do livro é a 

ideia de que seria necessário um arranjo afinado de diferentes vozes para pôr fim ao 

conflito de uma vez por todas, já que o livro reúne as reivindicações dos que clamaram 

pela independência, no final do século XIX, tanto na capital quanto no interior. 

Nas obras que estamos analisando neste trabalho, a retomada do passado não se 

confirma como fortalecimento, mas como derrubada do monumento dos vencedores. Os 

destroços deste monumento devem servir como pedras na reconstrução de um caminho, 

a todo momento, presentificado. Quando reinscritos em um novo espaço, o do literário, 

os destroços e resíduos da memória tomam diferentes contornos e sentidos. 

Quando Walter Benjamin formulou suas teses ―Sobre o conceito de história‖, 

dando uma resposta crítica e contundente ao historicismo, anunciou a necessidade de se 

entregar a uma tarefa não muito simples: a de deslocar o passado do lugar de 

estabilidade em que foi posto pelos ―vencedores‖. Opor a isso uma forma de 

reconhecimento múltiplo que supere o sentido dessa homogeneidade – sem contanto 

instalar outra – é de fato um grande desafio que não cessa de se vivenciar ainda na 

contemporaneidade. Em suas próprias palavras: 
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Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ―como ele 

de fato foi‖. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento de um perigo. [...] O dom de despertar no 

passado as centelhas da esperança é um privilégio exclusivo do 

historiador convencido de que também os mortos não estarão em 

segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de 

vencer. (BENJAMIN, 2011, p. 224) 

 

O inimigo que apresentava sua face mais assustadora, naquele momento, era o 

nazifascismo que, à altura da produção desse texto, em 1940, tinha seus tentáculos bem 

estendidos. Mesmo sabendo que Benjamin estava se referindo ao fazer histórico, é 

possível trazer a reflexão para o campo literário, posto que, em se tratando da 

construção histórica angolana, há uma relação muito próxima entre esses dois discursos.  

Ricardo Piglia, quando lança as suas três propostas para a literatura do próximo 

milênio, também dialoga, ainda que sem citá-lo diretamente, com Walter Benjamin. Ao 

reler a ficção de Rodolfo Walsh, autor paradigmático no seu texto, ele afirma que ―os 

vencedores escrevem as histórias e os vencidos a contam‖
12

 (PIGLIA, 2001, p. 58). O 

argentino defende que o escritor precisa estar atento às vozes dos vencidos que 

testemunham sobre a história. Tudo isso para construir uma narrativa que se oporá ao 

relato estatal. Em A casa velha das margens, observamos que, além dos sûnguis, 

também foi possível aos povos das margens recorrer à escrita das mucandas para 

registrar suas memórias daqueles tempos coloniais e reivindicar o seu direito à terra. 

Embora as conversas (oralidade) e as cartas (escrita) não sejam documentos oficiais, 

servirão como recurso para a reunião das memórias dos povos das margens e de suas 

reivindicações contra o colonialismo.  

A construção da memória coletiva está imbricada com a individual do 

protagonista do romance, que herda de seu pai essas mucandas. Emídio Mendonça 

busca reconstruir as memórias de sua infância, a partir do que sobrou da casa velha da 

fazenda, e, então, compreender quem ele é e qual o seu lugar naquela sociedade. Para 

Emídio, voltar para aquela casa velha é, de certo modo, voltar-se para si mesmo. 

O espaço simbólico da casa, no romance, foi interpretado de muitas maneiras. 

Laura Padilha apresenta ao leitor a ideia de que o romance ―reconstrói a velha casa 

chamada Angola, ao mesmo tempo em que recupera a força simbólica de suas margens‖ 
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 ―Los vencedores escriben la historia y los vencidos la cuentan‖ (PIGLIA, 2001, p. 58). Tradução nossa. 



 
95 

(PADILHA, 2008, p. 70). A pesquisadora Bárbara Daibert, em sua tese, Casa, 

fantasmas e margens: silêncio e memória traumática em Toni Morrison, Arnaldo Santos 

e Cornélio Penna (DAIBERT, 2010), segue a lição de Padilha e compreende a casa 

como construção de uma memória daquele período. E, ao analisar a ―poética do 

espaço‖, recorrendo a Bachelard, ela concebe a casa como elemento capaz de despertar 

o passado (DAIBERT, 2010, p. 133). Na sua leitura, os jindeles mantêm ―viva‖ a sua 

presença, que está inscrita nas paredes, nos móveis e isso desperta lembranças 

dolorosas. A pesquisadora Sheila Jacob (2012), na sua dissertação de mestrado, De 

mucandas e sûnguis, um texto de resistência: uma leitura do romance A casa velha das 

margens, de Arnaldo Santos, traz mais alguns elementos para a discussão, apresentando 

a casa velha como uma metáfora da resistência angolana ao colonialismo português. Ela 

entende que o texto de Arnaldo Santos propõe um intenso diálogo com a imprensa 

combativa dos jornalistas e também com alguma literatura produzida no final do XIX e 

início do XX, por personalidades como, por exemplo, Cordeiro da Matta, cujos poemas 

estão reunidos no volume Delírios, António de Assis Júnior, que escreveu o romance O 

segredo da morta, e Alfredo Troni, que escreveu a novela Nga Muturi. Ainda segundo 

Jacob, em A casa velha das margens, então, Arnaldo Santos presta um reconhecimento 

àqueles que, com os seus textos, empreenderam uma resistência através da letra. No 

tempo da escrita, tinha se tornado necessário relembrar esses textos e as suas vozes, ou 

seja, ―em 1999, época de guerra civil e de crise da utopia, talvez fosse necessário e 

urgente lembrar o momento no qual começaram a se solidificar as bases da Casa Velha 

da resistência e ainda se acreditava na possibilidade de construção de uma nação 

melhor, efetivamente de e para todos‖ (JACOB, 2012, p. 18). 

Nessa mesma direção, Edward Said (2007, p. 29) afirma, em ―O papel público 

de escritores e intelectuais‖, que muitos escritores assumem um papel simbólico que é o 

de inscrever na agenda discursiva global o testemunho de sua experiência como sujeitos 

de um determinado país ou região. Para ele, o sentido deste testemunho deveria ser, 

quase sempre, o de enfrentamento ao poder, dizendo a verdade e dando voz àqueles que 

se opõem à autoridade. No caso do romance de Arnaldo Santos, ao reinscrever os 

estilhaços de uma memória coletiva a partir da margem, a sua contribuição para 

construção de uma identidade plural é preponderante. Ainda dialogando com Benjamin, 

é necessário que a memória do colonialismo seja revisitada para que se possa observar, 
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nos seus destroços, aquilo que não se pode e não se deve mais repetir. Não é suficiente 

deslocar o discurso colonial e manter as suas práticas sociais e discursivas, obliterando, 

assim, as diferenças e silenciando as vozes contrárias. Sendo assim, é preciso que os 

escritores ainda estejam ocupando o papel simbólico de oferecer a sua escritura como 

resistência à opressão, tanto no passado quanto no presente. 

Na narrativa do romance, tais tantas vozes vão aparecer encarnadas por 

personagens muito distintos e que trazem uma complexidade para o cenário em questão. 

É o caso, por exemplo, do Ngana Makanda, pai do protagonista, que fora um dos 

agentes da colonização. No seu percurso subjetivo, ele ousou escutar essas vozes 

dissonantes, quiçá mudar de margem, e por isso foi morto no incêndio que destruiu sua 

casa. Uma marca forte do deslocamento subjetivo desse personagem é a própria 

linguagem de que ele se utilizava. Se antes ele falava com a voz, as palavras e a língua 

portuguesa do colonizador, com o tempo e a tomada de consciência, passou a empregar 

o quimbundo e o português lado a lado na sua comunicação e, com esse gesto, afastou-

se do projeto colonial. Aos poucos, o tenente António Mendonça foi se assumindo como 

Ngana Makanda, conforme podemos observar no trecho seguinte: 

 

O tenente António Mendonça usara essa mesma linguagem sem 

qualquer receio, tão naturalmente como a sua patente de oficial dos 

exércitos da Conquista, era a linguagem pesada da autoridade, sem 

condescendência para com a dos filhos da terra de quem diferia 

estrangeiramente, mesmo os muadiés margenianos não sabiam o que 

fazer quando ele lhes falava naquele modo de comando, seus olhares 

desconfiavam de ameaça de quibeto, desconfiavam das suas mesmas 

palavras e das respostas que elas podiam arrastar.  

Porém, o Ngana Makanda em quem eles no andar dos anos lhe tinham 

transformado, tivera que transigir e nessas ocasiões ele fora 

amenizando a sua linguagem numa outra fala de puxar amizade e o 

sentimento livre das coisas, as palavras ocorriam no quimbundo e no 

português consoantes, se comunicando indistintamente. (SANTOS, 

2010, p. 94) 

 

Embora os culpados pela sua morte não tenham sido identificados, o jogo de 

esconde-revela que o romance propõe, os discursos enviesados e as ironias evidenciam 

um conluio entre os próprios consorciados da horda de ―conquistadores‖. A velha casa, 

que até aquele momento ainda não era a casa velha, não pôde protegê-lo nem abrigá-lo, 

pelo contrário, dentro dela foi assassinado. Assim como houve a mudança do percurso 

do personagem, também o espaço foi se transformando. Acreditamos que a velha casa 
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em que o Ngana Makanda se abrigava pode ser lida, metaforicamente, como a narrativa 

da Conquista, ou seja, a narrativa da expansão territorial e política do colonialismo 

português em Angola, uma vez que foi nela que o tenente António Mendonça tentou 

submeter Kissama aos seus domínios. Foi lá também que ele obrigou o próprio filho a 

se sentar à mesa, como um símbolo de conduta ―civilizada‖. Entretanto, nesse mesmo 

local começou a se dar conta da violência que a Conquista representava, porque 

usurpava as terras que já tinham os seus legítimos donos. Então, essa velha casa já não 

era mais onde António Mendonça encontraria refúgio ou abrigo. Quando a casa 

começou a ser carcomida pelas ideias reivindicatórias dos ambaquistas, no entender dos 

colonos, ela precisava arder em chamas. 

A mudança de atitude do antigo aliado passou a ser vista como um perigo 

iminente para os colonizadores, por isso os velhos parceiros se voltaram contra ele. 

Logo, atear fogo aos papéis do Ngana Makanda foi o estratagema utilizado para dar fim 

aos documentos que começaram a ser recolhidos quando ele ainda era chefe do 

concelho de Massangano. Ao acompanhar bem de perto a perspectiva de Emídio, 

quando ele entra no cômodo onde seu pai guardava os papéis, o narrador oferece um 

cenário marcante: 

 

Então esquivou-se e foi seguindo mais lestamente para o 

compartimento no extremo da casa, que seu pai transformara em 

pequena botica, e onde também arrumava alguns livros de leitura, e da 

escrita da fazenda, dicionário, códigos, exemplares dos jornais de 

Loanda, cópias de escrituras e demais papéis. O fogo, certamente, 

devia ter sido ateado naquele quarto. Era ali que se viam melhor os 

vestígios da sua violência. Era ali que António Mendonça guardava 

uma parte da sua memória, que eles pretenderam destruir. (SANTOS, 

2010, p. 112) 

 

A tentativa de destruição da memória, que não era só de António Mendonça, 

mas certamente se constituía como um grande texto sobre os povos que habitavam as 

margens do rio Lucala, não chegou a ser um empreendimento tão bem sucedido quanto 

se esperava. Emídio, ao tentar buscar alguns registros dos empregados da fazenda, 

chegou a ouvir do padre Carmo, um ex-degredado e administrador de fazenda, uma 

frase bastante maldosa, mas disfarçada de um sentimento de piedade: ―Pois é meu filho, 

os incêndios têm esses inconvenientes, mas eles também são necessários para afastar a 

bicharada malsã... É também um dos sábios costumes destes povos... O fogo também 
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cauteriza e purifica...‖ (SANTOS, 2010, p. 123). É claro que a fala do padre está repleta 

de ironia, porque a sua intenção nada tem de piedosa, o desejo real é de que Emídio se 

conforme com a perda de seu pai e se silencie por não ter mais registro algum das 

transações de sua fazenda, assim ele não sairia em busca desses papéis. No entanto, a 

fala nos leva a pensar que isso pode ser lido como uma antecipação, uma pista que se 

deixa para o leitor do que virá a acontecer mais adiante na narrativa, visto que o fogo 

que destruiu a casa e matou o Ngana Makanda também foi responsável pelo retorno de 

Emídio. 

O fogo é um elemento que tem uma força simbólica enorme em diferentes 

culturas e o fato de a casa ter sido praticamente destruída por um incêndio porta muitos 

significados. A ideia que acreditamos ser predominante, nesse caso, é a da 

ambivalência, porque o fogo representa, a um só tempo, a destruição e a regeneração, a 

nódoa e a purificação. O fogo é um elemento fundamental, quando pensamos nos povos 

africanos, porque era ao redor da fogueira que os mais-velhos se reuniam com o seu 

grupo social para contar histórias e refazer o fio da memória de seu povo. Podemos 

pensar também no mito grego da fênix, pássaro que, ao renascer das suas próprias 

cinzas, evoca a força simbólica da regeneração que o fogo carrega. Foi o que aconteceu 

com a velha casa, todavia ela não ―renasceu‖ com a mesma formatação. Como já 

dissemos, a velha casa pode ser lida como metáfora de toda a retórica que vinha a 

reboque da conquista, então, quando as labaredas praticamente a destruíram, ela 

renasceu como espaço no qual Emídio põe os pés no chão, rememora sua infância, 

compreende sua dupla inscrição para, algum tempo depois, se assumir, definitivamente, 

como um filho das margens. 

Concordamos com Bárbara Daibert (2010) quando afirma que as memórias 

inscritas e revividas através da casa são dolorosas, tanto para o personagem quanto para 

a Angola. Também é importante reforçar a ideia de que lembrar é uma possibilidade de 

não deixar esquecer, e não esquecer é resistir. É na passagem do legado para o filho que 

se constrói o sentido da resistência do texto, de que fala Sheila Jacob (2012). Trazendo 

para o contexto da escritura de Arnaldo Santos, é como se Angola fosse um edifício que 

está em ruínas e precisa ser reconstruído. No momento da produção do texto, a 

resistência deve se fazer de outra forma, já não é mais oposição a uma dependência 
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política da metrópole, mas a luta contra a manutenção de estruturas sociais que insistem 

em permanecer presas aos modelos antigos. 

No âmbito da literatura, a ideia não é mais exaltar o nacionalismo, como 

ocorrera em outro momento, mas problematizar e desestabilizar as certezas, instaurando 

a dúvida e a até mesmo a contradição como padrões de pensamento. É preciso, então, 

contar com o valor simbólico do fogo para fazer uma leitura da narrativa como um texto 

que não se guia pela centralidade da razão cartesiana. É possível também construir a 

leitura de que o texto instaura uma contradi(c)ção, ou seja, empodera vozes que serão 

contrárias a uma dicção do poder e da hegemonia. O texto de Arnaldo Santos se 

constitui como uma contranarrativa, pois propõe a implosão de uma narrativa baseada 

em um modelo centralizador e que recusa as margens como parte do próprio rio. 

Inocência Mata situa o romance de Arnaldo Santos dentro de uma nova visada, 

visto que 

a actual produção persegue, e realiza, um ‗inventário de diferenças e 

conflitos‘ para se insurgir contra a privatização da História pelas 

sucessivas dominâncias, tanto no tempo colonial como no pós-

independência, sempre em função de interesses, valores e crenças do 

grupo dominante. (MATA, 2008, p. 76) 

 

Laura Padilha reforça a ideia de que há, no romance, ―um impulso de 

revitalização de antigas heranças culturais cobertas ou encobertas pela pátina do tempo‖ 

(PADILHA, 2008, p. 70) e, mais adiante, acrescenta que não é a partir da negação que o 

protagonista se constrói, mas sim da suplementação dos saberes adquiridos, transitando 

entre os mundos europeu e africano. Esses mundos, que se traduzem em diferentes 

culturas, serão percebidos na tensão que circunscreve as suas relações, que transitam 

entre o afeto e o poder. O jogo que se estabelece na relação entre seus pais atravessa a 

construção de toda a sua subjetividade. São espaços que se localizam frente a frente, em 

confronto e tensão. 

Segundo Padilha, só assim, Emídio estará, de fato, reafirmando o seu lugar e 

solidificando a sua angolanidade (PADILHA, 2008, p. 71). Isso resulta na busca pelo 

seu lugar, como ―filho do país‖ em uma sociedade colonial que, já no fim do século 

XIX e início do XX, cada vez mais, deixava esses sujeitos à margem das decisões e dos 

cargos políticos. 

A busca de Emídio é por um lugar que não é de um lado e nem de outro, mas na 

confluência das margens que caminham em paralelo, circunscrevendo o rio. A margem 
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não é um espaço resultante da separação, pelo contrário, constitui-se como uma zona de 

comunicação, como espaço em que se intercambiam diferentes produções simbólicas e 

identitárias. 

Emídio precisa percorrer inúmeros lugares, deslocar-se entre diferentes 

linguagens e saberes. É esse trânsito que possibilita a construção de sua identidade 

pluralizada. Assim como se localiza no tempo, logo de início, a narrativa também fixa a 

condição de deslocamento através do mapa angolano: ―Tudo teria começado por volta 

de 1889, quando Emídio Mendonça de regresso do Reino, e achando-se no Calumbo em 

viagem para o Dondo [...]‖ (SANTOS, 2010, p. 9). As migrações vão marcar também 

uma mudança subjetiva do personagem. 

Os deslocamentos são marcas fundamentais do romance, rompendo com a ideia 

de centralização. Na sua segunda proposta, Ricardo Piglia fala do deslocamento no 

sentido da descentralização das vozes narrativas; na nossa leitura, amplificaremos essa 

ideia do deslocamento também para o sentido da viagem e da mudança. A divisão dos 

capítulos do livro pode se constituir como um roteiro das migrações de Emídio. Embora 

não seja uma narrativa linear, visto que as temporalidades vão se fragmentar e se 

confundir na retomada da memória, os capítulos marcam experiências da vida e também 

espaços por onde Emídio circula. 

O primeiro capítulo marca a estada de Emídio no Calumbo, pois foi onde ele se 

instalou para se recuperar do atentado que sofrera. Em flashback, o segundo narra a 

passagem do protagonista por Luanda, depois de retornar de Coimbra. O terceiro, que é 

o capítulo central, já que o livro é dividido em cinco, marca o retorno de Emídio para a 

fazenda onde passara a infância. No quarto capítulo, os deslocamentos do protagonista 

têm como propósito o encontro com outros personagens: Pedro Vitorino, o padrinho e o 

ambaquista Lourenço Mendes da Conceição. No quinto e último, Emídio se instala 

definitivamente em Luanda, agora em uma condição diferente daquela em que chegara 

alguns anos antes. É o momento em que ele, um filho das margens, ocupa a ―casa azul‖, 

no bairro do Kinaxixe, um espaço de fronteira, que fica às margens da lagoa, entre a 

periferia e os outros bairros mais centrais da cidade. Esse breve sobrevoo pelos 

capítulos é para deixar bem assinalado que o deslocamento do protagonista é tanto 

espacial quanto subjetivo e que a própria estrutura da narrativa marca esses espaços, 

físicos e subjetivos, com as divisões entre os capítulos.  
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A primeira das migrações de Emídio, no entanto, está fora do tempo da 

narrativa, entretanto é lembrada quando ele visita a casa velha: a sua saída da fazenda 

no Hombo para ir ao seminário, em Coimbra. A preparação para a sua partida provocou 

a ira de sua mãe e a tentativa dela, sem sucesso, de que o pai desistisse da ideia. O 

deslocamento para o Reino, apesar de ser narrado de maneira fragmentada, porque 

recuperado pelas memórias de Emídio e Pascoal, marca profundamente a constituição 

do protagonista. 

Quando retorna do Reino, Emídio Mendonça está em busca de sua herança, no 

entanto os deslocamentos o levam a compreender que não será a fazenda o principal 

bem que seu pai deixou, mas o legado de resistência que é recuperado a partir das 

mucandas. Outrossim, a construção da resistência está também na relação que sua mãe 

estabelecera com seu pai. A sua dupla inscrição muitas vezes o confunde, deixando-o 

sem saber qual é o seu lugar. Em dado momento, ele passa a compreender que herda um 

rico e complexo patrimônio cultural não apenas de seu pai, mas também de sua mãe 

Kissama. Dentro de uma sociedade que marca a superioridade racial e civilizacional do 

homem branco, Emídio precisará buscar, no elemento feminino e materno, a construção 

do seu lugar e de sua própria identidade. Como destacado na epígrafe, o seu 

pertencimento não está em um lugar ou em outro, o caminho é uma terceira via que ele 

constrói ao longo da narrativa. 

Tudo isso nos leva a pensar o que representava essa dupla inscrição naquele 

período da história do país retomado pelo romance e também o que representa na 

Angola dos anos finais do século XX. Podemos entender que, em ambos os momentos, 

o romance reforça a ideia de que a identidade angolana é complexa e está em 

construção. Assim como para Emídio, também o país precisa reencontrar as suas 

próprias memórias sem o totalitarismo de um discurso que tenta pasteurizar toda a 

multiplicidade de referências e transformá-la em algo único e indivisível.  

É importante pensar com Stuart Hall (2000) e compreender que as identidades 

estão sempre a se construírem e, como o tapete que Penélope tece à espera de Ulisses, a 

tarefa nunca estará completa. Em cada momento, a tessitura que foi feita durante o dia é 

desfeita à noite e refeita no dia seguinte. Cada vez mais, a compreensão da complexa 

identidade angolana a partir de estruturas polarizadas (colonizado/colonizador; 

branco/negro; centro/margem; cidade/mato) está sendo deslocada pela literatura. A 
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busca de Emídio pela sua herança representa o rasgo na estrutura binomial e nos 

esquemas tão bem definidos e sedimentados. A rasura no modelo abre a possibilidade 

de se pensar em uma estrutura que não segue uma hierarquização. Não haveria, então, 

uma única base centralizadora, pelo contrário, as diferentes matrizes culturais se 

intercambiariam. 

Essa leitura está alicerçada no diálogo com Laura Padilha e Inocência Mata em 

textos já citados, em que ambas discutem a relação da literatura com a história e, 

igualmente, sua relação com a construção identitária angolana. Apesar de Inocência não 

chegar a falar do livro de Arnaldo Santos, já que ela recorre, principalmente, à obra de 

Pepetela para balizar a sua reflexão, é possível estender o seu pensamento para a leitura 

de A casa velha das margens. Assim, em par com estas vozes, é importante 

compreender que a busca de Emídio pela sua herança, digamos assim, é também a da 

literatura angolana que tenta trazer para a cena outras possibilidades de compreensão da 

realidade do país. Laura Padilha explicita que a busca do protagonista pode ser lida 

como ―metáfora do pacto literário angolano e sua tentativa de ordenamento das 

memórias e matrizes que o alimentam‖ (PADILHA, 2008, p. 71). Inocência Mata, 

defende que vem ocorrendo uma reinterpretação do ideal marcado pela simbólica 

expressão ―de Cabinda ao Cunene, um só povo uma só nação‖ (MATA, 2008, p. 83). 

Neste ponto da reflexão, coincide o sentido que Ricardo Piglia atribui ao 

deslocamento, que é deixar a voz do outro (aquele que está à margem) aparecer, com o 

sentido de deslocamento como viagem e migração. É no deslocamento, tanto de Emídio 

quanto do texto para um lugar diferente da capital, do centro que é Luanda, que as 

vozes, antes silenciadas e submersas, emergem, trazendo à tona a proposta de uma 

construção descentralizadora da identidade angolana. 

No romance, os deslocamentos de Emídio se inscrevem na perspectiva de um 

sujeito que está buscando o seu lugar em uma sociedade na qual não consegue, logo de 

partida, dominar os códigos e a linguagem. É na sua viagem pelo Quanza, depois de ter 

passado por Luanda e pelo Calumbo, rumo à velha casa, que Emídio rememora e reflete 

sobre sua dupla inscrição:  

 

Emídio, ―filho de António Mendonça e de Kissama‖, seria assim pela 

voz do capelão pardo, que lhe ficaria gravada a identidade que lhe 

chamaria para os seus deveres naquele país, sentia que a maneira 

como ele viria a se exprimir, só mesmo passaria a ser clara para quem 
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lhe comungasse os seus pensamentos mais secretos. (SANTOS, 2010, 

p. 95) 

 

Emídio se posiciona como alguém que tem deveres para com o país, tanto como 

filho de um colono quanto como filho de uma mulher cujo povo recusou 

veementemente a colonização. É interessante indagarmo-nos quais as consequências 

que a construção subjetiva complexa oferece a Emídio, sem esquecer que esse 

personagem, como ressaltou Laura Padilha, é um ―duplo metafórico do homem 

angolano‖ (PADILHA, 2008, p. 71). 

A descrição que o narrador faz dos kissamas, cujas características marcam 

fortemente a mãe de Emídio, coincidem com o que o historiador René Péllissier (1997) 

diz sobre esse povo no livro História das campanhas de Angola: resistência e revoltas 

(1845-1941). É possível observarmos isso em algumas passagens do romance, por 

exemplo, quando o protagonista reflete sobre o nome de sua mãe  ―Kissama, seria 

mesmo o nome de sua mãe, ou o nome que seu pai lhe apelidava por ser assanhada e 

indócil, igual ao feitio da sua nação?‖ (SANTOS, 2010, p. 96) , ou ainda quando o 

narrador apresenta um pensamento de António Mendonça  ―gente sempre amotinada 

que tinha a presunção de chamar de Kissama à região em que viviam, e que na sua 

língua pretendia ser terra do brandão aceso‖ (SANTOS, 2010, p. 108). O historiador 

francês revela que a região de Quissama permaneceu como uma das zonas mais 

misteriosas de Angola, e um dos fatores que contribuiu foi a reputação do povo do lugar 

de ter o hábito de praticar a antropofagia. Ele afirma ainda que por lá grassava a doença 

do sono, que, no romance, acometerá Isabel, meia-irmã de Emídio, filha de seu pai. 

Segundo conta o historiador, o povo kissama tinha verdadeiro ódio dos colonos e 

também dos assimilados que eram recrutadores de serviçais para São Tomé. Há outros 

aspectos levantados pelo francês sobre a região, a 40 quilômetros de Luanda: a falta de 

água no período da seca e, por conseguinte, a ausência de uma produção agrícola que os 

pudesse sustentar durante um longo período. Tudo isso que é dito por Pelissier pode ser 

observado no romance, bem como a resistência do povo kissama, conforme vê-se no 

seguinte trecho: 

 

Desde os primórdios da Conquista, que esses quissamas assim se 

obstinaram nessa sua margem do Quanza, impedindo a infiltração nas 

suas terras, de resto, sem rotas de comércio. Era uma afronta propor-
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lhes mesmo a presença dos missionários e comerciantes, quanto mais 

a vassalagem ao Rei. (SANTOS, 2010, p. 108)  

 

O conhecimento acerca do povo e de suas condições de vida aparece várias 

vezes: ―Seria esse njila-ia-kisalale, como insistiam em chamar esse caminho em que 

catavam rebentos e tubérculos, porventura a rota imemorial dos seus antepassados, que 

lhes evitaria a morte, já que a seca era grande e tinha assolado todo o sertão?‖ 

(SANTOS, 2010, p. 108). No romance, a recusa ao trabalho forçado também é 

ressaltada, através do discurso indireto livre que apresenta ao leitor o pensamento de 

António Mendonça: ―Tinham preferido essa escolha colectiva para morrer, ou fugiam 

de servir nos arimos dos moradores de Massangano, ou nas fazendas do Cazengo?‖ 

(SANTOS, 2010, p. 108).  

António Mendonça encontra Kissama e a enxerga a partir de seu ponto de como 

―um esquálido animal à beira da completa inacção‖ (SANTOS, 2010, p. 107), como um 

―animal acuado‖, ―uma coisa de assombração, uma fera selvagem colhida na armadilha‖ 

(SANTOS, 2010, p. 108), todavia ela lhe mostra algo muito diferente do imaginário 

redutor que o discurso colonial construíra. Ela estava sentada no chão, seu corpo estava 

sem forças, sua cabeça pendia, mas quando António Mendonça a fitou, ela o encarou, 

sua cabeça se ergueu tensa, seus olhos febris traduziram os seus sentimentos de repulsa 

e braveza. O gesto de enfrentamento mexeu com o então alferes-almoxarife de artilharia 

e ele se sentiu desafiado em um espaço público, onde qual precisava mostrar seu 

domínio. O que lhe acometera ―foi um sentimento em que misturava uma exótica 

atracção, orgulho e piedade‖ (SANTOS, 2010, p. 107). Ele se sentiu, a um só tempo, 

―envergonhado‖ e ―zangado‖, porque aquela mulher, aparentemente despossuída, 

enfrentara-o ―no terreiro, lugar onde sempre fica pública a vitória ou a derrota das 

pessoas‖ (SANTOS, 2010, p. 109).  

A relação de tensão, enfrentamento e resistência entre os pais de Emídio, 

António Mendonça e Kissama, é uma tradução metafórica das relações entre Europa e 

África, entre Portugal e Angola. Conforme comenta Sheila Jacob, ―a mulher, duplo da 

terra, mostra de maneira ostensiva sua recusa à missão civilizadora do ocidente, que 

procurava vestir à sua maneira, com roupas e palavras, o território conquistado‖ 

(JACOB, 2012, p. 66). 
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A resistência de Kissama à ideia da ―missão civilizadora‖ que António 

Mendonça portava fica evidente em diversas atitudes, como, por exemplo, olhar 

desafiadoramente; falar em quimbundo; recusar-se a sentar à mesa para comer; negar 

qualquer informação sobre sua gente e suas tradições, quando ele perguntava; e, por 

fim, matar-se com a corda da quihamba quando o seu filho lhe foi tirado. Ela não 

permitiu que seu corpo, seus gestos e sua linguagem ficassem submetidos àquele 

homem e, com seu último ato de enfrentamento, ―derrubara inapelavelmente a mesa de 

mupanga-panga‖ (SANTOS, 2010, p. 142), objeto que, no romance, torna-se metonímia 

do projeto civilizacional. 

Além da mesa de mupanga-panga, outros objetos aparecem na narrativa como 

metonímia do empreendimento colonial, por exemplo, a machila, as botas e a arma. A 

machila foi um objeto que Emídio usou em Luanda, durante algum tempo, logo que 

chegou do Reino. O homem que lhe fornecera esse objeto, Lucas Santeeiro, acabou 

sendo um dos mandantes do atentado que Emídio sofreu no Calumbo. Quando o jovem 

se recusou a continuar usando a machila, Santeeiro percebeu que ele já não servia mais 

aos seus propósitos. Emídio começou a se desviar do lugar que o colonialismo 

estabelecera para ele, como fica bem claro logo no início do livro: ―De nenhum crime 

lhe assacavam, senão o da sua vida ter deixado de servir os seus interesses, e que 

também eram os da Conquista‖ (SANTOS, 2010, p. 10). 

A machila representa a ideia de superioridade, porque é um objeto no qual uma 

pessoa é carregada, nos ombros, por outras. Então, aquele que está sendo carregado não 

se mistura com o que existe de abjeto no lugar por onde circula que, no caso de Emídio, 

é a cidade de Luanda. Pode-se pensar que lhe fica garantida a possibilidade de não ver a 

realidade que se apresenta a sua frente.  

A narrativa também pode ser lida como uma tradução do que está ocorrendo no 

tempo da escrita, porque, ao que parece, ainda há muitas pessoas ―andando de machila‖, 

no final do século XX. Há aqueles que se escoram nos ombros dos outros para não 

colocarem os pés na terra, que querem ser carregados para não terem trabalho e não 

fazerem o esforço de andarem com seus próprios pés e, ainda, de terem a possibilidade 

de não enxergarem o que se passa pelas ruas. A machila, quem sabe, talvez tenha sido 

substituída pelas picapes e pelos carros importados. 
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Para o protagonista do romance, a ideia de pôr os pés no chão é muito forte e 

significativa, porque é um gesto que também está atravessado pela herança de seu pai, 

que era chamado de Ngana Makanda, porque tinha pés grandes, mas também porque 

suas passadas tiveram um vulto enorme. Logo, colocar os pés no chão quer dizer uma 

ancoragem no real, ou seja, a ―descida‖ a uma realidade que ele pouco enxergava 

através da machila. Isso também pode ser lido como um gesto de assumir que ele fazia 

parte daquela terra, muito mais do que esperavam que fizesse. 

O romance apresenta, em discurso direto, um único parágrafo com uma longa 

reflexão de Emídio sobre sua mudança de posição, ou seja, sobre sua descida da 

machila. 

 

Não lhe estava a ser fácil voltar a andar nos seus próprios pés. Andar 

de machila era muito mais do que não sujar as botas nas poeiras e 

imundícies; andar de machila não era apenas não suar na torreira do 

sol dentro dos fatos de linho pelas ruas desertas de árvores, qual um 

qualquer javardo degredado; andar de machila era ser erguido acima 

dos ombros dos jigambas, ouvia-lhes o ritmo dos seus pés na areia e o 

resfolegar de cansaço, amostrado aos outros homens seus iguais acima 

dos cães lazarentos, porcos e gansos, que divagavam pelas ruas da 

baixa, acima da pestilência dos animais mortos, que apodreciam ao 

sol; andar de machila era não ficar exposto à multidão de mendigos 

brancos e pretos em andrajos, e que alugavam criancinhas pardas, por 

20 réis ao dia, para comover almas. Andar de machila era sobretudo 

com um simples gesto de baixar as cortinas, escolher apenas para ver 

o que era amável e confortante. Nessa época, morria-se muito em 

Loanda de fome e de bexigas doidas. Que porra de sina terá esta 

cidade, interrogava-se Emídio Mendonça. (SANTOS, 2010, p. 78) 

 

O uso da anáfora neste parágrafo mostra que ―andar de machila‖ não é um gesto 

simplesmente mecânico, automático e que não tenha uma implicação política do sujeito 

na sociedade e no ambiente em que ele circula. A repetição, por cinco vezes, da mesma 

expressão, leva-nos a pensar na relevância deste gesto no contexto da narrativa. Em 

contrapartida, a recusa, a negativa de Emídio, o fato de ele deixar de usá-la mostra-se 

como uma afronta, um sinal de que algo já não está mais como quando ele chegou. 

Houve um deslocamento subjetivo do personagem. A recusa de ―andar de machila‖ 

representa recusar um pacto que, mesmo inconscientemente, havia estabelecido com os 

comerciantes de Luanda, enfim, com todos aqueles que queriam que ele fosse apenas 

um pardo órfão que não perturbaria o status quo. Quando Emídio começou a tomar 

consciência de que estava vivendo uma identidade fingida, recusou-se a ser carregado 
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para todos os lados. Ele começava, então, definitivamente, a pôr os pés no chão. Já que 

―até aquele momento, tinha sido transportado pela cidade como um conquistador, que 

ele não poderia ser, e do qual lhe tentaram convencer, sem que ele opusesse qualquer 

resistência‖ (SANTOS, 2010, p. 77). Para Emídio, renunciar a esse privilégio é se 

assumir como um sujeito em ruptura com os ideais da conquista. 

Os calçados são outra categoria de objetos cujo uso sinaliza a posição do 

personagem em relação à sua condição como filho das margens. Há um episódio muito 

marcante em relação a isso: quando o padrinho diz que ele não deve viajar para a 

fazenda Prototypo com botas de peralvilho. João Almeida constata que as botas que 

Emídio usava não seriam adequadas para aquela visita que o rapaz pretendia fazer. Essa 

mudança representa a abertura de um espaço de reflexão em que Emídio se pergunta 

sobre o porquê daquela atitude do padrinho e também acerca da representação do 

calçado naquela sociedade colonial, conforme podemos observar na citação a seguir: 

 

Aquele mutismo constrangido do padrinho encerrava qualquer 

segredo, e Emídio meditava sobre o que poderia ser, no momento em 

que se esforçava para acomodar os pés numas sapatorras que mais 

pareciam uns tachos de sola, mas que pretendiam ser umas botas, e 

que António a mando de seu pai lhe trouxera para experimentar. Se o 

calçado, tal como se dizia nas Margens e nos sertões, era tido como 

um sinal de distinção, o ―Kikuákua‖ não tinha dele uma grande ideia, 

e tinha escolhido aquele artifício para disso mesmo lhe dar a conhecer, 

suspirou, tentando mover os dedos dos pés na forma rija em que lhes 

metera.  

Mas não julgava o padrinho capaz de tais subtilezas, e só havia 

maneira de compreender a tortura que teria de sofrer durante a 

viagem; tratava-se de uma vingança dos sapateiros de Pungo-

Andongo, a quem os chefes de divisão proibiam de andar calçados 

para não se tornarem camundeles. Tinham assim encontrado essa 

maneira de se desforrarem naqueles que afortunada, ou 

desafortunadamente faziam uso das suas botas; esses pagariam com o 

seu sofrimento a proibição injusta que lhes tinha atingido. [...] 

(SANTOS, 2010, p. 196) 

 

O uso das botas é recolocado no contexto de uma discussão sobre poder e 

hierarquização na sociedade colonial que permanece até os nossos dias: o desejo de 

calçar as mais famosas marcas de sapatos do mundo. No livro, o que parecia ser um 

pensamento comum  o calçado como uma forma de distinção  é deslocado e 

desconstruído, porque Emídio, ao calçar as botas, enxerga-as como objetos de 

resistência por parte daqueles que as produzem. Já que lhes é negada a possibilidade do 
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uso de calçados, as botas que eles fabricam serão também motivo de tortura para 

aqueles que as usam. Isso é fundamental para a compreensão da lógica em que romance 

opera.
13

 

O uso do calçado será ainda fundamental em outro episódio da narrativa, o 

enterro do intelectual e jornalista José Fontes Pereira, um defensor das liberdades 

políticas no país. O reconhecimento do gesto de coragem e da luta que esse homem 

tinha travado em sua vida não viria de muitos dos seus ―amigos e cavalheiros de 

convivência‖ (SANTOS, 2010, p. 307), mas de pessoas com os pés descalços que 

repetiam em quimbundo como em uma cantilena ―o kiximbi kiafu!...‖ – ―o mais alto 

chefe morreu‖ – e também ―O xi ia ngola i ajimbirila...‖ – o filho de Ngola desapareceu 

(SANTOS, 2010, p. 308). O que acontece é que essas pessoas, que vinham da 

Ingombota, do Quinaxixe, do Maculusso, estavam se apropriando da reivindicação deste 

homem como sendo suas também.  

Os pés descalços são uma marca muito significativa, visto que representam tanto 

o lugar social de quem compareceu ao enterro quanto sua ligação com a ancestralidade. 

Segundo a historiadora Isabel Castro Henriques, ―durante séculos, os africanos 

[rejeitaram] o calçado, [porque esse] impedia a comunicação directa e constante do 

homem com os espíritos‖ (HENRIQUES, 2003, p. 9). Essas pessoas de pés descalços 

vêm de bairros que seriam, mais tarde, lugares fundamentais para a construção da 

resistência contra a opressão do sistema colonial. Eles aparecem como espaços 

importantes no projeto literário angolano, por exemplo, na obra do próprio Arnaldo 

Santos e de Luandino Vieira.  

Outro objeto que é muito marcante nesse contexto do empreendimento colonial é 

a arma. A espingarda Schnyder, que é entregue nas mãos de Emídio, quando ele está na 

fazenda Prototypo, compõe a imagem do caçador, que é vista de modo muito recorrente 

como sendo a do colonizador em África. No estudo Retrato do Colonizado precedido 

pelo retrato do colonizador, Albert Memmi mostra que, durante muito tempo, essa 

imagem foi desenhada como a de um aventureiro. A roupa com que era representado, 

sua estatura e os instrumentos que portava compunham esse retrato. Ele era um 

pioneiro, um desbravador que empreenderia uma missão cultural e moral em relação aos 

povos africanos (MEMMI, 2007). Essa idealização já se desmontou, no entanto, a 
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 O uso das botas pelos personagens Carlos Rocha e Manuel Cerveira Pereira também será tema no 

romance A sul. O sombreiro, de Pepetela.  
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imagem do caçador e aventureiro resiste e retorna, vez por outra, no cinema, por 

exemplo. 

O episódio em que Emídio porta a arma, na Fazenda Prototypo é um dos 

momentos marcantes na reflexão sobre qual é o seu lugar. Emídio foi acordado, no meio 

da noite, pelo administrador da fazenda, ele não sabia o que o esperava: ―Assim, Emídio 

calçou-se na pressa, ignorando que naquele momento também começava uma viagem 

nocturna dentro de si mesmo, e que dela jamais regressaria‖ (SANTOS, 2010, p. 203). 

Foi nesta atmosfera sombria, envolvido ainda pela sonolência, que um dos funcionários 

da fazenda lhe entregou a arma: 

 

[...] alguém tocara-lhe no ombro, era um dos quimbaris da fazenda, 

reconheceu-lhe pela sua alta estatura de bailundo. Passou-lhe para as 

mãos um pesado mucungulo, como se ele não estivesse ali senão para 

lhe empunhar, e Emídio estremeceu. Era uma espingarda Schnyder, 

conhecia, seu pai tivera uma igual, e era assim pela madrugada que ele 

lhe via partir para caçar sêxis e gulungos, perto da Fazenda. 

(SANTOS, 2010, p. 203) 

 

A imagem do caçador que Emídio retoma a partir da aceitação da espingarda é 

muito produtiva, no sentido de que nos leva a pensar o que aqueles homens que saíram 

em grupo e armados estariam caçando. A empreitada, que mais parecia uma ação 

militar, tinha o objetivo muito bem planejado de expulsar as pessoas que ali mantinham 

as suas lavras. E, mais uma vez, o fogo foi utilizado como estratégia para isso, os 

colonos incendiaram as cubatas e Emídio assistiu àquilo tudo quase como se estivesse 

em transe. No entanto, apesar de estar com a arma e, aparentemente, ao lado dos 

incendiários, Emídio recusou a posição do ―caçador‖. Embora soubesse o que 

significava a arma, ainda estava perdido, não encontrara definitivamente o seu lugar. 

Entretanto, ele já sabia que aquele lugar não lhe pertencia. 

 

As armas estavam engatilhadas, e elas é que davam a razão nas 

pessoas. Por sua vez, ele voltara a compreender que a sua margem era 

sempre a outra, onde também sempre estaria ausente. Ali, ele não era 

um dos conquistadores, e mesmo o mucungulo que ele segurava, não 

lhe pertencia. Tudo que ele viesse a dizer era inútil. Os conquistadores 

eram mundele, vinham do puto, e não tinham nenhumas dúvidas sobre 

o que queriam. (SANTOS, 2010, p. 208) 

 

Os objetos – machila, botas e a arma – são ressemantizados no contexto da 

narrativa. Todos foram instrumentos do projeto colonial, do ideal de civilização e foram 
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metaforicamente recusados pelo protagonista. Pensamos que isso significa que Emídio 

não deixará de usar botas, mas que essa atitude não marca sua diferença em relação 

àqueles homens descalços que acompanharam o enterro do jornalista, porque ao calçar 

as botas ele atualiza sua reflexão sobre o que isso simboliza. Parece-nos que a recusa do 

uso desses objetos é também uma recusa à colonização. Compreende-se, assim, que a 

construção da identidade de Emídio é a do ―entrelugar‖, conceito cunhado por Silviano 

Santiago (1978). O protagonista não está em uma margem nem na outra, mas sim em 

uma terceira margem cuja localização será dada vetorialmente pelas linhas de força das 

duas outras margens. 

A narrativa que se configura em A casa velha das margens disputa com a 

narrativa colonial, a fim de desmontar as falácias do discurso do colonizador. Tendo 

Emídio como protagonista, o romance constrói a possibilidade de compreensão da 

identidade angolana como um atravessamento de diferentes saberes. É preciso 

compreender os pontos de tensão entre estas matrizes e o ponto de costura, que talvez 

estejam localizados mais próximos do que se imagina. 

 

2.2. Construindo as margens da resistência: as mucandas, os sonhos e o sono  
 

Mas, na hora do reencontro, e talqualmente como nesse seu último 

sonho, ele tinha-se transformado e Emídio foi incapaz de lhe abraçar. 

Nesse dia, no sítio da Quiongua, Domingos trajava um fraque que 

nunca usara, e com a solenidade de oficiante de uma cerimónia para 

ele completamente desconhecida, oferecer-lhe-ia com as mãos 

estendidas as mucandas do ambaquista, e fitando-lhe com o olhar 

sério dir-lhe-ia com uma voz que vinha de outros lugares e outros 

tempos: 

− Toma, estas são as mucandas das makas que se passaram e... que 

ainda vão vir... (SANTOS, 2010, p. 219) 

 

Na construção do romance, um ponto de tensão entre os colonos e a população 

local aparece a partir das mucandas ambaquistas, que foram as cartas escritas ao Ngana 

Makanda por aqueles que lhe enviavam queixas contra os desmandos coloniais. As 

cartas vinha do conselho de Massangano, do qual ele era chefe, e também de Caculo, 

Pamba, Cambembe. O romance apresenta-as como elementos fundamentais na 

construção da narrativa, porquanto elas se transformam em um aprendizado para 

Emídio, possibilitando a construção da sua identidade a partir daquelas memórias. Não 



 
111 

é à toa que elas são a herança, o legado que, de fato, o Ngana Makanda deixa para seu 

filho. 

O movimento de escrita das cartas começou quando António Mendonça 

eliminou os castigos no pelourinho. Tal medida surpreendeu a população branca da 

região, que viu esse ato como um encorajamento à desobediência. A partir desse 

episódio, em reprovação ao seu gesto, passou a ser chamado jocosamente pelos colonos 

de ―pai dos pretos‖, apelido maldoso que o acompanhou até o dia de sua morte. O 

tenente António Mendonça foi, pouco a pouco, transformando-se no Ngana Makanda, 

como os habitantes de Massangano e Lucala o nomearam. Ele foi se condoendo com as 

injustiças cometidas pelos seus conterrâneos contra os moradores das margens e, ao 

mesmo tempo, deixou-se atravessar pelas histórias, costumes, saberes e, perigosamente, 

reivindicações daquele povo que não era o seu. Foi o desejo de reunir lastros das 

memórias das margens que o levou à ruína, como o próprio Emídio constatou: 

 

A Casa Velha estava condenada desde há muito; talvez desde o tempo 

em que seu pai começara a reunir naquele pequeno quarto, 

atravancado de estantes, bancadas e mesas, muitos frascos e pilões, 

livros, cadernos, manuais, dicionários, escrituras e demais mucandas 

que contavam dos acontecimentos das Margens. (SANTOS, 2010, p. 

116) 

 

O Ngana Makanda, pressentindo que os escritos portavam certo perigo, chegou a 

pensar em destruir as cartas, pois tinha receio de que os chefes dos outros conselhos, 

sabendo do conteúdo ali registrado, pudessem perseguir aqueles que as tinham escrito. 

Mas não o fez, pelo contrário, passou a reuni-las na ―carteira das mucandas 

ambaquistas‖ (SANTOS, 2010, p. 118), uma caixa onde ele as guardava. Para organizá-

las, pediu a ajuda de Pascoal, seu empregado e homem de confiança, que, assim como 

muitos daquela região, sabia ler e escrever.  

No momento em que a leitura das mucandas tornou-se um encontro, uma leitura 

partilhada entre Ngana Makanda, Pascoal e outros funcionários da fazenda, os colonos 

passaram a se preocupar com o conteúdo e, mais ainda, com o gesto de ouvir e também 

de dar voz àquelas reivindicações. Embora o Ngana Makanda tenha suspendido as 

sessões de leitura, depois de prever o que elas significavam, o rumor já havia corrido. 

Os colonos passaram a ter medo de serem implicados nestas queixas e reivindicações. 
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Os ambaquistas eram os proprietários e comerciantes negros que viviam na 

região de Ambaca. No local, desde o século XVII, havia uma ampla zona de contato 

entre os portugueses e os africanos. Lá foram instaladas algumas missões religiosas, 

fazendo com que o ensino do português fosse bastante difundido. Durante muito tempo, 

os ambaquistas tiveram como função intermediar os diálogos entre o poder colonial e os 

chefes situados naquela região. Todavia, seu papel social foi se modificando ao longo 

do tempo e esses personagens passaram a ser vistos com maus olhos pelo poder 

colonial. Na época em que houve a necessidade de uma ocupação mais efetiva do 

território e não apenas do litoral de Angola, as leis foram ajustadas, a fim de que se 

favorecessem aos colonos. Por esse motivo, os angolanos, principalmente os que 

compunham uma elite, perderam seus cargos e suas terras.  Então, passaram a 

reivindicar mais direitos e mais liberdade, utilizando o recurso da escrita das cartas. 

No artigo ―Ambaquista e literatura‖, Michel Laban (s.d.), grande estudioso das 

literaturas africanas, traçou um panorama abrangente da curiosa figura do ambaquista. 

Começando pela definição que o termo assumia até as décadas iniciais do século XIX, 

passou depois à análise de vários textos de viajantes, antropólogos e historiadores que 

pretendiam fixar a imagem deste conhecido personagem da sociedade angolana, tais 

como Manuel Alves de Castro Francina (1846), Capelo e Ivens (1881), Henrique 

Carvalho (1890), Héli Chatelain (1894), Ferreira Diniz (1918) e Maria Archer. É 

interessante notar que o francês chegou à conclusão de que, a partir da segunda metade 

do século XIX e até o início do século XX, houve um processo de desvalorização da 

figura do ambaquista. Não por coincidência, esse momento coincidiu com uma 

ocupação mais efetiva do território por parte da metrópole, o que rendeu muitos 

protestos contra os abusos dos colonizadores. Tal processo de depreciação, que não foi 

só por parte dos europeus, mas dos próprios angolanos, estava relacionado diretamente 

à ideia de que o ambaquista era simplesmente um assimilado que tentava imitar os trajes 

e os modos dos europeus. Isso fazia com que fosse visto apenas como uma caricatura 

mal desenhada.  

Nos textos analisados por Michel Laban, a escrita apareceu como uma marca 

preponderante dessa classe. O papel, o vidro de tinta e as penas acompanhavam os 

ambaquistas para onde quer que fossem e suas cartas, quase sempre escritas em uma 

linguagem empolada e extravagante, eram conhecidas por toda gente. 
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Na segunda parte do artigo, Michel Laban analisa como os ambaquistas foram 

representados em textos literários. Passando por Óscar Ribas, em Uanga; Uanhenga 

Xitu, em “Mestre” Tamoda; Boaventura Cardoso, em ―Mesene‖; Luandino Vieira, em 

João Vêncio e seus amores, chegou à representação dos ambaquistas no romance de 

Arnaldo Santos, A casa velha das margens. Seja no texto de Óscar Ribas ou no de 

Uanhenga Xitu – que apesar de não definirem seus personagens como ambaquistas, 

desenha-os com todas as características deste grupo – a figura do ambaquista não é 

retratada de modo muito favorável. Um dos motivos para isso pode ser o momento da 

publicação desses textos. O primeiro, em 1951 e o segundo, em 1974, tempos de 

afirmação da nacionalidade. Portanto, os ambaquistas apareciam como aqueles que se 

afastavam de uma linguagem popular e das tradições e costumes do povo angolano. Já 

no conto ―Mesene‖, publicado no volume Dizanga dia muenhu, em 1977, Boaventura 

Cardoso apresenta o seu personagem como alguém que trabalha para a coletividade e, 

por isso, é preso pela Administração colonial. Luandino Vieira não chega a representá-

lo na narrativa, mas estabelece como subtítulo do seu texto ―tentativa de ambaquismo 

literário a partir do calão, gíria e termos chulos‖. O que carrega a ideia de uma longa 

fala de reivindicação do protagonista a partir de uma estética que entra em contato o 

português, o quimbundo, o latim e a linguagem usada nos tribunais, aproximando-o dos 

textos escritos pelos ambaquistas.  

O estudioso francês defende a ideia de que Arnaldo Santos traça um novo 

imaginário na representação dos ambaquistas, uma vez que o romance desloca o foco da 

indumentária à valorização do papel desse grupo nas reivindicações contra as 

arbitrariedades do colonialismo. Foi uma grande mudança em relação ao personagem 

jactancioso criado por Óscar Ribas. Arnaldo Santos promove uma renovação do tema, 

dá novamente dignidade a esse personagem e o instala em uma esfera já bem distante ao 

caricatural. Os ambaquistas passaram a encarnar uma resistência face à opressão 

colonial, visto que denunciavam a extorsão que o sistema promovia. Eram vistos, 

portanto, como uma classe empreendedora, a partir de um contexto histórico bastante 

específico. Nas palavras de Laban (s.d.), ―esta recuperação – argumento central do 

romance – parece-me um bom indício de maturidade para a literatura angolana‖. 

O romance indica em muitos momentos que os ambaquistas faziam suas 

reivindicações contra o sistema colonial. É com absoluta clareza que Arnaldo Santos 
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traz essas personagens para o seu texto, fazendo com que se tenha uma outra visão, 

diferente daquela que se fixara nas narrativas anteriores. Na construção do seu texto 

ficcional, percebe-se que houve uma pesquisa histórica bastante ampla. Em um dos 

trechos do romance, por exemplo, o narrador, através do pensamento de Emídio, afirma 

que os ambaquistas guardavam verdadeiros tesouros escondidos para comprarem a 

dispensa ao trabalho forçado tanto nas fazendas das Margens quanto nas roças de São 

Tomé. Logo a seguir, aparece um comentário do narrador, que nos vem apresentar algo 

que se passou de fato naquela região: 

 

Nenhuns tesouros mais podiam fazer pela sua sorte, que já tinha sido 

traçada. Nenhuns tesouros tinham impedido que desde 1880, eles [os 

ambaquistas] fossem desterrados para as regiões do Songo, Minungo e 

Bangala. Era conhecido o terror que o Governador Geral, Vasco 

Guedes de Menezes manifestava sempre que ouvia falar deles, e de 

puderem fomentar protestos e levantamentos. “Bastava a agitação de 

um mal-entendido, para suscitar um levantamento”, justificava-se. 

(SANTOS, 2010, p. 238, grifo do autor) 

 

Podemos observar o encontro entre a tradição oral e a pesquisa aos documentos. 

É uma estratégia de que o autor se utiliza inúmeras vezes no romance, evidenciando 

esse diálogo que é caro à literatura angolana. O texto se vale, portanto, de uma história 

que não é contada apenas pelos documentos oficiais ou pelos livros; muito da tradição 

oral está presente na construção da narrativa. 

Conforme já pontuamos aqui, o romance se contrapõe à literatura que estava a 

serviço da colonização. Com a representação das mucandas ambaquistas torna-se 

possível reconstituir ficcionalmente uma parte escondida, quase secreta da história desta 

região que se localiza às margens do rio Cuanza. O texto de Arnaldo Santos remonta 

muito bem ao contexto do século XIX, pois os registros mostram que naquele período o 

número de negociantes e colonos brancos aumentou exponencialmente. No longo artigo 

―Mudanças nos padrões de poder no hinterland de Luanda: o impacto da colonização 

sobre os Mbundu (c. 1845-1920)‖, a professora Jill Rosemary Dias (1994), informa que, 

em cerca de vinte anos, entre 1878 e 1898, o número de colonos brancos em torno do 

concelho de Malange passou de seiscentos para mais de seis mil. Ela ainda acrescenta 

que esses recém-chegados entraram logo em uma disputa violenta com os moradores 

negros e os chefes da região, e que os motivos dos conflitos eram a alienação de suas 

terras para a plantação em larga escala e a tentativa dos europeus de conseguirem mão 
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de obra suficiente para trabalharem nas lavras. Os novos colonos não respeitavam a 

propriedade das terras já cultivadas. Jill Dias narra um episódio do embate que 

acontecera no Cazengo, quando ―alguns proprietários mbundu foram sujeitos a 

intimidações que os levaram a abandonar os seus lotes antes de 1880, tendo presenciado 

o incendiar das suas palhotas e das colheitas‖ (DIAS, 1994, p. 66). O episódio se 

assemelha muito ao que a narrativa do romance nos apresenta no caso da experiência 

vivida por Emídio na fazenda Prototypo.  

O romance nos coloca frente a frente com um momento da história angolana que 

é quase sempre narrado a partir de um olhar eurocentrado. Agora, a perspectiva que se 

apresenta é outra, porque se pretende narrar observando-o a partir do prisma dos 

angolanos. Mais uma vez, o romance está deslocando os colonos do protagonismo e do 

centro, a fim de dar vez e voz àqueles que foram silenciados dentro do sistema. As 

mucandas serão uma tentativa de defender o seu próprio chão e com isso toda uma 

gama de valores e saberes que se aplicavam na partilha das terras, no cultivo da 

produção agrícola, na lida pela sua própria subsistência. Só lhes restava, então, usar a 

escrita como arma para, mesmo que simbolicamente, reconhecer que as terras 

pertenciam àquelas famílias que habitavam as margens. As mucandas serão, ao mesmo 

tempo, o ponto de tensão e o ponto de aproximação e de costura entre as culturas letrada 

e oral. Tais cartas são denúncia que se apropriam da escrita, arma de luta tomada dos 

europeus. A escrita, pois, é deslocada de elemento de opressão para elemento de 

resistência.  

Através das cartas, recupera-se um debate cuja problematização está ainda 

instaurada: a dimensão do sagrado que a terra assume para os africanos. A casa velha 

das margens problematiza a transformação das terras das margens em território 

colonial. A ―transfiguração de um antigo ngúndu de Ndala-Tandu em fazenda 

‗Prototypo‘‖ (SANTOS, 2010, p. 197), por exemplo, remete diretamente a essa questão. 

A metamorfose da terra africana em território colonial significa que aquela terra, que era 

o espaço do simbólico, deixa de ser vista assim e passa a ser enxergada como um 

simples território cultivável e comercializável, como mostra a narrativa: ―O velho 

ngúndu das famílias do antigo sobado ao virar fazenda desnaturara-se, e dele se 

afastaram irremediavelmente os espíritos dos antepassados que lhe protegiam‖ 

(SANTOS, 2010, p. 198). 
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Conforme explica a historiadora Isabel Castro Henriques (2003), na lição 

―Território e identidade: o desmantelamento da terra africana e a construção da angola 

colonial (c. 1872-c. 1926)‖, a expulsão das forças ancestrais possibilita um processo de 

laicização da terra, autorizando a aplicação de um valor de mercado. Logo, aquele lugar 

que antes pertencia ao grupo através da mediação dos espíritos dos ancestrais perde o 

seu valor social e simbólico e passa às mãos dos europeus, adquirindo um mero valor de 

troca (HENRIQUES, 2003, p. 4-5). 

Ainda no mesmo texto, ela defende que existe uma incompatibilidade entre a 

concepção de terra (usos sociais e religiosos, representações simbólicas) que os 

africanos tinham e aquela que os colonizadores passaram a impor. No novo sistema, os 

espaços precisam coincidir com as imagens cartográficas criadas para reconstituí-los 

dentro do manancial de conhecimentos europeus. Tudo para que pudessem impor 

tarefas como o deslocamento de pessoas ou a sua expulsão. Como podemos observar 

nas palavras de historiadora portuguesa: 

 

O território africano colonial é um todo delimitado por fronteiras 

políticas, podendo ser retalhável em fragmentos, as ―terras‖ dos 

europeus – fazendas, plantações, quintais, hortas, jardins, terrenos de 

construção – ou seja unidades e propriedades privadas que podem ser 

trocadas, vendidas e que podem ser também representadas 

graficamente, introduzindo nas práticas africanas um elemento que 

dela estivera ausente: a representação cartográfica, o mapa, 

instrumento indispensável à organização, à gestão e à exploração do 

território colonizado. (HENRIQUES, 2003, p. 5) 

 

Isso constitui uma estratégia de desmantelamento do território africano e sua 

reorganização em território colonial. As dimensões sociais, políticas e econômicas que 

esses espaços adquirem modificam drasticamente a relação com a produção de gêneros 

e com o próprio ritmo do trabalho. Isabel Castro Henriques informa que, para consumar 

essa significativa mudança, os europeus chegaram com a técnica e com os instrumentos. 

O teodolito foi um dos utilizados para medir as terras e ―enquadrá-las‖ nos mapas, 

assim como a máquina fotográfica, porque permitia a produção de imagens das pessoas 

e das terras que se podiam, portanto, mostrar e estudar. E, assim, foi possível construir 

as fronteiras inscritas em um mapa. Logo, os mapas, que comportam uma aparente 

neutralidade, pelo contrário, também são meios de colonizar o território, porque são 
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suas representações exteriores, europeias, cujos marcadores interferem e se sobrepõe 

àqueles que estavam anteriormente estabelecidos. 

O esvaziamento das formas de ocupar o território que os africanos tinham passa 

por uma tentativa de substituição dos marcadores simbólicos que estes utilizavam para 

assinalar os espaços e conhecê-los. Esses marcadores estavam ligados aos espíritos, à 

ancestralidade, demonstrando um modo bastante complexo de compreensão do 

território, porque não dizem respeito somente à representação de crenças, mas também a 

todo um sistema de ideias. Isabel Castro Henriques (2004), no texto ―A materialidade 

do simbólico: marcadores territoriais, marcadores identitários angolanos (1880-1950)‖, 

apresenta cinco categorias de marcadores: vivos, religiosos/sagrados, fabricados, 

históricos e musicais. Ela dá alguns exemplos de como as águas dos rios, a vegetação de 

uma determinada região, as termiteiras, tudo isso serve como marcadores vivos do 

território. Algumas espécies vegetais servem como marcadores religiosos, como, por 

exemplo, a mulembeira. Os marcadores fabricados são as aldeias, as casas, os 

monumentos, que também podem ser lidos como marcadores históricos. As árvores 

sagradas e as sepulturas, sempre associadas, também servem como marcadores 

históricos e religiosos. Os marcadores musicais, como os tambores, também são 

fundamentais, porque ―permitem estabelecer relações a curta e a longa distância entre os 

diferentes grupos, ajudando assim a assegurar a coesão do território‖ (HENRIQUES, 

2004, p. 25). O kissange é um outro instrumento que acompanha os viajantes e ajuda a 

compor os marcadores simbólicos com os tambores. Os mapas, portanto, se opõem a 

esses marcadores, porque tentam moldar e enquadrar o espaço em um sistema de 

pensamento no qual não cabem esses símbolos, apenas aquilo que pode se traduzir em 

números, medidas e valores. 

No romance, a transfiguração da fazenda Prototypo é uma metonímia desse 

procedimento violento de esvaziamento simbólico pelo qual passa o território, porque 

ela é ―transformada numa entidade voraz, que lentamente se ia apossando de tudo em 

redor‖ (SANTOS, 2010, p. 198). Com essa apropriação indevida pelos colonos, nem os 

espíritos dos antepassados tinham mais garantido o seu território, o seu lugar de 

descanso: 

 

os espíritos estavam zangados porque os jingundos dos antepassados 

estavam a ser entregues. Essas terras onde as antigas famílias dos 
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sobados semeavam e colhiam, abandonando-lhes em seguida para o 

pousio, onde dormiam os ossos dos muculundundos, não podiam ser 

alienadas. Porém, já era tarde para remediar o desastre. (SANTOS, 

2010, p. 198) 

 

Retomando o diálogo com Walter Benjamin (2011), lembramo-nos de suas 

palavras, já aqui citadas, de que nem os mortos estão seguros caso o inimigo vença. 

Logo, compreendemos que os antepassados não estarão em segurança em face ao 

colonialismo. É importante lembrar ainda que, no presente da escrita, o inimigo ainda 

permanece com força, porque a maneira de se apropriar das terras não mudou tanto 

assim. A lição do colonialismo permaneceu sendo seguida, mesmo depois da 

independência, e muitos povos que ainda viviam de uma agricultura mais tradicional 

foram afastados de suas regiões para favorecer grandes conglomerados empresariais ou 

indivíduos poderosos.  

Em A casa velha das margens, outro episódio que merece destaque é a ―leitura‖ 

das mucandas, principalmente a ―Carta de Kijinganu‖: ―Depois de cada leitura, 

retomava o texto como se regressasse de uma viagem sem fim, onde ainda tudo tinha 

ficado por ver. Era a esplendorosa natureza das Margens, que se estendia entre os rios 

Zenza e Bengo, Lucala e Quanza, que se lhe oferecia, luxuriosa e insaciada‖ (SANTOS, 

2010, p. 326). Quer dizer, os marcadores reaparecem nas cartas, onde as fronteiras não 

são estabelecidas virtualmente pelos mapas, mas pelos marcadores naturais dos rios, por 

exemplo. A ―carta‖ parece que tomava vida e despertava os espíritos a cada leitura que 

Emídio fazia. A dimensão sagrada da terra, um dos fundamentos das sociedades 

africanas, estava também se manifestando através daqueles escritos. 

Uma das hipóteses para o Ngana Makanda não conseguir compreender o que 

havia sido registrado ali nas mucandas era que ele não se apropriava dessa dimensão 

ancestral. Logo, o problema não era a língua, que ele não compreendia, mas o conteúdo, 

que era, por vezes, inacessível e, por causa disso, ele precisava da ajuda de Pascoal para 

organizá-las. 

Para entender o que estava sendo dito ali era preciso que ele também se 

colocasse no lugar dos margeanos para, então, conhecer os seus dilemas e perceber 

quais eram as suas reivindicações. Ocorria entre o Ngana Makanda e os da margem um 

confronto entre diferentes maneiras de enxergar o mundo e, portanto, de dizer o mundo. 

Mesmo quando era traduzido para o português, o repertório cultural não se apagava. 
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Logo, a tentativa de conhecer verdadeiramente o que as mucandas diziam exigiria dele 

outra maneira de enxergar o mundo, pois não era apenas uma questão linguística, como 

podemos observar no trecho a seguir: ―Embora muitas delas fossem limpas de 

quimbundismos, a prosa era quase sempre empolada, e não raras vezes, chamava 

Pascoal para se informar de alguma passagem mais obscura‖ (SANTOS, 2010, p. 120). 

As mucandas eram muito mais do que um simples derramamento de palavras 

sobre um papel, porque se apresentavam como um texto que pretendia representar a 

experiência vivida pelas pessoas que as escreviam. Entretanto, não se pode pensar nelas 

como um retrato apenas subjetivo, o que se registrava ali eram as memórias dos danos 

que o violento processo colonial impingiu àquela região, metonímia do que acontecera 

com o continente africano. Por isso, não bastava apenas saber lê-las para compreender 

de fato o que estavam dizendo, era necessário embrenhar-se no universo narrado por 

aquelas palavras. Pascoal foi quem as organizou em dois diferentes grupos, o primeiro 

era o das ―mucandas ua jindunda‖, as mucandas das queixas, e o segundo o das 

―mucandas ua kuhúnda‖, as mucandas de formar juízos.  

No primeiro, estavam reunidas as que tratavam de questões mais particulares, cujas 

demandas eram, digamos, mais simples de serem compreendidas e, se fosse o caso, 

resolvidas. No segundo, estavam aquelas que reuniam toda a complexidade do confisco 

e apropriação das terras pelos colonos. Vejamos como foi feito o agrupamento a 

classificação no primeiro caso: 

 

As mucandas de desagravo mesmo eram fáceis de assinalar, 

começavam todas mais ou menos, “soubemos das conversas que se 

estão a passar”, e assim lhes destinava um lugar; as mucandas das 

vendas ilícitas com intenção de enganar, e as vendas de terrenos feitas 

por avós e bisavós que fugiram embora em Loanda, Pascoal juntou-

lhes noutro lugar; as mucandas de afiançar, com muitos protestos de 

justa indignação, “não somos pessoas de fugir ou de morrer para não 

pagar”, ficaram noutro lugar; simples de dar quitação, ou aceitando 

dívidas, e que eram demais, ficaram sozinhas; as mucandas de 

abandono dos maridos, afinal não eram assim tantas, ficaram com as 

mucandas de quituxis de parentes próximos e que anunciavam vendas 

de terrenos para desagravo de intrigas, e assim lhes limpar o nome. 

(SANTOS, 2010, p. 119, grifos do autor) 

 

Com o detalhamento, é possível conhecer, compreender e concluir que, nesses 

escritos, transbordam os valores sociais e culturais da gente das margens. Ficamos 

sabendo, por exemplo, que era considerada uma afronta que uma pessoa fosse acusada 
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de estar fugindo de suas dívidas. Era a partir dessa ética que as relações sociais se 

estabeleciam. A partir desses textos, era possível ter um panorama do modo de viver e 

de se relacionar das pessoas naquele contexto. 

As do segundo grupo se diferenciavam das do primeiro por serem mais longas, ou 

seja, tinham mais de uma folha, eram escritas em letra cursiva e não tratavam de 

nenhum caso em particular. Eram a transmissão de uma memória pública do que estava 

acontecendo naquela região. Pascoal as separava mesmo sem lê-las, pois sabia que ali 

havia algo de fundamental: 

 

[Ele] lhes apartava com cuidado, alisava as folhas, eram mucandas de 

respeito, cada vez, uma era testamento público para que toda gente 

conhecesse as razões da divisão dos bens, cada vez, uma simples 

contradita privada em resposta de edital de chefe de divisão, ou ainda, 

cada vez, eram descrições detalhadas dos limites de demarcações em 

litígio, com todos os seus acidentes naturais e humanos, e os paus e 

plantas dos percursos. Dessas mucandas que obrigava a cuidada 

folheação, as mais difíceis de classificar não eram ditadas por nenhum 

interesse em particular, e pela liberdade dos assuntos elas mesmas 

assim se distinguiam. (SANTOS, 2010, p. 119) 

 

As ―mucandas ua kuhúnda‖, aquelas que Pascoal tinha catalogado como as que 

falavam de algo sério, eram repletas de sugestões, palpites e juízos. Algumas imitavam 

o estilo grandiloquente dos antigos pregadores jesuítas, seguindo a lição dos textos 

bíblicos e das leis, enquanto outras se destacavam, porque conseguiam evocar ligações 

entre os fenômenos da natureza e as leis, eram as ―mucandas ia rihamba, como se um 

espírito as tivesse revelado‖ (SANTOS, 2010, p. 120) ou, na tradução do Ngana 

Makanda, como se esses homens que as escreviam tivessem se transformado em uma 

espécie de oráculo. Essa ligação com a ancestralidade reforça a ideia de que as 

mucandas traziam para o texto escrito uma maneira de pensar que se diferenciava da 

lógica de um texto simples, com justificativas encadeadas, apresentando causa e 

consequência, bem como os elos que estruturam a argumentação. O romance, nesse 

ponto, chama a atenção para os entraves da burocracia, que não abre brechas para que 

outras linguagens possam ter efeito. Quer dizer, aqueles que não dominam os códigos 

dificilmente poderão ser beneficiados pela justiça. 

Mesmo nas conversas que tivera com Pedro Vitorino sobre as mucandas que foram 

entregues ao seu pai, Emídio não conseguia captar muito bem tudo que o mais-velho 

dizia, ainda que ele falasse ―um português fluente‖ só que ―literário em demasia‖ 
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(SANTOS, 2010, p. 158). O modo como dava sequência aos assuntos não era nada 

cartesiano, porque mudava de um tema para outro, sem conectá-los, deixando Emídio 

bastante confuso, sem conseguir criar um elo entre tudo aquilo que ele lhe dizia. Isso 

nos leva a concluir que Pedro Vitorino transmitia também na oralidade o estilo 

ambaquista que estava presente nas cartas, utilizando uma linguagem muito metafórica, 

detalhada e pomposa. Emídio chegou a se perguntar ―por que razão ele rodeara cada 

caso de tantos detalhes, quando seria mais fácil resumir tudo em poucas palavras‖ 

(SANTOS, 2010, p. 158). 

Também, quando recebeu as cartas escritas por Lourenço-Malesu a seu pai, não 

conseguiu alcançar logo de início tudo aquilo que elas representavam, porque como lhe 

dissera Domingos em seu sonho, eram ―mucandas das makas que se passaram e das que 

ainda vão vir‖ (SANTOS, 2010, p. 219). Quer dizer que assim como aconteceu com o 

Ngana Makanda, também para Emídio a compreensão daquelas cartas se deu aos 

poucos, conforme os acontecimentos de sua vida foram se desenrolando.  

A linguagem das mucandas também não era de fácil entendimento, pois 

quebrava o estatuto do pensamento ocidentalizado e instaurava estranhamento para 

aqueles que as liam a partir dessa lógica. As ―mucandas ia rihamba‖, principalmente, 

desenhavam um estilo que fugia da argumentação e partiam para o caminho da reflexão, 

da abstração e da meditação, engendrando uma estética complexa e inovadora. Esse 

seria um dos motivos pelos quais Emídio teve dificuldade de traduzir ou mesmo de 

contar o que estava escrito nas cartas, precisando criar uma linguagem própria para 

enunciá-las, conforme desenvolveremos mais adiante. 

O discurso de legitimação do sistema colonial apresentava uma ligação 

intrínseca entre os aspectos econômico, ideológico e político. Os colonizadores 

pretendiam enriquecer expropriando os moradores de suas terras e utilizando a sua força 

de trabalho, todavia, havia ainda a necessidade da legitimação ideológica, que vinha 

através da ideia do ―projeto civilizacional‖ europeu. Para conseguir tudo isso, criava-se 

um aparato de legislações no campo político que justificassem a intervenção que se 

fazia naquele território. No entanto, ainda era preciso um pouco mais para se alcançar o 

que de fato se desejava: o apagamento da memória daquelas populações em relação à 

sua própria história. Nessa relação, é claro que havia uma valorização do que era 

ocidental e, em contrapartida, uma recusa do que era africano. Na narrativa, as 
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mucandas representam a contestação e, por conseguinte, a negação completa desse 

processo de esquecimento a que as narrativas oficiais relegavam a memória dos povos 

colonizados. É como se o texto do romance estivesse desvendando um segredo, 

deslocando os discursos oficiais. No romance, elas serão o ponto nevrálgico do 

questionamento, e quando Emídio as toma como sua verdadeira herança passa a ser, ao 

mesmo tempo, seu portador e o responsável por revelá-las.  

Emídio conseguiu reaver todas as mucandas que foram escritas pelo ambaquista 

Lourenço Mendes da Conceição d´Andrade ao seu pai. Lourenço Mendes é um 

personagem fundamental para o romance e o modo como é apresentado ao leitor carrega 

muito do que são as estratégias utilizadas na construção da tessitura do texto, pois o 

cavalheiro ambaquista é apresentado juntamente com outro personagem que, digamos, 

seria o seu avesso, o mais-velho Malesu. Na verdade, ambos são uma única pessoa. Se 

Lourenço Mendes era aquele que usava ―fraque de linho escuro‖, ―gravata‖, ―camisa de 

alvacentos, colarinhos gomados, punhos dobrados‖, o velho Malesu tinha como marca o 

cachimbo pendurado na boca. Durante muito tempo, houve uma longa disputa entre eles 

e o mais-velho foi convencendo o cavalheiro, aos poucos, de que aqueles trajes não 

eram mais adequados. O único acessório de que nenhum deles abrira mão era a quijinga, 

um ―pequeno barrete de lã cardada e quadriculado maculusso de cor cinzenta e borlas de 

várias cores, a verdadeira distinção que não tinha semelhança com os largos chapéus 

que os colonos estavam a usar‖ (SANTOS, 2010, p. 221-222). Mesmo os sapatos já não 

eram um elemento necessário, visto que passara a usar calças que cobriam até os pés e, 

para não andar descalço, usava as alpercatas de Pungo-Andongo.  

Nada disso aconteceu de uma hora para outra, o cavalheiro Lourenço passou a 

Ngana Lourenço e só depois a kota Malesu, não obstante a disputa entre eles continuava 

acesa e nenhuma destas personalidades se afastava muito quando a outra aparecia. O 

recurso utilizado pela narrativa faz com que não se perceba de imediato que se trata de 

uma transformação. A apresentação do personagem, com certeza, significa algo mais do 

que aquilo que está sendo dito. O cavalheiro ambaquista Lourenço Mendes é despido de 

seus trajes para se metamorfosear no mais velho Malesu de Pungo-Andongo que, em 

verdade, habitara o outro desde sempre. As chaves de leitura que encontramos para 

entender a transformação coincidem com o que já dissemos sobre a valorização de 

outros saberes além dos ocidentais. Como os ambaquistas eram frutos do encontro entre 
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as culturas europeia e africana, o romance apresenta-o como alguém que escreve sua 

mais grave mucanda, a ―Carta de Kijinganu‖, em parceria com um mais-velho. Se 

Lourenço Mendes só se permitia pensar com a ―Carta Constitucional‖ e as sagradas 

―Escrituras‖, o mais-velho Malesu ―estava-lhe desconvencendo daqueles princípios, 

aventando que havia outros ditames tão válidos quanto aqueles que as malundas tinham 

consagrado‖ (SANTOS, 2010, p. 244). Despido do seu vestuário ocidentalizado e 

convencido de que era preciso pensar a partir de outros princípios, tornou-se alguém que 

conseguiu escrever mucandas que vinham ―com alguma coisa mais além das palavras‖ 

(SANTOS, 2010, p. 239).  

Isso significa que as cartas eram carregadas de vida, o texto escrito era 

oraturizado, trazendo o sentimento daqueles que as ditaram e daqueles que as 

escreveram: ―As mucandas não tinham sido feitas apenas de palavras. Atrás delas 

tinham ficado vozes trémulas que lhe ditaram as cartas, corações que tinham pulsado 

mais depressa quando foram pronunciadas as juras e denunciados os crimes, muitas 

lágrimas engolidas‖ (SANTOS, 2010, p. 239). É neste sentido que compreendemos a 

construção desse personagem ambivalente no romance.  

É com ele que Emídio encontra sua herança, depois de ter passado por tantas 

―aventuras‖: a viagem de retorno do Reino, os tempos vividos em Luanda, o atentado, o 

conhecimento do amor com Josepha Rosa, a volta à casa velha da fazenda, os 

reencontros com Pascoal, com o padrinho, com a irmã Isabel, a experiência na fazenda 

Prototypo e as conversas com Pedro Vitorino. Tudo isso parece que lhe preparou para o 

momento em que assume o grande patrimônio que não pertencia somente a ele, mas, 

sobretudo, aos povos das margens: “Não é de fé que venho tratar nesta matéria, mas 

dos direitos que no Livro, e nos códigos se legitimam para estes povos das Margens” 

(SANTOS, 2010, p. 41), escrevera Lourenço Mendes em uma de suas mucandas.  

Dentre as cartas, havia uma que se sobressaía, a ―Carta de Kijinganu‖, porque 

fora forjada pelo encontro do cavalheiro ambaquista e do mais-velho, portanto se 

diferenciava das outras: 

 

Seria nessa intimidade que eles forjariam algo, que existiria por si só, 

que sobreviveria aos próprios autores, e a todos os seus destinatários, 

de hoje e de amanhã: a ‗Carta de Kijinganu‘.  
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Essa carta seria para todos, e não seria para ninguém. Teria a força de 

um sortilégio. Sentiam-lhe como uma desforra. (SANTOS, 2010, p. 

236)  

 

Estava predestinada a ser um escrito que ultrapassaria o tempo, o espaço e as 

atribuições de uma carta comum, porque se sobreporia a seus remetentes e destinatários. 

O passado, o presente e o futuro se mesclam e acenam para uma temporalidade que 

atravessa os três tempos. Como algo que se assemelha à magia e ao encantamento, mas 

também a uma vingança, um desagravo, a mucanda-carta reunia múltiplos saberes, 

ideias e pensamentos que contrariavam um padrão homogeneizador da dimensão 

humana. Ela agregava algo mais do que palavras, pois retratava a revolta pelas 

injustiças, a rebeldia contra uma civilização hipócrita, a coragem da denúncia e, por fim, 

a esperança. Com as mucandas e, principalmente, com a ―Carta de Kijinganu‖, 

constroem-se as margens da resistência que o romance faz questão de retomar. Revolta, 

rebeldia, coragem e esperança são sentimentos que se contrapõem aos discursos oficiais: 

 

Fora ele mesmo [Malesu] que ateimara nas duas faces desse nome que 

servia em português um culto quimbundo, era a carta de resposta ao 

chefe do concelho, José Vieira da Silva. Enquanto as mucandas do 

cavalheiro Lourenço pretendiam transformar as Margens num berço 

de cidadania da província, a ―Carta de Kijinganu‖ era a carta da 

discórdia. Tinha vindo apenas para exigir. (SANTOS, 2010, p. 246) 

 

A resposta ao chefe do concelho de Cambambe a que se refere o trecho anterior diz 

respeito ao episódio em que Lourenço Mendes, depois da morte do Ngana Makanda, 

tinha sido convocado a comparecer em audiência perante José Vieira da Silva, que, no 

entanto, desprezou sua presença e desqualificou suas mucandas, dizendo que eram 

apenas ―lixo‖ e que não interessavam. O velho ambaquista sofreu de vergonha e quis, 

portanto, vingar-se do desprezo com que foram tratados os seus escritos. A ―Carta de 

Kijinganu‖ tinha sido escrita depois desse acontecimento e é tomada pelo encontro entre 

Lourenço e Malesu. Ela era a confirmação de sentimentos e sentidos que se 

encontravam pulsantes naquele momento. Era como que um rito de fundação da 

memória das margens. 

 

A ―Carta‖ embora não fosse dirigida a ninguém, era um acto solene de 

fundação, testemunhando na solidão dos penhascos das Pedras 

Negras, por um emaranhado de famílias, cujos apelidos se cruzavam 

entre si numa malha roxa de um cursivo rasgado, que cobria uma 

floresta cerrada de letras, unidas por caprichosos ornatos. Graças a sua 
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redação inconclusa, ela sugeria sentidos obscuros, e foram eles que 

num impulso místico, levaram Emídio a guardá-la religiosamente, 

como se ela mesma fosse a escritura de uma sociedade secreta. O que 

viria a acontecer depois, ele nunca o saberia narrar. Tudo se operaria 

silenciosamente. (SANTOS, 2010, p. 326) 

  

Mesmo antes de ter sido entregue a Emídio por Lourenço Mendes d´Andrade, a 

carta tinha sido revelada a ele em um sonho no qual seu amigo de infância, Domingos, a 

entregava em suas mãos, conforme o trecho que destacamos na epígrafe dessa parte do 

capítulo. Ao longo da narrativa, os sonhos de Emídio tornam-se marcas relevantes e 

substanciais na mediação do seu inconsciente com os fatos que ocorreram ao seu redor. 

O domínio do onírico na narrativa aparece em momentos estratégicos, quando é 

necessário que Emídio recolha os acontecimentos e elabore-os. Os sonhos dele estão 

intrinsecamente ligados ao simbolismo das representações que ali significam. O que 

pudemos perceber é que há um elo muito forte entre as mucandas, os sonhos e o amigo 

Domingos.  

Na noite em que Pascoal lhe contou o que ocorrera na casa velha da fazenda, Emídio 

sonhou que estava presente em uma das sessões de leitura das mucandas que seu pai 

promovera. Era o funcionário da fazenda quem lia a carta, no entanto, de repente, sua 

voz deixava de ser humana e passava a ser feita de ventos. As vozes dos outros 

funcionários que também estavam ali eram como murmúrios e sussurros que se 

juntavam àquela voz principal, transformando-se num ―comprido uivo do vento lunda‖ 

(SANTOS, 2010, p. 121). Esse vento, que aparece como um sopro, como a origem de 

uma força inquietante, espalha folhas não mais de árvores, mas de papel. A casa velha 

vai se transformando aos poucos em uma pira que arde completamente. Dali saem 

libertadas as vozes e apelos de tudo aquilo que as mucandas denunciavam. Os 

elementos simbólicos desse sonho são reveladores, porque transforma as vozes em 

ventos e as folhas das árvores em folhas de papel nas quais estavam escritas as queixas e 

reivindicações. Assim, o vento poderoso e violento pode ser interpretado como a 

possibilidade de as vozes antes silenciadas se espalharem. Tendo ainda o fogo como um 

elemento preponderante, Emídio, no seu sonho, colhe o episódio do incêndio da casa da 

fazenda e o transforma na possibilidade de libertar as antigas vozes que estavam presas 

àquelas folhas. O vozerio toma vulto e ganha vida como um clamor que precisa ser 

escutado.  
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Esse sonho tem a função de, simbolicamente, mostrar ao protagonista a 

importância das mucandas e a necessidade de que ele as encontre e liberte, de fato, essas 

vozes. É como se no sonho se fizesse uma antecipação de situações com as quais 

Emídio se defrontará mais adiante.  

Outro aspecto relevante desses momentos oníricos está relacionado ao fato de o 

personagem entrar em uma dimensão que está na fronteira entre o seu desejo de 

encontrar o amigo Domingos e o aspecto místico e transcendente da existência desse 

personagem. Em mais um dos seus sonhos, Emídio se vê sozinho, em viagem, depois de 

ter sido deixado pelos carregadores que deviam estar com ele. Nesse momento, depara-

se com um mucongo e precisa lutar contra ele, pois se trata de um campeador de 

cabeças. Emídio se defende com suas botas como se estas fossem um escudo, mas cai, e 

quando o mucongo chega bem perto de seu rosto, ele o reconhece como sendo 

Domingos. Como já dissemos, as botas têm um significado importantíssimo de status 

naquela sociedade. Nesse sonho, as botas se transformam no seu instrumento de defesa 

contra o mucongo, sendo aquilo que o afasta. No entanto, Emídio cede ao desejo do 

encontro com Domingos e faz com que o rosto do mucongo se transforme no rosto do 

seu amigo de infância. A leitura que o mais-velho Pascoal faz desse sonho é no campo 

místico, como se Domingos tivesse mandando um recado de que precisava encontrar 

Emídio.  

Domingos ainda aparece mais uma vez em outro sonho do amigo, mas Emídio já 

não consegue distinguir ―o que era lavra do sonho acordado ou do sonho sonhado‖ 

(SANTOS, 2010, p. 217). Dessa vez, o companheiro de infância é um muénde que lhe 

entrega em uma cerimônia as mucandas que dão sentido a sua existência. O que se 

realiza, de fato, quando Lourenço-Malesu lhe repassa os seus escritos. Domingos será 

um personagem cuja ausência física não significa, de maneira alguma, o seu 

afastamento do cenário onde ocorrem os mais importantes acontecimentos da narrativa. 

Depois da morte do Ngana Makanda e com a demora na volta de Emídio, Domingos 

tinha saído da fazenda com receio do que poderia acontecer caso o Songa Mabaia 

assumisse o controle do lugar. A separação que ocorrera entre Domingos e Emídio, 

quando esse foi para o Reino, não se transformou no esquecimento ou apagamento das 

memórias de tudo aquilo que viveram juntos na infância, desde as aventuras imaginárias 

em lutas contra inimigos comuns até os ensinamentos do mais-velho Pascoal. Domingos 
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é daqueles personagens cuja ausência física evidencia mais ainda a sua presença 

simbólica. No seu caso, uma presença que se realiza através dos sonhos e das visões do 

protagonista. 

Pensando no sonho como a liberação do desejo, podemos aproximar o seu 

significado dos conceitos de ideal, anseio e aspiração. E isso está ligado ao percurso 

histórico e literário angolanos. O sonho foi o que alimentou durante muito tempo os 

anseios pela liberdade política do país. Havia, desde sempre, o desejo de um país 

autônomo e livre da autoridade colonial. A resistência se fez pela força ou pelas 

palavras, mas a memória foi silenciada pelos tantos aparelhos ideológicos que o sistema 

tinha a seu serviço. O que nunca se poderia subestimar era a força potencial que essas 

vozes tiveram. 

Ainda no plano da narrativa, há outro elemento que forma um elo com as 

mucandas e o sonho: o sono. Domingos aparece realmente para Emídio, mas já não é 

mais o mensageiro que habitava seus sonhos. É ele quem traz ao convívio de Emídio a 

sua irmã Isabel que foi acometida pela hóxa, a doença do sono. A doença se alastrou 

como uma praga pela região das margens naqueles finais do século XIX, como já 

destacamos anteriormente. No romance, Isabel contraiu a doença ao acompanhar o 

marido ao Golungo Alto. Assim, depois de ser enviada para ser tratada por Pascoal na 

fazenda, constata-se que somente a companhia do irmão poderia se tornar o seu abrigo. 

É o sono também que precipitará a angústia de Emídio diante da revelação da ―Carta de 

Kijinganu‖ que ele portava.  

Não foi exatamente a doença do sono que irrompeu a nódoa de tensão e culpa que 

Emídio sentia por ainda não ter revelado o conteúdo da ―Carta‖, mas o sono que 

esmoreceu a luta e a resistência dos povos das margens. O mesmo também acontecia em 

Luanda, após o malfadado ―Fórum dos filhos do país‖, a morte do combatente jornalista 

Maia Ferreira e o ―fechamento‖ da imprensa livre. Muitos fatos foram se acumulando e 

a luta parecia esmorecer. Os pensamentos de Domingos revelam muito bem a dupla 

dimensão do sono: 

 

O sono tinha invadido as Margens, mas não era aquele sono 

provocado por doença da mosca que lhe assustava. Pensava na 

sonolência que avassalara os homens, que tinham cruzado os braços. 

Pensava no soba Káboko Kambilu, em cujas terras ele se tinha 

abrigado quando os seus serviçais estavam isentos do serviço militar, 
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e eram livres. Pensava no soba Kambilu que se deixara avassalar por 

uma doença mental, ela mesma mais perigosa que a doença do sono. 

Pensava como ele ficara tão pequeno ao ponto de se queixar no 

Nguvulu feito vulgar liberto, ―parece ser uma combinação... expulsar-

me das terras onde nasci...‖, como é que um grande potentado chegara 

a essa condição de se queixar daquela maneira sem lutar, quando 

mesmo os colonos começaram a receber concessões nas suas terras 

férteis. (SANTOS, 2010, p. 346) 

 

Emídio decidiu então lutar contra essa dimensão fantasmagórica do sono, que apaga 

o sonho da liberdade, quando revelou o conteúdo da ―Carta de Kijinganu‖. As 

mucandas, os sonhos e o sono serão elementos fundamentais para se construir a margem 

da resistência. Mas, como dissemos, esses escritos não foram concebidos apenas com 

palavras e, portanto, requerem uma leitura em uma linguagem que não seja aquela que 

se desgastou pelo uso cotidiano. A invenção de uma nova linguagem para traduzir o que 

estava ali escrito é ainda a última tarefa de Emídio para passar o seu legado adiante. 

 

 

2.3. A literatura como terceira margem: invenção de uma nova linguagem  

 

Emídio Mendonça sentia-se mergulhado num pesado aturdimento, 

estava sozinho nas margens, qual delas seria a sua? A lembrança 

tumultuosa de todos aqueles acontecimentos enigmáticos, 

excomungavam-lhe de qualquer coisa. Sentia-se subitamente enlevado 

para uma outra margem, que não era essa do terreiro onde ele 

balançava as pernas sobre um tronco oco, sentia-se enlevado para uma 

outra margem, que também não era a do outro lado do rio cujas 

árvores e quissamas ele lhes via dali; era a mesma margem do terreiro, 

ao mesmo tempo que era a outra, uma terceira-margem do rio na qual 

ele se queria refugiar em pensamento. (SANTOS, 2010, p. 105) 

 

No romance, é a partir dos usos da linguagem que se configuram os sentidos 

múltiplos e abertos da narrativa. Nesse texto, Arnaldo Santos retoma questões 

preponderantes e fundamentais para a literatura angolana, como, por exemplo, o uso do 

quimbundo fazendo contraponto à língua vernácula. Outrossim, a linguagem é alvo de 

uma profunda problematização, porque o protagonista, depois de passar por um longo 

período de mudez, percebe que será preciso inventar uma nova maneira de dizer o que 

ele gostaria de falar àquela sociedade. Depois do que foi vivido, ele não se contenta em 

utilizar as mesmas fórmulas que já estavam prontas e eram constantemente repetidas. 

Ele sabe que só uma nova linguagem poderia traduzir o pensamento e, principalmente, a 
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experiência que ele carregava consigo. Por fim, a literatura se apresenta como 

possibilidade de narrar aquilo que durante anos ficou sem ser dito. 

O texto do romance é atravessado por palavras e expressões em quimbundo, o 

que se torna uma dificuldade para o leitor que desconhece a língua, mas, ao mesmo 

tempo, um grande desafio. É claro que o efeito não é meramente linguístico, mas a 

possibilidade de colocar em cena um sistema que traduz concepções de mundo 

diferentes daquelas que se apresentam como hegemônicas. Esse procedimento sempre 

foi lido como uma forma de resistência dos escritores ao uso de uma língua normativa 

que não traduzia o universo social, cultural e político em que estavam transitando.  

O uso da língua portuguesa pelos escritores e também como língua oficial gerou 

um debate muito intenso depois da independência e, ainda, é uma questão que se 

apresenta, vez por outra, a escritores de Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Cabo 

Verde e São Tomé e Príncipe. Dois grandes escritores, ainda no momento de 

efervescência das independências de seus países, deram excelentes respostas para o 

debate: o moçambicano Luís Bernardo Honwana e o angolano Luandino Vieira. O 

primeiro, após dar uma palestra na Universidade de Minnesota, Estados Unidos, no ano 

de 1979, teve de responder a uma pergunta espinhenta: por que não escrever nas línguas 

nacionais, já que o país se tornara independente? A resposta foi simples e direta: ―A 

língua portuguesa é nossa também‖. O segundo já havia declarado algo parecido, ainda 

nos anos 70: ―a língua portuguesa é um troféu de guerra‖ (cf. HAMILTON, 1999, p. 

17). 

Essa é uma questão que ainda atormenta escritores e teóricos das literaturas 

africanas, porque escrever em uma determinada língua corresponde a trazer para o texto 

certo repertório cultural, bem como as tensões históricas que se estabeleceram na 

relação com outras culturas. Então, a resposta é dada pelos escritores que manejam a 

língua portuguesa como uma zagaia. Nas palavras da professora e pesquisadora Moema 

Augel: 

 

Tropicalizado, canibalizado, deglutido e ruminado 

antropofagicamente, o português na África se torna digestível, 

reterritorializado. Desmontada a rigidez canônica da ―língua de 

Camões‖ (metonímia irônica ou aberrante, costumeiramente 

empregada também por nós, excolonizados, evocando exatamente o 

grande vate da expansão imperialista portuguesa), o autor se converte 

em filtro ou plataforma, porta-voz da coletividade antes subalterna e 
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silenciada. É de novo Caliban opondo-se, pelo exercício da fala, a seu 

opressor. O espaço textual deixa de ser o lugar da enunciação de um 

―eu‖ autoral, para tornar-se a expressão de um ―nós‖ coletivo, pulsante 

de sentido político e de orgulhosa afirmação de sua diferença. 

(AUGEL, 2007, p. 174) 

 

Sendo assim, a partir de uma rearticulação sintática, lexical e/ou morfológica, os 

poetas e escritores transformam a língua portuguesa em campo fértil para ―a luta‖, 

singularizando-a. Compreendendo o que disse Luandino Vieira, a língua portuguesa que 

comparece nos textos já não é mais aquela que os colonizadores trouxeram há séculos, é 

outra, fecundada, gestada e recriada pelos recursos e princípios da fala popular, é uma 

nova língua que se imiscuiu às estruturas das línguas nacionais e à cosmovisão de cada 

um dos povos. O uso da língua portuguesa, então, transforma-se em um espaço de 

contestação, modificando-se a língua estética e ideologicamente. A estratégia marca a 

diferença e ressalta uma postura política de rebeldia que abre um território próprio e 

independente. Arnaldo Santos sabe muito bem disso e sua obra, que é escrita em 

português, está repleta de termos em quimbundo. O surgimento de um enunciado em 

outra língua significa a remodelação do idioma de prestígio, marcando a transgressão à 

norma. O romance encena o atrito entre duas margens: o português e o quimbundo. 

Em A casa velha das margens, o quimbundo surge, principalmente, no campo 

lexical, pois há um emprego abundante de palavras e expressões nessa língua. O fato de 

o autor não diferenciá-las do português, já que não as destaca com qualquer recurso 

gráfico, desestabiliza o idioma da colonização. Dessa forma, aproxima-se de uma 

linguagem oralizada, estabelecendo a negação e a supressão de uma normatividade 

linguística. 

O léxico em quimbundo e a consequente aproximação com a oralidade 

tensionam a língua portuguesa. Tanto Frantz Fanon (2008) quanto Albert Memmi 

(2007), dois autores cujas obras foram fundamentais na crítica ao colonialismo, 

analisam os efeitos do uso da língua do colonizador. Para Fanon, o falar castiço do 

idioma significava um certo reconhecimento social, porque utilizar bem a língua ―da 

nação civilizadora‖ representava cada vez mais assimilar os valores e a cultura da 

metrópole. Ele defendia a ideia de que ―falar uma língua é assumir um mundo, uma 

cultura‖ (FANON, 2008, p. 50). Assim como Fanon, Memmi acreditava que o 

bilinguismo colonial, quer dizer, o uso da língua do colonizador e da língua materna, 
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não dizia respeito apenas a um dualismo, não era uma ―diglossia‖ ou ―uma simples 

riqueza poliglota‖. O bilinguismo encarnava o conflito entre os dois universos 

veiculados através das duas línguas. De um lado, estavam a burocracia, a tecnicidade, os 

recibos e de outro a memória afetiva, as sensações e os sonhos. Não se tratava de apenas 

traduzir palavras ou frases, mas de traduzir a si mesmo para um mundo do qual esse 

indivíduo, muitas vezes, não fazia parte (MEMMI, 2007, p. 147-148). No romance de 

Arnaldo Santos, as palavras e expressões em quimbundo evocam um universo cultural 

que não pode ser diretamente enunciado em português. Apesar de haver um glossário no 

final do livro, algumas expressões precisam do contexto para que possam ser 

entendidas. 

O mergulho em um determinado universo cultural pode ser notado ao observar 

que estão em quimbundo vários dos títulos das partes em que se subdivide o capítulo 

III. É o capítulo em que Emídio resgata suas memórias da infância, retorna para a velha 

casa, reencontra o espaço afetivo de contato com sua mãe, seu pai, Pascoal e Domingos. 

Para o protagonista, esse lugar era o ―ventre materno dos seus sonhos e recordações‖ 

(SANTOS, 2010, p. 215). Portanto, sete dos nove títulos utilizam palavras em 

quimbundo: sûngui, sênguis, quijila, mupanga-panga, mucandas, quifiquirilo, quihamba 

e mucongo.  

Nos títulos do capítulo I, quando Emídio está no Dondo recuperando-se do 

atentado que sofreu, não há nenhuma palavra em quimbundo. A sua chegada da 

metrópole ainda era bem recente e a sua estada em Angola o havia impedido de entrar 

em contato com a cultura das margens. Em contrapartida, no capítulo II, utilizam-se as 

palavras munhungo e kinhúnga em dois diferentes títulos. Já no capítulo IV, o primeiro 

título é uma expressão em quimbundo ―Mu kwenda, mu kumona...‖, traduzida no 

glossário por ―Quem anda, vê‖ e representa a ocupação abusiva das terras das margens 

pelos colonos. E, em outra parte, utiliza-se o vocábulo muénde (que no glossário está 

traduzido como caminhante, andante) para se referir a Domingos, que aparecera para 

Emídio em sonho. Mais uma vez, através de uma passagem do texto, vamos 

compreender o porquê de se ter utilizado a palavra em quimbundo e não em português. 

Através do que é dito pelo velho Pascoal, vamos perceber o sentido transcendente da 

palavra muénde, porque ele não é qualquer caminhante, um simples andarilho ou um 

viajante: 
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 Esses assim são já mujeti... os que já não pisam no chão, ficam 

como que no ar, estão, mas não estão...  respondeu-lhe o mais-velho 

Pascoal quando ele [Emídio], determinado, lhe voltou a interrogar. – 

São muéndes, andadores que correm o mundo, e de tanto andar 

também aprenderam a ficar assim no ar... Mas esses mukua-ngongo 

sobrem com paciência os sofrimentos dos outros... e aparecem a quem 

pensa neles... – mistificou o mais-velho. (SANTOS, 2010, p. 218) 

 

No capítulo V, o último, encontramos, nos subtítulos, apenas uma palavra em 

quimbundo: tumbandala. Essa palavra está na verdade se referindo, segundo nota do 

próprio autor, à personagem mítica Tumba´a Ndala, que intervém nas relações de 

amizades dos homens. O vocábulo é retomado no texto através do personagem Salles de 

Almeida que faz um comentário enigmático em relação ao fato de haver pouquíssimas 

pessoas no enterro de Fontes Pereira: ― O que se passa... é que na panela de tumba´a 

Ndala nem todos querem entrar... – disse, sorrindo, perante o seu olhar um pouco 

escandalizado‖ (SANTOS, 2010, p. 307). Nem Emídio compreende essa referência e 

acha que não é o momento para se fazer enigmas.  

O texto do romance, então, opõe-se à linguagem homogeneizante e evidencia um 

universo cultural, ficando o quimbundo marcado também como língua do afeto. 

Evidencia-se tal leitura em uma das cenas mais emocionantes do livro: o reencontro 

entre Emídio e Pascoal, que o espera na ―samba grande do rio‖ (SANTOS, 2010, p. 97). 

Ao vê-lo desembarcar, o mais-velho cumprimenta-o, repetidas vezes, em quimbundo, 

no entanto Emídio não lhe responde e ele resolve falar em português: 

 

 Ngana Emídio, ni ízuua...!!  falou repetidamente o mais velho 

Pascoal, quando ele por fim desceu.  ... ni ízuua... há tanto tempo...  

corrigiu em português, quando Emídio mudo pela comoção lhe 

segurou pelos braços, e lhe contemplava fixamente.  

Eram cada vez mais secos e lenhosos aqueles braços como troncos de 

paco, foi tudo quanto Emídio pode pensar, sem poder falar, quando o 

velho Pascoal insistia: ... há quanto tempo... pensei que nunca mais 

ia lhe ver... (SANTOS, 2010, p. 97) 

 

Pascoal, tendo demorado para obter uma resposta de Emídio, pensa que ele não o 

compreende por causa do uso do quimbundo, já que o protagonista passara muitos anos 

afastado de sua terra. Entretanto, o motivo do silêncio é a emoção que toma o jovem por 

completo. O sentimento de Emídio se traduz naquilo que ele pensa sobre o corpo do 

velho que lhe abraçava. Apesar do avanço dos anos, os braços daquele homem se 
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tornaram ainda mais resistentes ―como os troncos de paco‖, árvore de que retiram a 

madeira para fazer as casas. Essa comparação será uma projeção no enredo, porque 

Pascoal, dali em diante, torna-se a lembrança do que resta da casa velha. No seu corpo 

estão inscritas as memórias do que acontecera com Kissama, Antônio Mendonça e 

Isabel. Através de suas memórias, Emídio se projeta ao passado para imaginar o que se 

passou em sua ausência.  

A tradução para a língua portuguesa  ―... ni ízuua... há tanto tempo...‖  é 

apresentada pelo narrador como uma correção. A questão que se apresenta é por que 

seria preciso corrigir o seu quimbundo, o seu afeto. Assim como as outras línguas 

nacionais angolanas, o quimbundo estava excluído do projeto civilizatório eurocêntrico 

e foi para reforçar essa matriz disciplinadora, rigorosa e cristã que Emídio fora enviado, 

ainda criança, para o Reino. Assim, Pascoal tenta entrar em contato com Emídio através 

do quimbundo e como não recebe uma resposta imediata, passa ao português, língua 

para a qual, só aparentemente, o protagonista havia emigrado. Todavia, só depois de 

algum tempo mergulhado nas águas do seu pensamento é que Emídio consegue 

responder ao mais-velho. E sua resposta vem, não em português, mas em quimbundo: 

― Ni ízuua... sékulu Pascoal... ni ízuua...  foi tudo quanto pode dizer, 

correspondendo‖ (SANTOS, 2010, p. 98). 

A repetição da expressão  ni ízuua  que Pascoal havia usado e o tratamento que 

ele lhe dá, sékulu, são marcas fundamentais para que se compreenda o percurso de 

Emídio. Desde então, fica claro que todos aqueles anos que passara na metrópole não 

haviam apagado as marcas, os traços da sua identidade angolana. Assim sendo, ficamos 

sabendo que seu sentimento e suas memórias não caberiam apenas nos códigos de uma 

língua da colonização.  

A resposta em quimbundo confirma como a estratégia utilizada no romance não se 

constitui como algo apenas estético. É um reforço da identidade em diferença da 

literatura de Arnaldo Santos e, podemos mesmo dizer, da literatura angola. Ao contrário 

de se colocar de modo subalterno, configura-se como um índice de plurissignificação no 

repertório já constituído de um campo de saber, a literatura, que fora exaustivamente 

usado pelo colonialismo para construir a razão moderna e civilizadora. 

A linguagem é de tal modo importante para a compreensão dos sentidos e do enredo 

desta narrativa que se torna, a nosso ver, um dos temas fundamentais do livro. Desde o 
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princípio, esse é um assunto que se desenvolve em várias direções, seja na mudez do 

protagonista, no seu desejo de inventar uma nova linguagem, no modo como os 

ambaquistas escrevem suas mucandas e na forma como se traduzem as ideias que estão 

nas cartas. Isso acontece até mesmo a partir da ideia de que Emídio foi enviado ao 

Reino para adquirir uma nova linguagem que se diferenciasse daquela que 

experimentara na sua infância, solto pela fazenda, seguindo os hábitos e costumes de 

sua mãe. O intenso trabalho com a linguagem aparece como reflexão e problematização 

em toda a narrativa.  

O livro se inicia com o atentado que Emídio sofrera e o seu consequente resgate 

pelo negociante Francisco Sant´Anna e Palma. É esse personagem que, não tendo se 

reconhecido como herói nos autos lavrados pelo chefe de divisão, questiona a versão 

oficial do fato: 

 

Assim, na leitura dos autos que firmou sem muita convicção, não foi, 

pois, sem alguma desilusão que Francisco Sant´Anna e Palma não se 

reconheceu na prosa oficial do chefe Joaquim Cordeiro da Matta 

cavalgando intemeroso no jacaré, desafiando o destino para salvar a 

vida do imprevidente jovem cavalheiro. E enquanto num cursivinho 

arrastado estendia devagarmente sua assinatura nos autos, pensava 

infeliz; como pudera ele Cordeiro da Matta, poeta insigne, estar tão 

apostado em triviais minúcias sobre intrigas e conspirações 

criminosas, sem ter sequer aludido a ameaça do jacaré!? Essa 

eventualidade tornava mais grave a acção acometida, e o fim 

criminoso que tinham preparado. Onde estava naquela prosa o homem 

de grande imaginação, o autor dos ―Delírios‖, o exaltado poeta da 

Barra do Quanza? (SANTOS, 2010, p. 10-11) 

 

Apesar da conotação irônica que é dada pelo narrador, talvez essa seja a primeira 

―deixa‖ para que o leitor compreenda que o modo como se narra é preponderante para 

se construir o imaginário do que se está narrando. Desta forma, a disputa no território da 

linguagem não se dá apenas entre o português e o quimbundo, pensados como 

metonímia de duas culturas em contato e em tensão, mas evidencia a concorrência entre 

diferentes narrativas que também estarão se confrontando. A ironia é produtora de 

sentido, nesse aspecto, porque de modo enviesado mostra que não adianta utilizar a 

imaginação para preencher lacunas quando isso é um recurso para enganar os outros. 

Então, é importante marcar que a narrativa se propõe a trazer para as páginas do livro a 

memória que é pouco lembrada quando se trata da luta pela independência. A retomada 
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desse momento se torna um modo de tornar o discurso da independência mais plural, 

mais devedor de muitas e diferentes vozes.  

Os ecos desta posição se insinuam ao longo de toda a narrativa e se tornam pistas 

para o grande desfecho do romance. Não é por acaso que, no primeiro capítulo, a 

narrativa começa com o atentado e os prolongamentos de tal fato e, no segundo 

capítulo, faz-se um flashback da estada de Emídio em Luanda. Isso ocorre porque 

aquele episódio marca uma virada na vida do protagonista, visto que é como se ele 

tivesse morrido e ressuscitado. Essa morte, logicamente, é simbólica, representa o 

abandono de uma posição alienada e, por isso, ele precisa fazer luto dela. Tanto que, ao 

acordar depois do incidente, Emídio emudece e passa muito tempo assim.  

O seu ―renascimento‖ é marcado pela tomada de consciência de que ele está 

entre margens, herdeiro tanto do repertório cultural de seu pai quanto do de sua mãe. 

Ele é um pardo que chega do Reino sem compreender a linguagem da sociedade 

luandense e, em vista disto, é enganado pelos comerciantes que tentam vesti-lo com 

uma máscara que não lhe cai bem. Emídio ficara alguns anos em Coimbra, fora 

seminarista, ―era senhor de alguns latins e humanidades‖ (SANTOS, 2010, p. 41), no 

entanto, os códigos que tinha aprendido na metrópole não lhe seriam úteis ali em 

Luanda, no Dondo e nem mesmo no Hombo. 

 

Pressentia que só podia ter uma linguagem, ou talvez, uma de cada 

vez, descobriu depois com a ajuda perversa de Botelho Sampaio, e 

essa revelação fora como um súbito relâmpago que lhe deixou 

fascinado. Percebia-lhe melhor agora que lhe vinha na memória o 

aturdimento que em Loanda lhe fazia vogar, um pouco ao deus-dará, 

entre vários sentidos das falas, e esse entendimento deixava-lhe mais 

tranquilo; ao menos sabia que havia regras que ignorava, e que elas 

não se aprendem em colégios, ou seminários. (SANTOS, 2010, p. 95) 

 

Para viver em Luanda, era necessário o aprendizado de uma nova gramática das 

relações. Longe de casa, sem ter ninguém para lhe ensinar a nova ―linguagem com 

muitos subentendidos‖ (SANTOS, 2010, p. 72), que grassava pela capital, ele quase 

chegou a acreditar na máscara com que estava se travestindo. Ele revisa em vários 

momentos do romance o que se passara na capital e o modo como se portara: 

 

revendo-se todo pimpão num dos jantares do Clube Comercial em 

Loanda, escolhendo com ar de conhecedor, o vinho ‗Maria Claudina‘ 

para aperitivo, aplaudido de pé por Eduardo Quintela e outros 
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convivas. Caíra como um anjinho, como eles se deviam ter divertido à 

sua custa, será que Botelho Sampaio sabia de alguma coisa? 

 

No entanto, essa postura foi assumida até ter sido atingido pela pancada que o 

Canvula lhe aplicou. Depois desse ocorrido, acordou definitivamente daquele sonho 

torpe que fora Luanda. Porque a experiência luandense, a princípio, parecia algo que ―só 

imaginara em sonhos, mas que quase lhe custara a vida‖ (SANTOS, 2010, p. 39). É 

depois da circunstância de quase ter perdido a vida que ele vai desejar aprender ou 

mesmo inventar uma nova linguagem. Ela falará daquilo que ainda estava para 

acontecer, de um futuro que ultrapassaria o tempo da narrativa. ―Aquela ideia, de que 

deveria aprender uma nova linguagem, viria mesmo a perseguir-lhe como uma 

obsessão. Permanentemente‖ (SANTOS, 2010, p. 21). 

No trecho anteriormente citado, o destaque que se dá para o advérbio  

―permanentemente‖  que aparece isolado, constituindo uma única frase, antecipa essa 

fixação de Emídio em aprender uma nova linguagem para falar do que nem ele mesmo 

conhecia naquele momento ainda. No desfecho da narrativa, observaremos a invenção 

da nova linguagem para dar conta da construção de um texto de denúncia. É na 

leitura/tradução/invenção de Emídio da ―Carta de Kijinganu‖ que a linguagem emerge, 

renovando o compromisso de que a literatura pode e deve assumir a invenção de uma 

nova realidade para o país. 

Essa nova linguagem já começa a ser gestada no período de emudecimento pelo 

qual ele passa. O silêncio, por conseguinte, será um importante elemento de construção 

do personagem que, no momento do atentado, ainda estava se descobrindo como um 

sujeito dessas duas margens. A recusa em responder aos questionamentos de Cordeiro 

da Matta representa ainda um momento em que ele não possuía recursos simbólicos e 

linguísticos para se defrontar com tudo aquilo que se passava. Emídio não sabia em 

quem poderia confiar, já que aqueles que tão bem o receberam em Luanda tinham 

preparado uma armadilha contra ele. É precisamente a partir do aprendizado de uma 

linguagem gestual que começa a ―falar‖ novamente, com o corpo, com os olhos, não 

exatamente com as palavras. 

O silêncio, as lacunas, a linguagem do gesto e do olhar nos remetem a um 

entendimento que está presente nas entrelinhas. Compreendemos isso como mais um 

pacto que será estabelecido entre o texto e o leitor. Fica implícito que os silêncios, as 
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lacunas, o texto como um corpo que fala para além das palavras também são 

importantes para a construção das interpretações, ou seja, diz-se muito, sem nomear 

explicitamente. Cabe perguntar qual é o contexto cifrado, a história implícita e o que 

está sendo dito pelos não ditos. Cada leitor dará suas respostas de acordo com o seu 

próprio repertório. 

A forma desse corpo textual se desenha a partir de um conjunto amplo de 

discursos que se materializaram, em grande parte, em textos literários e jornalísticos. 

Alguns desses textos fazem uma oposição muito clara ao discurso hegemônico, centro-

europeu, colonial, que, no contexto de um ideário ocidental de civilização, insistia em 

subalternizar os africanos. Logo, esses textos têm um momento bastante produtivo no 

período abordado pelo romance (últimas décadas do século XIX) e, com certeza, esses 

são alguns dos feixes textuais que engendram o contexto, os implícitos e os não ditos do 

livro. Segundo Sheila Jacob, 

 

a partir de uma longa e intensa pesquisa, o autor mostra em sua obra 

como, naquele tempo, os jornais independentes imprimiam os 

interesses mais diversos. Assim, havia periódicos que defendiam o 

retorno à prática escravocrata, enquanto em outros circulavam ideias 

de valorização do povo e da cultura angolanos, bem como os desejos 

de autonomia e independência. (JACOB, 2012, p. 109) 

 

Como já dissemos, A casa velha das margens é um texto que, como gesto, abre 

os braços para receber, em seu corpo, muito do que foi produzido pela literatura 

angolana nos séculos XIX e XX, considerando tanto a dimensão oral quanto a escrita. 

Em par com o seu protagonista, que emerge do fundo das águas do rio Quanza, 

renascido pelo amor de uma jovem mulher, o romance se abre como um abraço, porque 

resgata uma multiplicidade de memórias e falas que ficaram submersas e silenciadas 

durante um longo tempo. É este gesto amoroso que o faz dar vida, ainda que ficcional, a 

existências riscadas e perdidas nos porões do discurso hegemônico. 

A linguagem do gesto não aparece apenas neste momento de emudecimento do 

protagonista, a compreensão dessa linguagem é fundamental, por exemplo, para 

entender a estada de Emídio em Luanda, porque tudo se desenrola como se estivessem 

em um grande teatro e cada gesto dos personagens precisasse ser lido muito 

cuidadosamente. As representações sociais, tais como não carregar a própria mala ou ser 

carregado na machila, são gestos que configuram status. Assim, enquanto Emídio está 
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no jogo de aparências, sua condição social se equipara a da elite luandense. E, por outro 

lado, quando recusa ser um joguete, seus gestos também vão muito além das suas 

palavras, daquilo que ele diz. Também no seu encontro com Josepha Rosa a linguagem 

do gesto fica mais evidente. 

Depois de sua longa temporada de mudez, em certa medida voluntária, a sua 

primeira interlocutora fora Josepha Rosa ou, como ele mesmo a chamava, Kamone, 

filha da quitandeira Nga Kibiana e de um inglês que passara por aquelas terras. A moça 

tem um papel fundamental na trajetória de Emídio. O contato com sua fala repleta de 

algaravias e também com seu corpo foi, pouco a pouco, fazendo despertar o desejo de 

Emídio. O modo como Emídio a chamava já era uma demonstração dessas linguagens 

entrecruzadas. O que Josepha repete em três diferentes línguas – inglês, quimbundo e 

português – é ―vamos lá‖. Então ―kamone‖ é um estilhaço de sua memória da infância 

que a faz recordar algumas palavras e expressões em inglês, por exemplo, come on.  

 

Ele ainda desconhecia o seu nome, mas acreditava que não poderia ser 

outro, nunca para ele seria outro. Foram aquelas palavras que ele 

sempre escutara, desde seus primeiros lampejos conscientes, na bruma 

entre o sonho e o delírio, brisa sussurrada perto de si, era ainda esse 

som que ele aguardava, que a todo momento lhe acordasse, o canto 

que antecedia sua aparição. – Oh! kamone... kamone... vamo então..., 

ndôko... ndôko... – insistia a jovem, tentando introduzir-lhe entre os 

lábios o líquido do muzongue. (SANTOS, 2010, p. 23) 

 

É neste espaço da margem, ainda mais rico de complexidades, que Emídio 

aprende a linguagem do amor. E é esse sentimento que fará com que ele, mais tarde, 

busque notícias de Josepha, encontre-a em Luanda e se case com ela, mesmo havendo 

opiniões contrárias à união. É no seu corpo feminino, metonímia privilegiada da terra, 

que serão gestados dois filhos. E é justamente Dino, o seu filho mais velho, que gostava 

de ouvir histórias, quem proporciona ao pai a possibilidade de ―ler‖ em voz alta a 

―Carta‖. É o desejo do menino de ouvir mais histórias sobre a Kianda que faz com que o 

pai lhe repasse a herança que ficara sob a sua guarda. 

O romance investe na linguagem, na escrita e na literatura, apostando na força 

que elas têm não apenas contra as injustiças históricas que estavam sendo cometidas, no 

tempo da narrativa, finais do século XIX, mas também no tempo da escrita, finais do 

século XX, no momento em que a guerra entre MPLA e UNITA já havia passado de 

todos os limites. Há a necessidade urgente de ―repensar o mundo com as palavras, 
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juntas as ideias afins que se chamam entre si, sensibilizam e persuadem‖ (SANTOS, 

2010, p. 231). Está-se também reivindicando que se ouçam as diferentes vozes.  

Estão inscritas, no projeto estético do romance, na tessitura do texto, as ideias dos 

ambaquistas que, com sua linguagem praticamente inventada por eles, registraram as 

memórias dos povos das margens, porque não era possível escrevê-las de outro modo. 

Era apenas com a linguagem quase literária que se poderia inventariar toda a 

complexidade do pensamento, das relações que estabeleciam entre os filhos das 

margens e com os colonizadores. 

Assim, quando Emídio compreende que, para honrar o seu compromisso e revelar o 

que está escrito na ―Carta‖, é necessário inventar uma nova linguagem é à literatura que 

ele recorre, que se constitui como uma terceira margem. É nesse lugar outro que Emídio 

quer se refugiar com seus pensamentos, como no trecho destacado na epígrafe desta 

parte do capítulo. Assim, a literatura se torna um espaço que não é uma margem – a do 

tenente António Mendonça – nem a outra – a da Kissama, mas uma terceira via que 

Emídio constrói com seu percurso. 

No conto ―A terceira margem do rio‖, do escritor mineiro João Guimarães Rosa 

(1994), esse é um espaço de transcendência, um lugar para onde o pai do narrador-

personagem resolveu ir sem dar muitas explicações. É um espaço que representa um 

rompimento com a vida cotidiana e um afastamento da vida familiar e social. O homem 

passa a viver em sua canoa, recolhido pela solidão do rio, e, em busca de respostas para 

compreender a atitude de seu pai, o filho resolve contar a estória. ―A terceira margem 

do rio‖, portanto, é também uma estória de herança, porque o filho se interroga sobre a 

sua decisão de recuar e não assumir o lugar do pai na canoa, depois de já estar adulto. 

Ele abdica do legado do pai, porque fica com medo, mas depois se sente culpado e se 

pergunta se ainda permaneceria homem depois de ter se negado a tomar posse deste 

lugar. O seu desejo, depois desta ação, é que pelo menos na hora da morte seja posto em 

uma canoa e também possa habitar o rio. ―Mas, então, ao menos, que, no artigo da 

morte, peguem em mim, e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água, 

que não para de longas beiras: e, eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro – o rio‖ (ROSA, 

1994, p. 413). 

Nesse diálogo que estabelecemos entre o conto de Guimarães Rosa e o romance de 

Arnaldo Santos, podemos pensar que também Emídio Mendonça, depois de se ter 
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instalado novamente em Luanda, se casado com Kamone e tido seus dois filhos, poderia 

ter medo de aceitar o legado que seu pai tinha lhe deixado. Com a repercussão negativa 

e até mesmo violenta que se passara depois do fórum dos ―filhos do país‖, Emídio 

entrevê que aquela sociedade ainda não estava preparada para o que havia na ―Carta de 

Kinjinganu‖, por isso é necessário um longo tempo antes que ele consiga, então, 

inventar uma outra linguagem para dar conta do que está escrito na carta.  

Quando se recorda de que Domingos havia lhe dito que um grande sono estava se 

alastrando pelas margens, Emídio percebe que não tem mais tempo a perder e que até 

ele mesmo tinha ficado um pouco entorpecido por essa sonolência. Então, assume 

definitivamente o seu lugar nesta terceira margem e resolve revelar o conteúdo da 

―Carta‖. O sono e o sonambulismo serão as grandes metáforas para um arrefecimento 

no gérmen do pensamento de independência que estava fervilhando nos jornais da época 

e que também fora, de certa maneira, fomentado pelo fórum. No entanto, o resultado 

disso tinha sido decepcionante e não chegou nem perto de consumar as expectativas de 

Emídio. 

E, roubando a palavra do poeta das musas do Sangandombe, Kuxixima, Emídio 

Mendonça continua a contar a história das margens para o seu filho Dino. É como se o 

filho pudesse levar adiante essa história que seria um dos alicerces para o grito ―Vamos 

descobrir Angola‖ ou em toda a poesia e atitude política de Agostino Neto, por 

exemplo. 

 

Emídio tinha sido impelido, por um súbito impulso, a tomar a palavra 

de Kuxixima, e a servir-se daquele estratagema para ele mesmo se 

ouvir naquele mundo de coisas que lhe estavam acontecendo com 

esses sujeitos de outras terras, de quem a memória das gentes do 

Quinaxixe não gravava os rostos. Os passeantes das margens da lagoa. 

A fama da quianda tinha bastante poder para sossegar as mentes, e 

ajudar a encontrar uma explicação para as coisas mais fantásticas. E 

nesse seu convencimento, Emídio foi inventando que quem tinha 

recebido este poder dos jingangas adivinhos era um menino mulato 

das Margens que viera viver no Quinaxixe, de quem a quianda se 

condoera por não ter santo, e emprestara a faculdade de poder entrar 

nessa margem da vida onde os segredos se escondem. (SANTOS, 

2010, p. 344) 

 

A partir, então, dessa terceira margem, com uma linguagem que precisa ser 

cotidianamente inventada e reinventada, Emídio passa adiante sua herança que nenhum 

incêndio mais poderia consumir. De certa maneira, ele compreendeu definitivamente a 
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linguagem ambaquista da ―Carta de Kijinganu‖ e a traduziu como uma lenda. É 

fundamental notar que já não será mais a expressão escrita que dará forma à memória 

dos povos das margens, mas sim a oralidade. O que fora escrito pelo velho Malesu, na 

mucanda, foi ressemantizado por Emídio, no sûngui em que ele passou a ser o contador 

da história e não mais o ouvinte.  

Arnaldo Santos consegue, neste romance, reunir as duas grandes matrizes: a da 

cultura letrada e a da oralidade. Só assim torna-se possível traduzir todos os desejos e 

anseios que estavam presentes naquele grande texto ambaquista. Nesse romance, assim 

como na ―Carta‖, o que se deseja é o reconhecimento de que aquelas pessoas se 

opuseram ao discurso opressor do colonialismo português. Além disso, a retomada de 

um topos fundamental da sua própria literatura, o Kinaxixe, como espaço privilegiado 

de onde partirá a lenda, é um indicador da renovação do compromisso autoral com um 

projeto estético e político: lançar o seu olhar a partir das margens. 

 

 

 

 

 

3. A RESSIGNIFICAÇÃO DA CONQUISTA DE BENGUELA EM A SUL. O 

SOMBREIRO 

 

3.1. Em busca do cobre ou dos ossos: todos os caminhos levam à Benguela 

 

[Aproveitando a deixa, adianto dizer que o rumor sobre a origem 

principesca de Carlos Rocha é mito muito comum que passou para o 

outro lado do Atlântico. Não é de facto raro que um brasileiro ou, 

sobretudo, uma brasileira, com alguma vaga ascendência africana, 

afirme com todo o orgulho, meus avós eram escravos, vieram da 

África. Rematando invariavelmente, na maior candura, era um 

príncipe. Ou uma princesa, tanto faz. Como se príncipes fossem 

escravos! Terá acontecido uma singularidade dessas por lutas de 

poder, eventualmente. Os príncipes e outros chefes eram mas é 

vendedores de escravos, grito eu, furioso. Inutilmente, como é óbvio. 

Mito serve para compensar frustração, serve de ensurdecedor social.] 

(PEPETELA, 2012, p. 27) 
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Em A sul. O sombreiro, Pepetela retoma o diálogo profícuo que sua obra 

mantém com a história. Tendo como marca temporal o início do século XVII, o 

romance retrata uma paisagem cercada por múltiplas esferas de influências e disputas 

políticas, evidenciando que as relações se estabelecem por meio de traições e 

conspirações. A organização, a logística e a disciplina passam longe desse processo de 

colonização. O que se assinala no livro são os jogos de poder que envolvem todos 

aqueles que participam da engrenagem colonial.  

A literatura como meio de pensar a história é um procedimento frequente dentro 

do sistema literário angolano. Segundo a professora Inocência Mata, ―a literatura 

angolana tem ainda uma eficácia performativa, no sentido da sua dimensão extratextual‖ 

(MATA, 2010, p. 53). A proximidade entre os campos do saber permite o 

(re)conhecimento do passado a fim de se elaborar uma aguda reflexão sobre o presente e 

de se construírem possibilidades éticas para o futuro. É importante compreender 

também que à literatura angolana é garantido um lugar privilegiado de reflexão e se 

reconhecem as suas vastas contribuições nesse diálogo. Conforme acrescenta a 

professora, 

 

Essa singularidade deve-se tanto ao facto de a instituição literária 

constituir, na sociedade angolana, um saber com estatuto que se 

conjuga com o poder na validação de instituições que regulam o 

―vínculo social‖, como pelo resgate, através da memória individual, de 

um passado vivenciado e ainda pela exposição das contradições desse 

passado histórico supostamente colectivo, que se quer de dimensão 

épica. (MATA, 2010, p. 54) 

 

Nas obras pepetelianas, a problematização desse cunho épico e coletivo resulta 

em um destaque das diferenças que compõem o todo. A formação complexa desse 

emaranhado de diferenças se dá a partir de cada segmento individual, da singularização, 

assumindo o caráter heterogêneo e multidimensional como uma plataforma do projeto 

literário. 

Pensando ainda no diálogo entre esses campos do saber, há que se destacar o 

conteúdo direcionado por interesses de que esse encontro está carregado, porque ―a 

interpretação do passado é sempre ideológica (e muitas vezes política), respondendo a 

solicitações da contemporaneidade e fazendo apelo ao devir – porém, devir idealizado‖ 

(MATA, 2010, p. 125). Fica evidente, portanto, que não se pode compreender esse 
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registro como algo inocente, neutro ou imparcial, mas como premissa da relação entre o 

que aconteceu no passado e a interpretação que se lhe atribui no presente. O modo como 

se conta o passado é que está em jogo nessa relação produtora de novas exegeses. 

Inocência Mata acrescenta ainda que 

 

Assim, nas suas relações de causa/efeito e relações de implicação, a 

selecção e a ordenação dos ―factos objectivos‖ são operações 

subjetivas unilaterais e reflectem os interesses de quem os seleciona – 

não apenas interesses de vária ordem (classe, cultura, religião, etnia, 

raça, até gênero e região) mas ainda valores e crenças, geradores de 

preconceito. (MATA, 2010, p. 131) 

 

É a partir desse ponto de vista crítico que o leitor fica conhecendo a história de 

Manuel Cerveira Pereira, duas vezes governador de Angola e fundador de Benguela. O 

romance vai além e, juntamente com essa revisão histórica, fortemente embasada na 

pesquisa de documentos da época, cria uma estrutura ficcional que não se limita a olhar 

apenas para os representantes da colonização portuguesa. Ao lado de Manuel Cerveira 

Pereira, personagem histórico, figura controversa, alçada a vulto da história colonial, é 

narrado o percurso do personagem fictício Carlos Rocha. Os protagonistas, ainda que 

pertençam a esferas sociais distanciadas, ligam-se pelas dinâmicas daquela sociedade 

sempre em movimento. A ruptura com um olhar hegemônico centrado apenas nos 

círculos de poder enceta o desejo de subversão da ordem colonial, como se pode 

observar em outras obras de Pepetela. 

Margarida Calafate Ribeiro, em seu livro Uma história de regressos: império guerra 

colonial e pós-colonialismo, questiona a dimensão imperial de Portugal, propondo, 

portanto, a revisitação da memória, convertida em saudade, e dos malogrados ―cinco 

séculos de colonização portuguesa‖, sentença propagandeada para exaltar essa ideia de 

grande império. Em diálogo com Boaventura de Sousa Santos ela revisita e discute a 

expressão ―a imaginação do centro‖, convertendo-a em ―o império como imaginação do 

centro‖. O que significa dizer que, se o país se imaginava como centro do seu império, 

no entanto, à medida em que outros foram se lançando ao mar e aos negócios 

proporcionados pelas ―descobertas‖, o seu protagonismo no continente europeu foi se 

esvaziando e ele passou a ter uma posição periférica diante da Europa. Portugal 

representou, no contexto do Renascimento, o espírito de um tempo, devido aos 

avançados conhecimentos científicos de que dispunha, projetos políticos e de expansão 
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territorial. No entanto, a sua entrada na modernidade, ou seja, a conversão desse império 

em desenvolvimento econômico, financeiro, social e político para a metrópole, não 

aconteceu do modo como se esperava. A despeito da condição periférica em relação ao 

continente europeu, a ideia desse grande império, que já tinha, em outro tempo, 

representado a ―universalidade‖, permaneceu como imagem e miragem. Tendo em vista 

que o discurso sobre o império exacerbou as conquistas e tentou consolidar essa ficção 

como realidade, havia uma ―inflamação discursiva‖, para compensar o fato de que as 

fragilidades eram ainda maiores que os êxitos. Logo, a 

 

elaboração de uma imagem de Portugal como centro se realizava 

através do império, ou melhor, de Portugal como nação imperial, que 

tal como hoje, encobria uma segunda imagem portuguesa ligada à sua 

realidade vivencial de periferia que ―imagina o centro‖, participando 

dele simbolicamente. Essa imagem de centralidade de Portugal dada 

pelo império tem origem no período inicial das viagens dos 

Descobrimentos, surgindo portanto como uma imagem-consequência 

da aventura, de que Os Lusíadas são o espelho textual e que, no 

imaginário imperial português se expande e transfere do Índico para o 

Atlântico e para visões do Quinto Império do Padre António Vieira. 

Porém, no contexto dos imperialismos do século XIX e ao longo do 

século XX, Portugal não estava no centro dos movimentos europeus, 

como hoje não o está no contexto da Comunidade Europeia, mas, 

através dessa dimensão simbólica, pôde/pode ―imaginar-se centro.‖ 

(RIBEIRO, 2004, p. 12) 

 

No romance de Pepetela, evidencia-se um esvaziamento dessa ideia de ―império 

como imaginação do centro‖, a partir de várias estratégias narrativas, dentre as quais 

duas chamam a nossa atenção. Uma delas foi a de localizar territorialmente a atuação 

dos portugueses e mostrar que a extensão dos domínios lusitanos era restrita a uma faixa 

bem pequena. O padre Simão de Oliveira é um dos narradores do romance que levanta 

essa questão ao dizer que João Rodrigues Coutinho, que assumiu a colônia em 1601, 

―[...] mandava em pouco, pois a colónia era aquele arremedo de vila chamada Luanda e 

mais um território ao longo do Kwanza que quase cabia na palma da mão‖ 

(PEPETELA, 2012, p. 9). A imagem da capital como uma cidade ainda incipiente é 

reforçada, no capítulo seguinte, pela lente do narrador em terceira pessoa que está 

apresentando a cidade de Luanda, na ocasião do nascimento de Carlos Rocha: 

 

Naquele tempo do seu nascimento, só havia um muro mal rebocado a 

imitar um fortim com dois baluartes no alto do morro de S. Paulo 
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sobre o mar, a ilha à frente; uma capela lá dentro, dedicada a S. 

Sebastião, e várias cubatas. A esse fortim despretensioso chamavam 

fortaleza de S. Miguel. Duas igrejas em construção no alto do morro, 

mais cubatas à volta servindo de convento. E em baixo, perto do mar, 

atracavam os botes que traziam mercadorias das naus e caravelas 

jazendo na baía fechada. (PEPETELA, 2012, p. 30) 

 

Ele também tece comentário parecido em relação à Benguela e compara-a a um 

kimbo, mostrando, em alguns casos, a superioridade desse tipo de organização, 

conforme se pode observar a seguir:  

 

Isto, um cercado de espinheiras no meio de pântanos ao lado da praia, 

é uma cidade? Pois chamam S. Filipe de Benguela à povoação 

imunda. Há kimbos aqui ao lado sendo muito maiores que S. Filipe e 

tendo melhor aspecto, varridos constantemente com vassouras de 

folhas de palmeira, sem nunca acumularem imundícies. E não têm 

nome de santo nem de um grande rei de Espanha, apenas o do seu 

chefe. Muda o chefe, muda o nome do kimbo. Mais organizados, mais 

limpos, melhores ares e muito mais população que essa infecta aldeola 

onde estamos prisioneiros de nós próprios. (PEPETELA, 2012, p. 

300) 

 

Esse ponto de vista foi reforçado pela visão de Carlos Rocha, quando chegou àquela 

mesma cidade e a comparou com outras que já conhecia, construídas tanto por 

portugueses, Luanda, quanto por jagas e sumbes, como Caxinde e Sumbe-Ambuela, 

conforme demonstra o trecho a seguir: 

Este aglomerado miserável de casas era Benguela? Menor que 

Luanda, muito mesmo, e sem comparação possível com Caxinde, a 

cidade de Imbe Kalandula, de quem fugia. Mesmo Sumbe-Ambuela, a 

capital dos sumbes, governada pelo amigo Ebo-Kalunda, era muito 

maior e mais povoada. (PEPETELA, 2012, p. 347)  

 

A segunda estratégia em que há um deslocamento da ideia de ―o império como 

imaginação do centro‖ diz respeito à colônia ter sido, em grande parte, povoada por 

condenados no reino, mas que, tendo ido para o degredo, alcançaram lá cargos de suma 

importância para a articulação política, como atesta o narrador Manuel Cerveira Pereira, 

no seguinte trecho: 

 

Por outro lado o que se esperar de gente tão dura, tirada às cadeias de 

Portugal e do Brasil para encherem aqui o nosso exército e os 

presídios? Por vezes até eu esqueço que quase todos são degredos por 

crimes horrendos, mesmo alguns executando agora funções de 

responsabilidade. (PEPETELA, 2012, p. 103) 
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A sul. O sombreiro, sem dúvida alguma, indica a necessidade de revisão dessa 

história colonial. O livro é também uma uma provocação do autor à escrita da história 

angolana, propondo que ela se faça a partir de um ponto de vista endógeno e não 

exógeno. Para apresentar esse desafio, ele escolheu o caminho da literatura, mas se 

apoiou em vários documentos, engendrando um trabalho riquíssimo de (re)construção 

da história. Valendo-se de um gesto questionador de releitura desses registros do 

passado, ele suscita novas possibilidades de interpretação que rompem com o discurso 

colonial dominante e propõe uma nova visada em que os angolanos e não apenas os 

portugueses sejam os protagonistas desse período da colonização. Essa inversão do 

olhar é ainda mais profunda porque não houve uma mera substituição de agentes do 

poder, ou seja, a narrativa de grandes feitos portugueses não deu lugar a outra que 

exaltasse a resistência dos poderosos reis africanos. Esse novo olhar atravessou essas 

duas perspectivas e, no entanto, também levou em consideração que ali viviam outros 

tantos sujeitos que compartilhavam dessa dinâmica social.  

Assim, aparecem de maneira preponderante ao longo da história alguns 

personagens que antes ficariam submersos por um olhar centrado apenas nas figuras de 

poder. Sua pena se volta em direção ao entendimento de que os jogos de poder coloniais 

vão além da relação entre os monarcas europeus e seus representantes nas colônias. A 

partir desse novo olhar, também as relações entre os representantes coloniais e os 

dirigentes africanos precisam ser escrutinadas. E, indo um pouco mais adiante, a ligação 

e as regras estabelecidas entre os próprios sobas precisam ser investigadas e analisadas a 

fim de se construir uma ideia mais complexa e profunda sobre aquele momento da 

história. 

Desde o princípio, torna-se perceptível o ritmo forte que se vai impor à narrativa. 

A frase inicial deflagra os sentimentos contraditórios de atração e repulsa que a figura 

de Manuel Cerveira Pereira inspira. O ódio e o temor que ele provoca se materializam 

na linguagem impactante usada pelo narrador em primeira pessoa para anunciar o 

protagonista do romance: ―Manuel Cerveira Pereira, o conquistador de Benguela, é um 

filho de puta‖ (PEPETELA, 2012, p. 5). Se o objetivo era abalar as estruturas do 

edifício colonial, a meta foi cumprida. Como um tiro que acertou diretamente no alvo, o 

julgamento do narrador é proferido sem meias palavras. Ele não para por aí, segue 

adiante, declarando sua mais profunda cólera pela figura de Cerveira: ―O maior filho de 
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puta que pisou essa miserável terra. Pisou no sentido figurado e no próprio, pisou, 

esmagou, dilacerou, conspurcou, rasgou, retalhou‖ (PEPETELA, 2012, p. 5). A 

gradação expõe, em caráter de denúncia, uma inversão daquilo que o projeto colonial 

prometia. A presença de Cerveira em terras angolanas, longe de ter significado a 

salvação das almas, como era prometido, representou a desgraça dos corpos daqueles 

que pertenciam à terra. O vigor impresso pelo uso de uma linguagem chula toma uma 

gravidade ainda maior quando se sabe que o narrador é um religioso da ordem dos 

franciscanos. O desmonte do discurso colonial fica mais claro ainda quando o padre-

narrador revela as disputas entre as ordens religiosas, principalmente, franciscanos e 

jesuítas. 

A desmitificação operada resulta na desobediência ao discurso colonial e na 

condenação de práticas sociais que monumentalizaram esses conquistadores. Cai por 

terra a ideia de que a colônia foi construída pelo trabalho de grandes heróis que se 

dispuseram a enfrentar a resistência dos povos, classificados por eles como selvagens. 

Fica revelada uma verdade que antes estava obscurecida pelo discurso colonial: a 

conquista angolana esteve entregue a criminosos, homens gananciosos e religiosos 

corruptos. Ao mesmo tempo, as vias narrativas que constituem o romance impedem que 

o discurso crítico resulte na vitimização dos africanos. Se isso ocorresse, seria uma 

forma de negar a participação do povo africano na dinâmica social e de distanciá-lo do 

processo histórico. Entendemos que a ideia é, pelo contrário, incluí-lo nessa dinâmica e 

na escrita dessa história a fim de analisar o papel de cada um nesse momento.  

A tarefa não é simples, porque a tendência, quando se fala desse período, é a 

construção de imagens idealizadas. É como se violência, velhacaria, bandalheira, 

devassidão, enfim, tudo pudesse ser jogado para debaixo do tapete. O gesto de Pepetela 

é justamente o contrário, ele faz o movimento de arrumar a casa e não deixa a sujeira 

ficar escondida. O momento escolhido não poderia ser mais propício para isso, porque a 

necessidade de revisitação não se restringe apenas ao território colonial, mas se estende 

também para a metrópole. Se em terras angolanas vive-se toda a agitação da busca pela 

prata, a decepção de não encontrá-la, as inúmeras expedições e guerras para a obtenção 

de escravos, o sonho do cobre e, por conseguinte, a fundação de Benguela e sua 

separação de Luanda, em terras portuguesas as atribulações também não são poucas, 

porque o domínio espanhol mobilizou os lusitanos.  
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A narrativa se estende pelas duas primeiras décadas do século XVII, período em 

que Portugal encontrava-se sob a dinastia filipina espanhola. A morte de D. Sebastião, 

na célebre batalha de Alcácer-Quibir, trouxe um grave problema para a dinastia de Avis, 

estabelecida desde 1385, porque o rei não deixou herdeiros. O problema parecia ter sido 

contornado com a subida ao trono do seu tio-avô, o cardeal D. Henrique, no entanto, a 

sua morte prematura, em 1580, reabriu a disputa dinástica. A luta entre dois portentosos 

candidatos à sucessão, dona Catarina, duquesa de Bragança, e Felipe II, rei da Espanha, 

foi resolvida pela força militar. Felipe II, neto de D. Manuel, garantiu a sucessão, 

promovendo a invasão de Portugal com suas tropas. Em 1581, teve início aquilo que os 

historiadores costumam chamar de União Ibérica. Felipe II se fez rei das duas coroas e 

delegou o governo de Portugal a um vice-rei espanhol. Em Portugal, no entanto, ficou 

garantido que o comércio colonial fosse feito exclusivamente por navios lusitanos e que 

funcionários portugueses permanecessem na administração. Houve, então, uma 

incorporação no âmbito da metrópole, mas os negociantes e representantes nas colônias 

conseguiram manter-se nos cargos. O reinado de Felipe II terminou em 1598, tendo 

continuado a dinastia com Felipe III, que reinou entre 1598 e 1621. Foi apenas com o 

fim do reinado de Felipe IV, em 1640, que os portugueses conseguiram retomar sua 

autonomia. É sob os auspícios do reinado de Felipe III que se desenrola o enredo da 

narrativa de A sul. O sombreiro. 

A morte de um rei tão jovem, as disputas pelo trono e a intrincada situação 

política em que Portugal se encontrava deram origem a um imaginário de que D. 

Sebastião voltaria para tirar o reino daquele estado. Esse movimento, de cariz 

messiânico, traduzia, de certo modo, o quanto os portugueses ficaram inconformados e 

carregavam consigo uma ideia mítica de salvação. É claro que isso não passaria 

despercebido no romance, e dois narradores, Margarida e Manuel Cerveira Pereira, 

abordam essa situação com pontos de vista bastante distanciados. O de Margarida é o 

mesmo de seu pai, que apostou na visão mítica do retorno de D. Sebastião com a 

esperança de pôr fim ao legado da dinastia filipina. Com isso, André Velho de 

Sottomayor foi à Ericeira em busca de um eremita que dizia ser o antigo fidalgo 

desaparecido em batalha. Foi essa busca que possibilitou o encontro entre Sottomayor e 

Rosa Antunes, mãe de Margarida. O responsável por debelar e reprimir o movimento 

que surgiu em torno do sujeito que reivindicava para si a identidade do rei foi 
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justamente Manuel Cerveira Pereira. A visão de Margarida é idealizada, a descrição é 

divinizada, e algumas versões que ela apresenta chegam a ser oníricas, como se pode 

observar a partir do seguinte trecho: 

 

O nosso bom rei D. Sebastião, ainda solteiro e sem descendentes, 

quase menino de uma beleza divina mas voluntarioso, tinha 

organizado uma grande expedição para apoiar um rei de Marrocos que 

outros pretendentes queriam derrubar, ou coisa parecida, de facto era 

uma forma de acrescentar terras no norte de África às que tinha 

herdado dos antepassados. Mas foi vencido na funesta batalha de 

Alcácer-Quibir e aí morreu, diz-se com o melhor da cavalaria 

portuguesa e a fina flor da nobreza de então. Uma outra versão conta 

ter desaparecido num turbilhão de cavalos e ventos, quando 

atravessavam um rio do deserto. Outra, horrível e achincalhante, 

afirma ter-se afogado no rio com pouco caudal, como o são os raros 

do norte de África, mas a armadura de cavaleiro era tão pesada que 

não se pôde levantar do chão e morreu na pouca água. Outra, que se 

volatilizou na poeira do deserto. (PEPETELA, 2012, p. 80) 

 

No confronto com o ponto de vista de Cerveira, observaremos que as versões 

apresentadas por Margarida são aquelas que permitem a transfiguração do rei em um 

mártir. Se não fosse ele em pessoa a salvar os portugueses dos odiosos espanhóis, o seu 

espírito inspiraria cada um para que pudesse lutar contra a submissão tão dolorosa para 

o orgulho lusitano. Cerveira, como se pode analisar pelo trecho seguinte, ridiculariza 

aquelas pessoas que, como o pai de Margarida, acreditavam no retorno do rei: 

 

Conheci mundo, sei do que falo. As grandes nações não se fazem 

assim, com pensamentos de terreiro, de defender o pequeno bocado. 

Nem com disparates como o mito de que D. Sebastião vai aparecer um 

dia desses do denso nevoeiro. Tretas! O rapazinho efeminado, que só 

gostava de rapazes como ele, queria fazer de soldadinho, como uma 

brincadeira. E resolveu conquistar a terra dos mouros, como os avós e 

bisavós tinham feito. Só que nunca teve a têmpera deles, mesmo dos 

mais fracos. Ainda por cima, queria ser solteiro e, para não tocar em 

mulher, resolveu não fazer filhos. Alguns pensavam que era a 

castidade própria dos cavaleiros de outras eras. Não era nada, a 

história sempre correu pelo reino, a castidade dele só se revelava em 

relação às mulheres. [...] É este o rei salvador da pátria devassada! Por 

isso sempre defendi que a Coroa está melhor com um Filipe de 

Espanha, esses ao menos não são sodomitas, a descendência provando 

como são machos laboriosos. (PEPETELA, 2012, p. 134-135) 

 

O modo ofensivo e zombeteiro com que Cerveira descreve D. Sebastião degrada, 

perversamente, a personalidade do rei. Ele não teria nenhum traço da coragem dos seus 
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antecessores, ao contrário, seria apenas um menino irresponsável que gostava de jogos 

eróticos e sexuais com outros rapazes, por isso não tinha deixado herdeiros. O contraste 

entre as descrições de Margarida e de Cerveira se faz necessário, porque reforça a ideia 

de que o registro da história vai se constituindo a partir da opinião de cada um e não de 

maneira isenta e imparcial, tese difundida durante muito tempo. Além disso, a escolha 

por retratar esse momento da história, em que Portugal vivia uma situação bastante 

peculiar, desloca a ideia de centralização do império e nos faz um alerta de que lutas 

militarizadas pelo poder e disputas territoriais não se localizavam apenas no continente 

africano, mas estavam presentes também no europeu.   

Mais um aspecto fundamental é que a versão de Cerveira nega a 

monumentalidade mítica de D. Sebastião. Esse gesto de dessacralização de uma figura 

histórica é o mesmo operado pelo próprio livro em relação à figura de Manuel Cerveira 

Pereira, o conquistador de Benguela. Em homenagem ao fundador, sua primeira escola 

se chamava Manuel Cerveira Pereira. Em Lisboa, existe uma praça com o mesmo nome 

e em Anadia, distrito de Aveiro, há também uma rua. No Lobito, há uma rua com o 

nome de Cerveira Pereira e um monumento em memória do fundador.  

Retomando o diálogo com Walter Benjamin (2011), a revisão crítica propicia 

um deslocamento do passado, que sai do lugar de estabilidade em que havia sido 

colocado pelo discurso dos vencedores e passa a habitar uma zona movediça e 

incômoda. Não há uma recuperação dessa estabilidade, mas o desvelamento de que o 

entendimento do passado não está fixo, podendo ser interpretado de maneiras muito 

diferentes, dependendo da perspectiva pela qual é analisado. A escritura ficcional de 

Pepetela, em diálogo com a escrita da história, coloca em questão, a todo tempo, a 

relação entre passado e presente. Ainda que o livro recorra a um momento que dista do 

presente cerca de quatrocentos anos, as reflexões e questões trazidas a lume atualizam 

discussões muito contemporâneas. Portanto, há que se perguntar sempre: herói para 

quem? 

Fugindo de soluções redutoras, Pepetela pretende, por meio do recurso da 

polifonia, expor as múltiplas facetas de Cerveira Pereira. Se comparado com a biografia 

de Cerveira, escrita por Gastão de Sousa Dias, e publicada, em 1940, pela Agência 

Geral das Colônias, o romance traz para a ficção um retrato mais complexo desse 

personagem histórico. Tal biografia, dedicada ―aos pioneiros da colonização de 
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Angola‖, ressalta momentos da vida pública de Cerveira, em oito capítulos que contam 

desde a chegada dele à Angola com o governador João Coutinho até sua morte. O 

retrato do homem de armas começa a ser desenhado já na sua vida adulta. Suas origens, 

a infância ou a adolescência não são sequer mencionadas. A carreira pública de militar e 

político de Manuel Cerveira Pereira domina a narrativa do livro e fica bastante evidente 

que o foco são as conquistas.  

Sobressaem algumas características marcantes da personalidade de Cerveira 

Pereira e, ainda que haja a tentativa de idealizar sua figura, fica difícil esconder as 

idiossincrasias de sua personalidade. O biógrafo destaca a austeridade do seu tratamento 

com as pessoas, mas, como contraponto, também evidencia a coragem de empreender a 

conquista diante dos ―gentios‖, que resistiam à violência da submissão. Cerveira é 

qualificado como um ―chefe de rara energia e indomável audácia‖ (DIAS, 1940, p. 17).  

O governador Rodrigues Coutinho, com quem Cerveira Pereira foi para Angola, 

morreu, em decorrência das febres, dois anos depois de ter desembarcado em terras 

angolanas. O capitão-mor que o sucedeu ficou pouco tempo no cargo e teve uma morte 

um tanto quanto suspeita. Depois disso, Cerveira foi o escolhido como capitão-mor e, 

até que viesse do reino um novo governador, seria o interino. A biografia apresenta a 

nomeação como um prêmio por sua coragem.  

 

De novo os portugueses de Angola, em plena consternação, se 

achavam sem capitão general que os guiasse e defendesse. Os capitãis 

degladiavam-se sôbre a sucessão do gôverno; conteve-os porém nas 

suas desinteligências o padre jesuíta Jorge Pereira, que, com prudência 

e autoridade, os levou à escolha do capitão Manuel Cerveira Pereira, 

já então notabilizado pela sua indomável coragem. (DIAS, 1940, p. 

14) 

 

Depois de dois anos como governador interino, Cerveira não apenas foi destituído 

do cargo como recebeu voz de prisão, logo na chegada do novo governador. Esse 

episódio não poderia ser silenciado na sua biografia, ainda que o desejo fosse exaltar 

suas conquistas. A estratégia usada pelo biógrafo é a de assumir que havia acusações 

gravíssimas que envolviam corrupção, prevalência de interesses próprios e abuso de 

poder (DIAS, 1940, p. 19). No entanto, a saída escolhida para comentar esse episódio da 

vida de um homem tão ―valoroso‖ (DIAS, 1940, p. 20) foi atribuir sua prisão às 

inimizades que ele cultivou por conta da sua personalidade e não aos seus desmandos. 
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Gastão Sousa Dias tentou remediar as acusações contra Cerveira colocando na balança 

os erros e acertos e concluindo que ―os seus actos bons compensavam com vantagem 

quaisquer erros em que por ventura se houvesse deixado tombar‖ (DIAS, 1940, p. 21). 

Para o escritor ele era um ―enérgico lutador‖ (DIAS, 1940, p. 20), que conseguiu vencer 

as atribulações, apesar de toda a ―violência que sofrera e dos vexames que suportara‖ 

(DIAS, 1940, p. 21). O modo como se articula o discurso nos leva a compreender que 

Gastão Dias defende a hipótese de que Cerveira tinha sido vítima de um golpe 

preparado pelos seus inimigos. 

A biografia de Gastão Sousa Dias está vinculada à tentativa de defender esse 

personagem como um grande vulto da história nacional. Apesar de não ser possível 

apagar todas as suas falcatruas, a tentativa é de glorificar os seus atos e conquistas como 

algo muito maior do que sua improbidade. Tanto que a conclusão a que o biógrafo 

chega é que seu ―temperamento autoritário que não suportava o mando de ninguém‖ 

(DIAS, 1940, p. 26) e o fato de ser um ―homem orgulhoso‖ (DIAS, 1940, p. 27) 

levaram o conquistador à ruína e à morte.  

Já no romance, a morte do capitão-geral a quem Cerveira sucedeu é motivo de uma 

grave acusação. O Padre Simão de Oliveira suspeita que Cerveira fazia intrigas e 

tramava contra o capitão-general para tomar o seu posto. Lançar mão da narrativa em 

primeira pessoa para fazer essa denúncia é um artifício de que Pepetela se utiliza, 

deixando o leitor desconfiado, desde o princípio, do mau-caratismo do governador. O 

padre da ordem dos franciscanos acusa Cerveira de ter alcançado o cargo por causa de 

sua influência e ligação com os jesuítas e por ter se utilizado de ardis: ―conseguiu por 

certas influências arrebatar o governo de Angola em 1603. Não por merecimento, mas 

por falta de outro nobre e por ações torpes exercidas em nome do monarca, seu grande 

protetor‖ (PEPETELA, 2012, p. 9). Além disso, o religioso aponta sua falta de 

escrúpulo, pois fazia um jogo duplo a fim de conseguir arregimentar opiniões favoráveis 

a si. Usando o recurso da ironia, o narrador deixa evidente a desonestidade de Cerveira, 

conforme podemos observar no trecho a seguir: 

 

 

Moveu-se nas sombras. A uns dizia, como engolir isso, um rei 

espanhol e ainda mais um governante espanhol? [...] A outros dizia 

cinicamente, temos de obedecer ao capitão-mor, apesar de ser 

espanhol e degredado por ter matado vinte pessoas inocentes. [...] Até 
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hoje não se descobriu como o capitão-mor apareceu apunhalado num 

ermo escuro, na subida da barroca, abraçado a um cato-candelabro, 

em Luanda. Para mim, foi Manuel Cerveira Pereira o mandante 

escondido no meio do exército de Massangano, mas, cala-te boca, só 

os mudos têm vida larga. Não possuo provas, no entanto, a quem 

aproveitou o homicídio? O assassinato do espanhol levou Cerveira 

para o cargo de capitão-mor e portanto governador interino. 

(PEPETELA, 2012, p. 10) 

 

No capítulo seguinte, o narrador em terceira pessoa modaliza o discurso e pondera a 

escolha de Cerveira para o cargo: ―Quando Manuel Cerveira Pereira ascendeu, por 

merecimento ou intrigas religiosas, ao cargo de capitão-mor e portanto governador 

interino [...]‖ (PEPETELA, 2012, p. 12). Duas versões são oferecidas ao leitor e, ao 

assumir que a acusação é um dado a partir da opinião do narrador em primeira pessoa e 

não é baseada em provas, o romance abre uma reflexão bastante produtiva em face da 

impossibilidade de uma posição neutra em qualquer enunciação, seja ela ficcional ou 

histórica. Fica evidente a existência de um sujeito enunciador que leva em seu discurso 

valores, ideologias e crenças. 

O bacharel Manuel Nogueira, sindicante do processo de deposição de Manuel 

Pereira Cerveira, é também um personagem do romance. E, ao que parece, o romancista 

acolhe a ideia de que Cerveira tinha muitos inimigos. A diferença entre os dois textos é 

que o biógrafo lança mão da ideia de que as acusações foram fruto da articulação 

invejosa desses inimigos, enquanto, no romance, as acusações parecem ter bastante 

fundamento. No romance, os inimigos de Cerveira, André Sottomayor e o vigário, 

foram responsáveis por municiar o bacharel Manuel Nogueira das acusações que devia 

fazer contra o governador. E eram muitas: as ―guerras injustas‖, ―parar uma guerra 

vitoriosa só para receber um suborno‖ (PEPETELA, 2012, p. 116), o fato de ser alguém 

que ―faz ou desfaz guerras conforme lhe interessam ou não‖ (PEPETELA, 2012, p. 

117), e ainda os ―crimes de extorsões‖ (PEPETELA, 2012, p. 119). É interessante notar 

que as denúncias feitas contra o governador, naquela época, direcionam-se à corrupção, 

defesa de interesses pessoais, extorsão e enriquecimento ilícito. Muitas dessas acusações 

permanecem sendo feitas contra pessoas que estão atualmente no poder. Os cargos 

públicos podem servir, por exemplo, como possibilidade de proteção dos seus interesses 

pessoais e das ligações com empresas que têm negócios escusos.  

O romance provoca, então, uma leitura atualizada das relações entre interesses 

públicos e privados e do jogo do poder. Talvez seja possível pensar que o desvelamento 
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da permanência de estruturas sociais e políticas, que vêm desde os tempos iniciais da 

colonização, tem como efeito a consciência da repetição. A grande virada seria, por 

conseguinte, a emancipação em relação a essas práticas. No entanto, o romance também 

deixa entrever um olhar cético para essa mudança. Parece que a repetição está fadada a 

ocorrer e que apenas uma mudança com impacto muito mais profundo poderia encerrar 

esse ciclo vicioso. 

Logo, compreende-se a impossibilidade de negar que Cerveira tinha muitos 

inimigos, cultivados pelos seus atos desmedidos e acintosos. O interessante é notar que 

o romance não exime esses inimigos de confabularem para conseguirem sua queda do 

poder. E também não os coloca na posição de mártires combatentes da luta contra a 

crueldade do governador. O texto mostra que todo esse confronto vai muito além da 

cruzada do bem contra o mal. O personagem André Velho de Sottomayor, por exemplo, 

talvez o mais ferrenho de todos os inimigos de Cerveira, também não era alguém em 

quem se pudesse depositar completa e total confiança, conforme podemos observar no 

trecho a seguir: 

 

André Velho de Sottomayor por mero acaso não se estava a referir a si 

próprio, viera de facto como voluntário, embora constasse nas 

tabernas dos Coqueiros e até na fortaleza de S. Miguel que se 

voluntariou muito ligeiramente para fugir de um enorme desfalque 

feito à Fazenda Real, deixado no limbo pela sua ausência. Por isso 

nunca aceitara outro posto no Brasil ou mesmo em Portugal, com 

medo de a verdade subir à superfície, trazida pela sua presença, como 

as moscas vêm, atraídas por certos cheiros. (PEPETELA, 2012, p. 

118) 

 

A incorporação da ideia de que um dos grandes inimigos do governador era alguém 

que, no seu passado, também praticou atos reprováveis rompe com certa visão 

idealizadora. Não é permitido nem mesmo que o leitor idealize esses personagens que 

estão combatendo o governador. Fica visível a ideia de que o retrato tirado em um 

determinado momento vai representar sempre aquela pessoa. É apenas um instantâneo 

do momento e não de como ela foi no passado ou será no futuro. O ouvidor discordava 

dos métodos do governador, mas não seria possível garantir que, na alternância de 

poder, prevaleceriam a honestidade e o cumprimento às leis. A única possível garantia 

seria a de que o grupo que estava com Cerveira cederia lugar àquele capitaneado pelo 

vigário e por André Sottomayor. Fica bastante explícito que o princípio da colonização 
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pressupunha violência física e simbólica, uso da força das armas, defesa dos interesses 

dos conquistadores e hipocrisia em relação à missão cristã de catequização, portanto não 

há espaço para nenhum tipo de idealização. A heroicização desses primeiros 

conquistadores, reconhecidos pela narrativa colonial como grandes desbravadores, fica 

interditada pelo desvelamento do modo como esses sujeitos lidaram com os conflitos e 

com os seus interesses financeiros, sendo encobertos por um discurso religioso da 

expansão da cristandade. 

O livro de Pepetela cumpre um papel fundamental nessa desmitificação, visto que 

toma um viés crítico e conduz o leitor a uma construção reflexiva que tenta ampliar a 

compreensão do complexo de fatores envolvidos naquela dinâmica social. A análise 

busca um aspecto menos moralizante e mais aberto a um constructo político abrangente. 

Ao lançar mão da descentralização das vozes narradoras, convocando vários 

personagens, o romance transpõe para o texto a complexa rede social que se vai 

construindo. O livro começa com uma descrição bastante negativa de Cerveira feita pelo 

padre Simão de Oliveira, como já destacamos. Margarida também não o tinha em alta 

conta, ela o via como um ―criado do duque de Alba‖ (PEPETELA, 2012, p. 81) e um 

―lacaio dos espanhóis‖ (PEPETELA, 2012, p. 82). O seu ar ―debochado‖ (PEPETELA, 

p. 84) e a violência que carregava em si faziam com que ela o visse como um ―homem 

sinistro‖ (PEPETELA, 2012, p. 82). Carlos Rocha tinha medo do homem que se vestia 

de negro e não queria nem saber de se aproximar dele. Ainda que a profecia de Na 

Gonga não tivesse dito exatamente de quem ele deveria manter distância, Carlos 

entendeu prontamente que era do governador, como se observa a seguir: 

 

O instinto lhe dizia para se conservar longe daquele governador. E não 

era só o instinto, também Na Gonga, uma mais-velha muito sabedora 

das coisas e que tratava com os espíritos no cesto de adivinhação. Um 

dia que a fora visitar com a mãe, a velha agitou o cesto, que as duas 

senhoras chamavam ngombo, [...] disse uma série de coisas em voz 

diferente da dela [...] que se devia afastar sempre de homens brancos 

altos e magros vestidos de preto, muito perigosos para o seu destino. 

Ao ver Manuel Cerveira Pereira, o governador fino e de escuro, 

Carlos compreendeu, esse é um dos que devo evitar. (PEPETELA, 

2012, p. 52) 

 

A visão que Cerveira tinha de si mesmo, principalmente, quando ocorreu o episódio 

de sua prisão, era a de um injustiçado e perseguido pelos seus inimigos. Ele chega a se 
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comparar com Jesus Cristo, mas, em vez de perdoar os seus inimigos, tinha sede de 

vingança:  

Iam pagar, um a um, devagar. Primeiro deveria descobrir qual a 

cabeça dos meus inimigos na corte de Filipe e depois os restantes. Até 

chegar à escumalha que riu na praia enquanto eu caminhava para o 

meu gólgota, carregando ferros em vez de uma cruz, única diferença 

com o crucificado de Jerusalém. (PEPETELA, 2012, p. 137) 

 

O perfil de Cerveira traçado pelo narrador em terceira pessoa é o menos pérfido de 

todos. Ainda que não seja tão desfavorável, a ironia que transborda da ideia de que ele 

tem uma ligação forte com os jesuítas e conhece todos os meandros da vida social, por 

isso se comporta daquela maneira, não deixa dúvidas de que, mesmo esse narrador, não 

carrega nada de imparcialidade, conforme podemos observar a seguir: 

 

Por isso também Cerveira Pereira foi aceite pelos colonos e 

conquistadores antigos e influentes, parecendo o mais inflexível e 

austero de todos. Alto e magro, trajava sempre de escuro, barba 

bicuda, cabelos longos mal aparados e bigodes a ficarem grisalhos 

mas empertigados e atrevidos. Andava muito direito, a cavalo ou a pé, 

puxando para a frente a fidalguia, uma espada reluzente batendo nas 

coxas. E a sua presença era sentida regularmente na primeira fila da 

missa dos jesuítas, dando a entender que conhecia todo o latim por 

trás do ritual. (PEPETELA, 2012, p. 13) 

 

A austeridade de Cerveira, característica destacada tanto na biografia quanto no 

romance, materializa-se no uso de botas. Mais uma vez, o calçado aparece para denotar 

a condição social e a superioridade daqueles que se valem desse tipo de indumentária 

para demonstrar o seu poder. O gesto de usar sapato era distintivo naquela sociedade 

colonial e permaneceu como representação da estatura social, durante muito tempo, 

conforme pudemos observar em A casa velha das margens. Fica evidente o quanto 

manter as aparências tornou-se uma prática fundamental daquele espaço. Para Cerveira, 

o preço a pagar era altíssimo, pois seus pés se dilaceravam em bolhas e a dor física fazia 

com que tivesse dificuldade de andar. Entretanto, nem assim ele descia do seu pedestal, 

porque mais importante era manter a ideia do poder que as botas lhe davam, conforme 

se observa no trecho a seguir. 

 

Também não usava outro tipo de calçado, mais leve e fresco, como 

faziam os franciscanos. As botas de montar eram signo da sua 

condição de cavaleiro e acima de todas as dores devia sempre ficar a 
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insígnia de nobreza. A humildade de andar descalço ficava bem ao 

peregrino e ao homem atormentado pelos seus pecados. E aos negros. 

Nunca a um fidalgo de sua majestade Filipe de Espanha. (PEPETELA, 

2012, p. 15) 

 

Na visão de Cerveira Pereira, andar descalço era algo que cabia a pessoas que 

participavam de um círculo social muito abaixo do dele: os peregrinos, os pecadores e 

os negros. No caso dos negros, como já dissemos no capítulo anterior, ―os pés descalços 

respeitam a relação sagrada com a terra e com os espíritos‖ (HENRIQUES, 2004, 38). 

Os portugueses não entenderam isso e traduziram essa diferença cultural em termos de 

valor social. Também o outro protagonista do romance, Carlos Rocha, tem as botas 

como marca distintiva. O fato de ele ser um negro que usava botas e tinha um mosquete 

fazia com que as pessoas compreendessem sua estatura social como a de um branco. 

Como aconteceu no primeiro encontro entre Carlos Rocha e o chefe dos sumbes, Ebo-

Kalunda: ―Os membros da comitiva [de Ebo-Kalunda] riam entre si, apontando o 

homem com botas altas e chapéu de abas largas, um branco de cor preta, como tinham 

visto outros lá de onde vieram‖ (PEPETELA, 2012, p. 261). 

Isso leva a uma discussão que precisa ser muito atentamente observada, porque a 

categoria racial não teve o mesmo significado durante todo o tempo da colonização. O 

conceito de negro ou de africano como um único povo ainda não existia. Para eles 

mesmos, as diferenças constituíam um conjunto muito mais importante que suas 

semelhanças. Essa ideia de uma comunidade ampla de negros africanos, que 

partilhavam das mesmas práticas, dos mesmos símbolos e signos pode nos levar a 

cometer anacronismos e equívocos de interpretação, por exemplo, quando da leitura de 

livro como o de Pepetela.  

O livro coloca de maneira muito evidente essa situação, porque mostra que a 

categoria racial não era tão marcante quanto a cultural. Se observarmos, por exemplo, 

Carlos Rocha, Mulende e Mukilango, um jaga, veremos que todos são personagens 

negros, mas que há sempre algo que os distingue entre si. Isso fica bem evidente quando 

o personagem Carlos Rocha toma conhecimento, através de Mukilango, de que 

precisaria dar um escravo como alembamento para se casar com uma mulher jaga, 

Kandalu. Carlos é um negro cuja formação se deu a partir da tradição cultural cristã, 

Mulende veio de uma etnia que recusava a antropofagia, enquanto os jagas eram 

guerreiros antropófagos, como se pode observar no trecho a seguir: 
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Falávamos entre nós e Mulende estava comigo, não podíamos apanhar 

gente para ser comida. Uma coisa era suportar o espetáculo, se 

acontecesse. Outra era participar dele, financiá-lo mesmo. Não era 

coisa de cristão, uma barbaridade. Mulende encolheu os ombros ao 

argumento religioso, isso não lhe tocava. Mas instintivamente tinha 

horror ao costume, aliás, na sua etnia nunca se praticava a 

antropofagia, nem mesmo a esporádica e ritual. (PEPETELA, 2012, p. 

197) 

 

Outra reflexão proposta pelo romance, portanto, é a de uma revisão estrutural do 

modo como essas relações são, geralmente, representadas. Por diversas vezes, 

representa-se uma rede social e política complexa como algo cuja configuração seria 

retilínea, linear e resultado apenas de relações de causa e efeito. Além disso, 

desconsidera-se a imprevisibilidade e o fato de que o produto dessa relação pode seguir 

uma direção diferente daquela prevista anteriormente. Uma pequena rotação ou 

mudança no foco do interesse pode gerar um efeito de aparente contradição. No entanto, 

só se considera paradoxal porque, como já dissemos, nega-se que a direção pode mudar 

a qualquer momento ou pode nunca ter sido, de fato, aquela enunciada. 

Isso ocorre, por exemplo, com o papel que as ordens religiosas católicas ocupam na 

colônia naquele período. Uma das justificativas para o estabelecimento da empresa 

colonial foi a expansão da fé católica. No entanto, ao se instalarem nas colônias, essa 

missão ia tornando-se, para alguns religiosos, apenas um mero pretexto para a expansão 

da sua própria riqueza. No romance, o fato de um dos narradores ser um padre que 

descende de uma família judaica convertida ao cristianismo traz uma diferença 

fundamental. Pepetela coloca em cena um aspecto importante desse momento, mas que 

parecia apenas restrito à metrópole: a perseguição aos cristãos-novos. O romance amplia 

o campo de visão e mostra que isso se transfere, ainda que não de maneira oficializada, 

para as colônias. As ameaças de denúncia aos tribunais inquisitoriais eram comuns, 

como se pode observar, através das palavras do padre Simão de Oliveira, no trecho 

seguinte:  

O aspecto feliz da coisa é que a Santa Inquisição não existe de forma 

oficial em Benguela. Nem no Congo ou Angola, os demais reinos ao 

norte. Isso implica menos espionagem sobre os nossos atos e 

pensamentos. No entanto, apesar da inexistência local do Santo 

Ofício, os relatórios que enviamos para o Vaticano são lidos 

atentamente e algumas acusações levam a processos encobertos. 

Embora os dos dominicanos pareçam mais credíveis aos olhos da 

Santa Sé, talvez por terem ganhado inexcedível experiência em 
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venenosas denúncias, os nossos relatórios também lá vão fazendo o 

seu laborioso caminho. Tudo no mais sigilo, como se deve. 

(PEPETELA, 2012, p. 8) 

 

A inquisição também foi tema de uma conversa entre Carlos Rocha e Ebo-

Kalunda, governador de Sumbe-Ambuela. Como se fosse um tradutor, Carlos Rocha 

informa ao chefe dos sumbes alguns costumes dos brancos, como se ―vestiam, comiam, 

bebiam, combatiam e conspiravam‖ (PEPETELA, 2012, p. 294) e também as diferentes 

formas de matar que empregavam. Invertendo o sinal entre barbárie e civilização, o 

diálogo denuncia a violência e a selvageria que a morte na fogueira significava. Ebo-

Kalunda compara as duas culturas e chega à conclusão de que a dos outros, ou seja, a 

dos portugueses, era muito mais cruel e torturante que a deles, conforme podemos 

constatar no trecho a seguir: 

 

─ Usam para os que têm outras religiões, também para algumas 

pessoas acusadas de feitiçaria.  

─ Queimam? 

─ Juntam muita lenha, põem a pessoa em cima da pilha de 

lenha, pegam fogo. Ela demora a morrer. 

─ Bárbaros. 

─ Também acho. 

─ Nós usamos o punhal, o porrinho, a flecha, a azagaia, o 

veneno... Tudo mortes rápidas. Mas o fogo... (PEPETELA, 2012, p. 

294) 

 

 

O historiador Luiz Felipe Alencastro menciona esse tema da inquisição em seu 

livro, O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul (2000), e confirma que 

havia uma força coercitiva do clero, tanto no Brasil quanto em Angola, ainda que 

―tribunais e fogueiras do Santo Ofício não tenham sido montados nesses territórios‖ 

(ALENCASTRO, 2000, p. 26). Ele assinala um episódio, retirado da Monumenta 

Missionária Africana, obra também destacada por Pepetela como referência para o seu 

trabalho, que vai ao encontro do que se está discutindo no romance: a intimidação que 

os religiosos instituíram. Mesmo que as ameaças não pudessem ser levadas a cabo 

naquela jurisdição, o efeito simbólico de mencionar ou insinuar uma denúncia aos 

tribunais inquisitoriais era amedrontador. Alencastro (2000, p. 26) ressalta a narrativa de 

um padre que, tendo flagrado a entronização de um ídolo em uma aldeia, nos sertões de 

Angola, tomou-o para si a fim de destruí-lo. No entanto, o soba do lugar, tentando 
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recuperar a imagem que simbolizava para aquela comunidade o médico e o remédio, 

pediu ajuda a um morador não nativo que era seu aliado. O padre Pero, missionário 

jesuíta, diante da confusão que estava se formando e sabendo que o morador era um 

cristão-novo, não se acanhou em lançar mão de uma ameaça enviesada de denunciá-lo 

ao Santo Ofício. O homem ficou bastante assustado e logo retirou o seu apoio ao soba, 

concordando que o padre queimasse a estátua. Essas ameaças e acusações eram comuns, 

conforme se pode verificar no trecho a seguir: 

 

Num contexto de aculturações, movimentos migratórios, epidemias e 

conflitos religiosos – com acusações de judaísmo correndo soltas –, o 

estigma proferido pelos padres se revestia de pesadas consequências. 

De golpe, a repressão religiosa transpõe o quadro doutrinário para 

intervir como instrumento disciplinador da política e da economia 

metropolitana no ultramar. (ALENCASTRO, 2000, p. 23) 

 

Já no romance, a crítica feroz que se manifesta através da voz dessa personagem 

tão peculiar se vale de uma linguagem ácida e corrosiva. Sua arma discursiva volta-se 

contra aqueles que, por um lado, proclamavam a bondade, o perdão e a indulgência, 

mas, por outro, cometiam atos de barbaridade. Uma das justificativas dadas era a de que 

os africanos estavam sendo protegidos, já que os europeus lhes estavam ensinando, 

através da evangelização, o caminho da redenção religiosa. As suas palavras são 

definitivamente ásperas e duras, mas extremamente lúcidas e reveladoras em relação à 

farsa galopante que a igreja católica não apenas acobertou, mas de que foi participante 

ativa, conforme podemos constatar no trecho a seguir: ―Porque isto de ser sacerdote 

católico em África é uma profissão rentável, um simples negócio, nunca uma devoção 

desinteressada. As devoções foram tragadas no tráfico de escravos‖ (PEPETELA, 2012, 

p. 7). No final do século XV, a expansão portuguesa chegou a ser apreciada pelas bulas 

papais como cruzada cristã. Segundo J. E. Harris,  

A necessidade de justificar o crescimento do número de escravos 

africanos levou os papas Nicolau V e Calisto III a expedir bulas (em 

1454 e 1456, respectivamente), apresentando a expansão portuguesa 

na África como uma cruzada de cristianização do continente africano. 

Nessa perspectiva, a escravização dos africanos pelos cristãos era vista 

como sendo do próprio interesse dos autóctones ―pagãos‖, argumento 

esse reforçado pelo mito bíblico segundo o qual os descendentes de 

Ham, um dos filhos de Noé, eram amaldiçoados e destinados à 

escravidão. Tal dimensão bíblica e religiosa, por ser de grande 

alcance, fundava e justificava muito oportunamente ideias relativas à 
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natureza ―inferior‖ e ―selvagem‖ dos africanos. (HARRIS, 2010, p. 

136) 

 

O paradoxo parece evidente: se o objetivo máximo seria a salvação das almas 

dos africanos, é válido questionar como a escravização poderia ser tolerada e praticada 

pelos religiosos. Não obstante, a necessidade de incluir aspectos contraditórios dessa 

análise é trazida para o romance. Através de uma discussão entre dois padres jesuítas, 

que foi ouvida por Carlos Rocha, apresenta-se a problemática da diferença de 

tratamento que era dada pelos representantes da Companhia de Jesus aos índios, no 

Brasil, e aos escravizados africanos. O personagem João Domingos defende, diante do 

seu superior, Jerónimo Vogado, que ―se os índios no Brasil não devem ser escravos e a 

nossa ordem os protege, não percebo porquê os negros podem ser vendidos e mortos 

como animais‖. Mais adiante, ele acrescenta: ―Apenas não acho justo que haja maneiras 

diferentes de tratar os indígenas da América e os da África‖ (PEPETELA, 2012, p. 33). 

Luiz Felipe Alencastro também aborda a questão no seu livro, acentuando que 

essa discussão teve o seu ponto alto na Europa, nos séculos XVI e XVII, porque se 

ampliava a distância entre o culto à liberdade nesse continente e a expansão 

avassaladora do escravismo, na América e na África. No entanto, a despeito da Contra 

Reforma católica, na Península Ibérica, 

 

a práxis missionária supera as contradições surgidas entre o 

escravismo e o catolicismo, na medida em que restringe os efeitos 

remitentes do matrimônio e do batismo ministrados aos escravos e 

preserva os direitos dos senhores ante o imperativo absolutório da 

confissão. (ALENCASTRO, 2000, p. 157) 

 

No romance, a complexa rede social é representada de modo bastante crítico, 

confirmando a análise aqui desenvolvida. Juntam-se à desmitificação do papel dos 

conquistadores europeus, à disputa encoberta entre portugueses e espanhóis pela coroa e 

ao desvelamento da hipocrisia de muitos religiosos, um tema complexo de se tratar: o 

tráfico de pessoas da África para outros continentes. O romance não se prende a análises 

maniqueístas e traz à baila tanto a participação dos portugueses quanto a dos agentes 

locais nesse processo. O assunto é delicado, porque não existe uma única maneira de 

interpretá-lo e cada um dos pontos de vista pode estar, como já o dissemos, 

inevitavelmente carregado de contradições. A escravidão provoca, ainda no presente, 

uma dor aguda. Os corpos dilacerados parecem vagar, esperando que suas memórias 
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sejam reconstruídas e que se reconheça a barbárie a que foram cruelmente submetidos. 

O retrato da fantasmagoria em que se converteu a escravidão se apresenta no romance, 

em uma das cenas mais tristes e tocantes de toda a narrativa, o encontro entre Carlos 

Rocha, Mulende e o pumbeiro que conduzia as pessoas para fora de si mesmas e para o 

inevitável destino da escravidão: 

 

O silvo do chicote era a verdadeira fala do pumbeiro.  

Os olhos no chão, vazios de futuro, marcharam os escravos ao longo 

da margem da lagoa. Magros, cansados, vencidos. Muitos morreriam 

durante a viagem de meses até a América, deitados num espaço de 

porão escuro só suficiente para o seu corpo comprimido contra o dos 

companheiros de desgraça, comendo, dormindo, defecando e urinando 

no mesmo sítio. Os escravos nem olharam para Carlos e Mulende, já 

não olhavam para fora do seu destino. Se foram arrastando, 

levantando pó com os pés. Atrás de si, permaneceu um caminho de 

mato, limpo de capim e de espinheiras. 

Cheio de dor e fantasmas. (PEPETELA, 2012, p. 59) 

 

O historiador nigeriano Joseph Inikori defende que o papel do tráfico 

transatlântico de escravos, entre meados do século XVI e finais do século XIX, no 

desenrolar da história mundial, ainda não foi ―devidamente evidenciado‖ (2010, p. 91) 

nem ―detalhadamente estudad[o]‖. (2010, p. 98) Como o historiador pondera, no caso 

do trânsito de pessoas entre África e América, a situação é singular, por conta de sua 

amplitude, da extensão geográfica e do regime econômico de cuja engrenagem foi parte 

fundamental, ainda que tenha havido tráfico de pessoas durante muitos séculos e em 

muitos lugares, como ele esclarece: 

 

Os documentos históricos permitem facilmente constatar que todos os 

povos do mundo venderam como escravos, em regiões longínquas e 

no curso de uma ou outra época, alguns de seus conterrâneos. 

Aprendemos, assim, que a missão enviada no século VI para converter 

o povo inglês ao cristianismo estava ligada à venda, no mercado de 

Roma, de crianças inglesas, vítimas das frequentes lutas entre os 

povos anglo-saxões que vendiam, como escravos, os prisioneiros 

capturados durante seus combates. Situação idêntica verifica-se em 

outros territórios europeus. Durante séculos, as etnias da Europa 

Oriental e Central (e, sobretudo os eslavos, cujo nome deu origem à 

palavra ―escravo‖) forneceram escravos ao Oriente Médio e à África 

do Norte. (INIKORI, 2010, p. 92) 

Em relação ao tráfico de escravos, os números levantados por ele são aterradores: 

cerca de 22 milhões de pessoas foram levadas da África para outros continentes, no 

período entre 1500 e 1890. Como as pesquisas documentais têm sido constantemente 
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revisadas, esse número pode ser ainda maior. O impacto desse processo migratório 

forçado foi terrível para o continente, pois interrompeu o crescimento demográfico e 

deixou várias áreas sem habitantes, sendo as regiões do Golfo de Benin, do Golfo de 

Biafra e o Congo-Angola as mais atingidas. Ele analisa ainda que as guerras frequentes 

foram outro efeito nefasto do tráfico de escravos, o que perturbou as estruturas sociais e 

políticas locais, conforme podemos observar no trecho a seguir: ―Por outro lado, como 

fora pelo emprego permanente da força, notadamente no quadro de operações militares, 

que a população exportada foi escravizada, o comércio dos escravos teve efeito 

altamente perturbador sobre as estruturas sociais e políticas africanas‖ (INIKORI, 2010, 

p. 126). Como consequência, criaram-se aristocracias militares com enorme influência 

em quase todos os grandes estados africanos na época. O resultado de tudo isso foi, 

segundo ele, duplamente negativo, porque incidiu sobre as dimensões de cada estado e 

sobre a estabilidade política interna. 

Nesse contexto, é possível observar, no romance de Pepetela, aspectos a respeito 

desse tema que consideramos de suma importância. Isso pode ser observado no trecho 

que nos serviu de epígrafe para essa parte do capítulo. É a um comentário do narrador 

que irrompe do texto, por isso aparece entre colchetes e em itálico. Primeiramente, nota-

se a diáspora africana para o Brasil. Em segundo lugar, o caráter ambivalente da 

expressão ―na maior candura‖, pode denotar tanto o desconhecimento daquele que fala 

quanto o riso irônico do narrador em relação à alienação do declarante. Mais adiante, 

expõe-se a convocação de um ancestral africano que tivesse sido príncipe ou princesa e, 

por fim, defende-se a ideia de que os poderosos também agenciaram o tráfico de 

escravos e, apenas em algumas condições excepcionais, tornaram-se escravizados. 

Compreendemos esse trecho como paradigmático para o projeto desenvolvido no 

romance, que tenta desmitificar a situação, porque existe uma compreensão de que a 

mitificação serve apenas para que se continuem a alimentar a cegueira crítica, o 

ensurdecimento social e, por conseguinte, a alienação. Logo, entendemos que a 

principal reflexão diz respeito à participação também dos poderosos africanos na 

engrenagem que moveu o tráfico de escravos.  

Pensando com Michel Foucault (2008), podemos entender que a análise 

empreendida no romance acerca das esferas de poder é uma maneira de tentar alcançar 

as múltiplas dimensões desse polvo de mil tentáculos. Revela preocupação de perceber 
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―a forma como [o poder] se exercia concretamente e em detalhe, com sua 

especificidade, suas técnicas e suas táticas‖ (FOUCAULT, 2004, p. 6). A narrativa de A 

sul. O sombreiro nos mostra que o poder deve ser visto como algo que circula, tem 

funcionamento em cadeia e se exerce como uma rede em cujas malhas os sujeitos se 

enredam. Assim, outro trecho do romance que consideramos fundamental para 

circunscrever esse tema é a análise feita por Cerveira Pereira sobre as motivações dos 

sobas para participarem do tráfico de pessoas. Ainda que nessa análise apareça a 

superioridade dos conquistadores, porque está sendo contada pelo ponto de vista de um 

deles, a compreensão que proporciona sobre a situação é profunda e complexa, como 

podemos observar a seguir: 

 

Os sobas sentiam a obrigação de nos arranjarem os escravos pois 

senão ficavam eles próprios sem povo, todo ele mandado por nós para 

o outro lado do mar. Eu até compreendia e me entristecia com o 

dilema deles, pobres governantes presos por um lado e outro. Nada 

pior para um chefe do que ter outro maior por cima. E quando havia 

vários chefes na cadeia de comando, como era o caso, pois 

conquistadores e capitães por um lado, governador por pelo outro, 

todos mandávamos neles e lhes exigíamos esforço continuado, ainda 

mais o caso de complicava para os chefes menores. Daí a facilidade 

com que procuravam esquecer no maluvo as queixas do seu povo, 

queixas quase silenciosas, temerosas, mas queixas na mesma, que se 

manifestavam na prática pela fraqueza dos braços no trabalho e 

diminuição da fertilidade das mulheres. Não era minha filosofia, era 

do padre Pedro de Sousa, o superior dos jesuítas, grande sabedor das 

coisas desse mundo e do outro. (PEPETELA, 2012, p. 130) 

 

A explicação sobre a participação dos sobas, oferecida pelo narrador Cerveira 

Pereira, leva-nos ao entendimento de que havia uma cadeia de poderes com a qual, 

exigidos pela ―demanda‖ de mercado e pressionados pelos conquistadores, eles não 

conseguiram romper. Se lida com as mesmas lentes do que disse o historiador Inikori, o 

recrudescimento dos conflitos internos, como decorrência da violência que o tráfico 

impunha, tornou o ciclo vicioso, representando perdas irrecuperáveis para os africanos. 

O romance alerta para o fato de que a exploração de conflitos entre grupos locais 

precisa ser analisada e compreendida, portanto, com olhos bem abertos e a partir de um 

ponto de vista que os localize dentro da dinâmica política e social da colonização.  

É justamente no interstício dessas tramas da rede social que o personagem de Carlos 

Rocha emerge como protagonista do romance. Sem estar de fora dessa dinâmica, ele se 

configura como um personagem que transita por diferentes meios, construindo-se a 
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partir de representações ambivalentes no decorrer da narrativa, dependendo do lugar que 

ocupa em cada espaço. Nesse sentido, consideramos possível defender que o romance 

apresenta a formação de Carlos Rocha, visto que desde a sua fuga de Luanda até a 

chegada a Benguela, é um personagem cujos contornos foram se modificando e se 

encorpando. Um dado significativo é que, como narrador, ele assume a narrativa apenas 

no capítulo quinze. Entendemos que isso ocorre porque é nesse momento que o 

personagem está apto e maduro para narrar suas próprias aventuras, tecer suas reflexões 

e ganhar voz. 

Carlos Rocha era ainda um rapaz quando, seguindo os conselhos de sua mãe, fugiu 

de Luanda com medo de que seu pai, Sebastião Rocha, vendesse-o como escravo. 

Mbaxi, como era conhecido seu pai, tivera uma derrocada nos negócios que o levara à 

decadência. Antes de se entregar ao álcool e ir à falência, negociava marfim, cera e, 

sobretudo, auxiliava os portugueses a obterem escravos que vinham do interior. Com a 

degradação física e moral, passou a usar suas origens como passaporte para se manter 

em evidência. As suas origens guardavam uma curiosidade: dizia-se que o avô de 

Sebastião Rocha, portanto bisavô de Carlos Rocha, era Diogo Cão, primeiro português, 

de que se tem notícia, que chegou à foz do rio Kongo e manteve contato com os povos 

daquela região, em fins do século XV, conforme observamos nesse trecho do romance, 

no diálogo entre Carlos Rocha e Imbe Kalandula: 

 

─ Bem, venho contar-te um segredo e propor-te um negócio. Deves 

saber que o primeiro navegador português que chegou a estas terras, lá 

no Kongo, se chamava Diogo Cão... 

Era evidente, Imbe Kalandula não sabia. Mas não disse nada, ficou só 

à espera do resto, como mandava a sabedoria.  

─ Bem, estabeleceu contactos com o rei, o Mani-Kongo, e foi embora. 

Voltou dois anos depois e deixou gente. Aí começaram as trocas entre 

congueses e portugueses. Dizem, ele voltou uma terceira vez mas 

continuou pela costa do mar até muito longe. E desapareceu. Os 

portugueses não sabem dele. [...] (PEPETELA, 2012, p. 186-187) 

 

A busca por esse túmulo processa uma cesura nas histórias imperiais, porque o 

romance se apropria disso para propor uma exumação do passado. Logo, quando Carlos 

Rocha se lança nesse grande empreendimento, a procura pela tumba do bisavô, 

simbolicamente, o que se opera no romance é uma tentativa de revisão do ―arquivo 

colonial‖. Ao longo da narrativa, a grandiosidade desse sepulcro se converte apenas em 

uma justificativa para que o protagonista se coloque ainda mais a sul, já que diante de 
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outros fatos, no decorrer do percurso, a busca pela tumba e pelas ossadas vai perdendo a 

importância. O romance sinaliza para a perspectiva de que também a memória e a 

identidade que colocam os portugueses como centro do império, como centro das 

relações coloniais precisam ser deslocadas. É o momento da mudança de ponto de vista 

e essa ligação tem que passar por uma revisão. As histórias ultramarinas devem ser 

recolocadas em pauta, não para saudar o império ou convertê-lo em saudade, mas para, 

de outro lugar, articulando-se a partir de um outro ponto de vista, observarem-se as suas 

dinâmicas políticas e sociais. Colocar, portanto, Carlos Rocha como um protagonista ao 

lado de Manuel Cerveira Pereira é um gesto desafiador que avança no sentido de 

investigar profundamente essas relações.  

O filho de Mbaxi mantém contato com diversos agentes daquela sociedade ao longo 

da narrativa. Acreditamos que foram os seus encontros com essas personagens que 

proporcionaram a sua formação. O encontro com Mulende, o escravo que levou junto 

consigo na fuga de Luanda, por exemplo, é dos mais significativos. Mulende passou a 

ser mais do que um escravo para Carlos Rocha: tornou-se alguém com quem Carlos 

compartilhou sua aventura. Ao longo da narrativa, ambos cresceram, aproximando-se 

cada vez mais e tornando-se verdadeiros amigos, a ponto de a opinião de Mulende ser 

considerada como preponderante para o protagonista. Foi ele, por exemplo, quem, após 

terem conseguido fugir dos jagas, sugeriu que fossem para Benguela. Consideramos 

extremamente importante ressaltar como ponto alto da formação de Carlos Rocha o 

momento em que declara que Mulende era definitivamente um homem livre: ―– Não 

deixo que levem Kandalu. E gostava que ficasses comigo. Mas, se quiseres ir com 

Muhongo, és livre‖ (PEPETELA, 2012, p. 286). 

Outro encontro fundamental para a formação de Carlos Rocha é com Andrew 

Battell, o Kingrêje. O inglês é um personagem importantíssimo para a narrativa, pois é a 

partir das histórias que ele conta para Carlos Rocha que o rapaz passa a querer contatar 

os jagas e conhecer suas terras. Além disso, é importante registrar que Battell foi um 

personagem histórico e que, de fato, teve as suas aventuras publicadas em um livro
14

 no 

                                                 
14

 The stranger adventures af Andrew Battel of leigh, in Angola and adjoinig regions editado 

por E. G. Ravenstein e publicado em 1901. Esse livro pode ser consultado através do site 

<http://www.gutenberg.org/files/41282/41282-h/41282-h.htm#Page_19>. O livro já foi citado 

no primeiro capítulo, visto que o relato da viagem desse personagem por Angola aparece 

também como referência em Os papéis do inglês.  

http://www.gutenberg.org/files/41282/41282-h/41282-h.htm#Page_19
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qual se transcrevem as histórias do marinheiro inglês que, preso pelos portugueses no 

Brasil, foi degredado para Angola e lá conviveu com um grupo de jagas.  

Esse povo já fora personagem de muitas narrativas; suas origens e seus costumes 

foram objeto de análise tanto na virada do século XVI para o XVII quanto na 

atualidade. Outrossim, fora motivo de uma polêmica aberta entre os historiadores norte-

americanos Joseph Miller e John Thornton. O primeiro afirmava que não passavam de 

uma invenção dos escritores europeus, enquanto o segundo acreditava que haviam sido 

o grupo que atacou o Mbanza Congo, em 1568. A polêmica teve desdobramentos nas 

pesquisas do belga François Bontik e da inglesa Anne Hilton, como nos informa o 

historiador José Rivair Macedo (2013). A interpretação que se firmou foi a da inglesa, 

que defendeu não ser a palavra jaga determinante de uma identidade étnica em 

particular. Segundo ela, a palavra vem da raiz etimológica aka, cujo sentido podia ser 

tanto o ―outro‖, o ―estrangeiro‖, quanto ―o atacante‖ ou o ―salteador‖. Essa designação, 

portanto, poderia ser aplicada a diferentes grupos que atuaram em diferentes regiões 

(MACEDO, 2013, p. 71).  

Pepetela já os havia trazido para a sua obra, em Yaka, livro no qual imaginou 

ficcionalmente uma escultura da riquíssima estatuária yaka (jaga) e a localizou no 

centro da cena romanesca, sem, no entanto, colocá-los como personagens. Em A sul. O 

sombreiro, os jagas aparecem como personagens importantes da narrativa. Sua dinâmica 

social e organização geopolítica são analisadas em diferentes conjunturas e examinadas 

as suas atuações em relação a diferentes personagens da trama. Desse conjunto mais 

amplo, destacaremos Kandalu, mais uma personagem que teve papel relevante na 

formação do protagonista Carlos Rocha. 

A personagem Kandalu intensifica os afetos de Carlos Rocha e faz com que se 

desenvolva o seu sentimento de amor e desejo. Como já dissemos anteriormente, o 

protagonista não concorda com o pagamento do alembamento exigido pelos jagas. O 

romance confirma as inúmeras narrativas, inclusive, a do inglês Andrew Battel, de que 

os jagas praticavam a antropofagia. Carlos Rocha criou um plano mirabolante para 

conseguir se afastar do grupo e ficar com Kandalu sem precisar pagar o alembamento. 

No decurso dessa empreitada, dois fatos chamam atenção: a passagem de Kandalu pelo 

seu antigo kimbo, de onde havia sido sequestrada pelos jagas na infância, e a gravidez. 
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O romance expõe a memória traumática de Kandalu que, assim como tantas outras 

crianças, fora retirada de sua comunidade original e passou a viver com um grupo de 

jagas. Isso porque uma prática social desse grupo consistia em matar os bebês, caso as 

mulheres engravidassem, e tomar para si as crianças dos kimbos atacados por eles. Ao 

passar pelo lugar onde tinha vivido antes de ser levada para o convívio com os jagas, o 

trauma da violência sofrida sobrevém e Kandalu expõe aquilo que tinha ficado por tanto 

tempo recalcado por sua memória. O corpo não consegue aguentar o retorno ao local da 

violência sofrida e ela desmaia, conforme se observa no trecho a seguir: 

 

[...] silêncio... só silêncio... tinha esquecido, tudo fiz para esquecer na 

minha cabeça e consegui mas aquela curva que fizemos antes do rio, 

aquelas árvores que tinha em criança subindo, aquele ar que já tinha 

cheirado, tudo entrou em mim de repente e eu pensei, morri outra vez. 

(PEPETELA, 2012, p. 207)  

 

O relato sobre o que sentiu é comovente e essa experiência corrobora a possibilidade 

de Kandalu manter sua gravidez. A subversão às regras impostas pelo grupo que se 

opera a partir do desejo de Carlos Rocha e de Kandalu de manter o filho é portadora de 

sentidos essenciais na narrativa. O primeiro deles diz respeito à contestação da ordem 

que se perpetuava. O segundo, que surge como um desdobramento desse, é o 

questionamento que revela a necessidade de se reverem as regras sociais. E, por fim, o 

terceiro é o fortalecimento da crítica aos poderosos. Como o protagonista deixa claro no 

diálogo com sua mulher, os chefes jagas exigiam isso de seu povo, mas não agiam da 

mesma maneira: 

 

─ Me disse o Kingrêje. Ele conhecia tudo sobre Imbe Kalandula. 

Achas mesmo que podia ser um grande chefe se não fosse filho de 

jagas, se fosse por adoção? Conheces algum grande chefe que foi 

adotado? 

─ Nunca se pergunta isso a um chefe. 

─ Claro, convém aos chefes que vocês não saibam, por isso são 

chefes. Andam a enganar-vos e vocês dançam. (PEPETELA, 2012, p. 

270) 

 

Todos esses sentidos, ainda que decorrentes da análise de práticas sociais de grupos 

locais, poderiam ser estendidos aos portugueses. Nesta balança, o romance não se utiliza 

de dois pesos e duas medidas. A crítica à barbárie e aos desmandos dos poderosos não 
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se dá de modo excludente e seletivo. Assim, Pepetela expõe, em sua literatura, um 

ousado projeto ético e político.  

Essa nova vida, representada pelo filho de Kandalu e Carlos Rocha, é concebida por 

sujeitos formados a partir de nichos culturais diferentes, apesar de ambos serem 

originários da terra angolana. Ela carrega renovadas esperanças no amor como a grande 

fronteira a se alcançar. Além disso, legitima-se um projeto de organização social no 

qual as diferenças confluem e não precisam ser apagadas em favor de uma unidade. 

Quando o novo grupo, formado pelos casais Kandalu e Carlos Rocha e Mulende e sua 

esposa, que era uma mundombe, junto com seus filhos, instala-se em um lugar próximo 

a Benguela, esse projeto ganha contornos mais sólidos. É de lá que eles ouvem os ecos 

da morte de Cerveira Pereira: 

 

Quando já o filho de Carlos andava, as nakas produziam bem, e a 

mulher de Mulende pariu de uma menina, souberam, o governador de 

Benguela, o Cerveira, vestido sempre de negro, tinha morrido na 

Luanda, no colégio dos jesuítas, rico como um nababo, mas vivendo e 

morrendo miseravelmente. (PEPETELA, 2012, p. 355) 

 

O nascimento da filha de Mulende e a morte de Cerveira Pereira indicam que aquela 

velha ordem que o governador representava já não podia mais ser exaltada; ela 

precisava morrer. O que devia nascer naquele momento era uma nova ordem em que 

aqueles que passaram a vida fugindo se estabelecessem e criassem as suas próprias 

regras a partir de uma lógica que não incluísse violência e barbárie nem homogeneidade 

ou autoritarismo. Pensando que o diálogo com a história não está preso ao passado, mas 

ressignifica o presente e aponta a direção para o futuro, tanto Mulende quanto Carlos 

Rocha seriam os chefes desse novo grupo, nessa nova terra por eles conquistada.  

 

3.2. Diferentes vozes, diferentes olhares 

 
─ Como tens uma arma? 

─ Estória longa de família. Alguns de nós conseguem [armas], porque 

eles acham que lhes somos fiéis. E úteis. Mas a um reino eles não dão. 

Por isso podem lutar em grande inferioridade numérica, o barulho das 

armas compensa... Enfrentam exércitos muito mais numerosos e 

conseguem provocar desmoralização e pânico no inimigo com o 

barulho das armas. Os canhões então... parecem trovões a cair em 

cima da tua cabeça. Se te dessem essas armas, ou vendessem, como te 

iam dominar? Tens muito mais guerreiros... (PEPETELA, 2012, p. 

290) 
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O trecho acima faz parte de um diálogo entre Carlos Rocha e Ebo-Kalunda, 

soberano de Sumbe-Ambuela, a capital dos sumbes. O chefe dizia a ele que precisava de 

armas, mas o protagonista do romance lhe esclareceu que os portugueses nunca lhe 

iriam dá-las, porque eram as armas de fogo que faziam a diferença quando eles 

entravam em uma luta com um número muito menor de pessoas e, ainda sim, ganhavam 

a batalha. Se os sumbes ou qualquer outro grande grupo tivesse armas, a superioridade 

bélica dos portugueses se extinguiria. Então, por que Carlos Rocha tinha uma arma, 

questiona Ebo-Kalunda. Os portugueses fornecem armas àqueles que eles acham que 

lhes podem ser úteis e que lhe parecem ser fiéis, assim responde o protagonista.  

Na compreensão desse diálogo, podemos pensar que a conquista se ergueu a partir 

de duas grandes armas: a de fogo e a discursiva. A escrita também foi uma das 

principais armas de que os europeus se utilizaram para criar o imaginário da sua 

superioridade. A escrita como violência do colonizador foi significativamente abordada 

no texto-performance ―Eu e o outro, o invasor‖, de Manuel Rui Monteiro. A brutalidade 

física convertia-se em uma agressão simbólica contra a oratura do texto africano, como 

se mostra em destaque nesse trecho: ―E que também sistematicamente no texto que 

fazias escrito inventavas destruir o meu texto ouvido e visto‖ (MONTEIRO, 2008, p. 

27). 

Quando Carlos Rocha diz ao governador Ebo-Kalunda que os portugueses não lhes 

dariam armas por que, se assim o fizessem, não teriam como dominá-los, é possível 

transfigurarmos esse pensamento para o registro do discurso e pensarmos que também 

lhes fora negado o registro da sua história, a preservação da sua memória através do seu 

texto oralizado ou escrito. A partir do momento em que os escritores angolanos se 

apropriam desse canhão que é a escrita, desmontando-o e depois reconstruindo-o, peça a 

peça, apontam para aquilo que os agride. Sua arma discursiva terá o poder de inverter a 

direção desse texto-memória e trará a possibilidade de se colocarem de outro modo 

dentro do discurso que se constrói sobre aquele momento. 

Voltando ao diálogo da epígrafe, é possível conferirmos à arma de Carlos Rocha um 

sentido dúplice. No romance, ele será o único negro africano, nativo da terra, a tomar 

para si a narrativa. Ele terá sua voz colocada em destaque e usará essa sua arma para 

contar a sua história, a partir do seu lugar social. Conferir-lhe essa arma é dar a ele o 

poder de não ser dominado e de construir o seu próprio caminho. Entendemos que esse 
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ato político da escrita de Pepetela sugere que é necessário e urgente compreender por 

que algumas vozes ficaram interditadas no decurso da história. É preciso também 

conclamar para o fato de que agora é o momento de ouvirem-se todas as vozes 

possíveis, indo muito além daquelas que eram autorizadas pelo discurso colonial. 

No ensaio ―Las voces de la historia‖, o historiador indiano Ranahit Guha (2002) 

interroga o estatuto da escrita da história trazendo questões de extrema importância para 

uma reflexão mais aprofundada acerca do tema. A primeira indagação diz respeito à 

autoridade: ele se pergunta quem são aqueles que decidem que determinados 

acontecimentos e fatos são históricos. A segunda é um desdobramento da anterior e diz 

respeito ao questionamento de valores e critérios utilizados para determinar que um 

acontecimento seja identificado como histórico. Na opinião dele, essa designação está 

ligada a uma ideologia que define que os assuntos de estado são centrais para a escrita 

da história. Ele nomeia essa ideologia como ―estatismo‖, pois é a partir dos valores e 

interesses dominantes do estado que se determina o critério do que é histórico (GUHA, 

2002, p. 17). 

Guha, tendo como objeto de análise, nesse artigo, a escrita da história indiana, 

afirma que existiu, durante muito tempo, uma espécie de interdição e negação aos 

indianos do seu próprio passado. Portanto, ele convoca os historiadores a escutarem as 

vozes da sociedade civil para trazerem à escrita da história não apenas aquilo que o 

estado chancela como histórico, mas uma narrativa mais complexa, conforme ele 

mesmo diz no seguinte trecho: 

 

Escolher significa, neste contexto, investigar e relacionarmo-nos com 

o passado escutando a miríade de vozes da sociedade civil e 

dialogando com elas. Estas são vozes subalternas que ficam 

submetidas ao ruído das autoridades estatais. Por essa razão não as 

ouvimos. E é também por essa razão que devemos realizar um esforço 

adicional, desenvolver as habilidades necessárias e, sobretudo, cultivar 

a disposição para ouvir essas vozes e interagir com elas. Porque têm 

muitas histórias que nos contar — histórias que por sua complexidade 

tem pouco a ver com o discurso estatal e são por completo opostas a 

seus modos abstratos e simplificadores. (GUHA, 2002, p. 20)
15

 

                                                 
15

 Escoger significa, en este contexto, investigar y relacionarnos con el pasado escuchando la miríada de 

voces de la sociedad civil y conversando con ellas. Estas son voces bajas que quedan sumergidas por el 

ruido de los mandatos estatistas. Por esta razón no las oímos. Y es también por esta razón que debemos 

realizar un esfuerzo adicional, desarrollar las habilidades necesarias y, sobre todo, cultivar la disposición 

para oír estas voces e interactuar con ellas. Porque tienen muchas historias que contarnos — historias que 
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Assim, dialogando tanto com Ranahit Guha quanto com Walter Mignolo, podemos 

compreender que existe uma necessidade de desencadear uma desobediência política e 

epistêmica a fim de se abrir espaço para que esses sujeitos subalternizados possam falar 

e ter ouvidas suas vozes. Esse projeto de ―desobediência epistêmica‖ (MIGNOLO, 

2008) se propõe a escutar as vozes subalternizadas cujo agenciamento político foi 

negado, seja em termos de gênero, raça e/ou sexualidade. 

Seguindo essa mesma direção, o indiano analisa a escrita da história do movimento 

de luta de Telengana, uma insurreição encabeçada pelo partido comunista que tomou a 

forma de uma luta armada contra o principado de Niza de Hyderabad e depois contra o 

governo da Índia, quando aquele foi anexado à nova república. A rebelião aconteceu 

entre 1946 e 1951 e está relacionada à luta pela terra e por salários justos. Teve algumas 

vitórias importantes para os trabalhadores rurais, mas acabou sendo massacrada pelo 

exército indiano.  

Dentro da perspectiva da escrita da história desse movimento, Guha (2002, p. 30) 

lamenta que as regras dessa escrita, ainda que de um movimento insurrecional, 

adaptem-se facilmente ao patriarcado e que os princípios de seleção e avaliação para a 

escrita da história ainda sejam feitos de acordo com uma visão hierarquizada de gênero, 

deixando de reconhecer o envolvimento das mulheres em determinados movimentos. A 

fim de reescrever sobre o ocorrido na Índia, sua proposta é ir além da mera crítica à 

narrativa estatal, propondo, por exemplo, pensar em um texto que inclua o lugar 

ocupado pelas mulheres nesse movimento. Para que isso se realize, ele faz duas 

propostas: desafiar a univocidade do discurso estatal e colocar a questão da narrativa da 

história indagando os lugares de protagonismo e de instrumentalidade. Isso significa 

dizer que mulheres precisam ser ouvidas como agentes mais do que como instrumentos 

dentro dessa escrita.  

O romance A sul. O sombreiro transita por inúmeros interesses contraditórios que, 

ainda assim, formam o conjunto ideológico de que falou o historiador indiano. A 

presença da igreja católica na colônia torna-se algo relevante, já que as ordens 

religiosas, principalmente a Companhia de Jesus, foram agentes do colonialismo em 

África. Os seus clérigos agiam segundo os interesses do império e, em diversas 

                                                                                                                                               
por su complejidad tienen poco que ver con el discurso estatista y que son por completo opuestas a sus 

modos abstractos y simplificadores. (GUHA, 2002, p. 20) Tradução nossa 
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passagens do livro, fica claro o seu intenso envolvimento com o tráfico de escravos. O 

que também sobressai, no romance, são as lutas pelo poder político que se alicerçam em 

intrigas e conspirações. O resultado disso é que os interesses pessoais aparecem, no 

texto, como fatores que determinam algumas ações dos agentes do estado, tais como 

governantes ou representantes do clero.  

A voz de Manuel Cerveira Pereira, ainda que seja aquela autorizada por uma escrita 

da história dos vencedores, aparece atravessada por outras que têm o papel de 

questionar a sua centralidade. Ao trazer como narradores tanto Margarida Sottomayor 

quanto Carlos Rocha, o livro abala a estrutura dual das duas poderosas instituições 

estatais do colonialismo: a monarquia, representada pelas autoridades coloniais, e a 

igreja, representada pelos padres. O caso de Simão de Oliveira, certamente, está em uma 

zona de instabilidade, porque de modo algum ele não é engajado nas ideologias da 

igreja, por isso a sua voz se torna um gesto irônico. Trazer como narrador um padre que 

é um cristão-novo, guarda, incontestavelmente, uma crítica às determinações 

eclesiásticas da época. 

No romance, a tentativa de ruptura com uma história apenas ditada e construída 

pelos homens aparece com a tomada da palavra por Margarida Sottomayor, a filha do 

ouvidor André Velho de Sottomayor. Ainda que, como veremos a seguir, o discurso 

dela reforce muitos dos lugares comuns sobre a mulher, quando Pepetela insere essa 

personagem como narradora do romance, coloca-se, de maneira muito evidente, a 

reflexão sobre o papel da mulher nesse período. No plano da narrativa, a objetificação 

do sujeito feminino é por diversas vezes reforçada; no plano discursivo, entretanto, a 

emergência da voz feminina pode ser entendida como uma denúncia contra o 

apagamento dessas vozes marginais na escrita da história. A questão que se coloca, se 

formulada seguindo a direção dada por Guha, é a da escrita da história a partir não só da 

mudança do ponto de vista do colonizador para o colonizado, mas também da quebra da 

lógica de evidenciar sujeitos masculinos que ocupam as esferas de poder. 

A esfericidade dessa personagem, que se apresenta como narradora do romance, não 

se constrói a partir de sua posição dentro do contrato social da conquista, porque o seu 

lugar continua sendo o da subalternidade, mas através da reflexão que se propõe a partir 

de sua entrada no jogo polifônico. Uma vez que essa narradora toma a palavra de 

Manuel Cerveira Pereira, narrador do capítulo anterior, há uma complexificação ainda 
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maior desse lugar de fala. O governador já tinha anunciado o seu interesse por 

Margarida, colocando-a, como sujeito feminino, no lugar de mera distração, como se 

pode verificar no trecho a seguir: 

 

Ao menos em Luanda há mulheres que podem me distrair. E uma 

delas é a filha mais velha do ouvidor André Velho de Sottomayor, a 

bela Margarida. Está prometida a um moço tenente, sei, mas sempre 

se pode agradar a todos. Quando for à cidade, e será em breve, vou 

organizar uma serenata, vou lhe dar música. Quero ver se o juiz 

responde à desfeita, porque uma serenata não é coisa que se esconda 

na cidade de Luanda. Veremos se ele tem tomates para vir cá fora 

pedir explicações. Vai esconder-se debaixo das saias da primeira 

mulher que encontrar, talvez a degredada Inês, a qual tem passado em 

casa dele várias noites, desde que o judeu disfarçado de padre se foi 

embora. (PEPETELA, 2012, p. 65) 

 

O sujeito feminino é negociado, nesse caso, como um objeto do jogo de poder 

entre Manuel Cerveira Pereira e André Velho de Sottomayor. A serenata que o 

governador pensa em preparar não é uma ação amorosa e romântica, mas um desafio à 

honra do seu inimigo, cuja imagem é construída como a de um covarde. Não importa o 

desejo da mulher, o que importa é ser filha daquele que tanto tem despertado a ira de 

Cerveira. O jogo erótico só aparece acima do jogo do poder quando Cerveira atesta a 

beleza de Margarida, fora isso, suas palavras deixam de se direcionar para ela e passam 

a se direcionar apenas ao seu pai. O prazer que ele sente é relacionado mais a sua 

autoridade do que, propriamente, como um homem que está galanteando e tentando 

conquistar uma mulher. Mesmo porque o governador não é dado a essas 

suscetibilidades sentimentais: sua estratégia para conseguir ter uma mulher é usar poder 

e autoridade, como fica claro, no trecho a seguir: 

 

Começo a ficar cansado. Só me consola ver as caras resignadas dos 

maridos cujas mulheres requisito para serviço na fortaleza e depois 

fecho num quarto já aparelhado. Eles sabem o que acontece entre 

paredes mas nada fazem, são demasiado covardes. E baixam os olhos 

quando os fixo de frente, como a dizer, então tem alguma coisa a 

reclamar? Baixam os olhos, os cornudos. Bem posso gabar-me, há 

cerca de cinquenta mulheres casadas em Luanda e dessas já alcancei a 

metade. (PEPETELA, 2012, p. 106-107) 

 

A ideia de conduzir uma voz feminina em primeira pessoa que se opõe de maneira 

veemente à de Cerveira é um recurso que mostra a possibilidade de inversão nos papéis 
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da história. O livro dá a entender que, se ele conseguiu, com o seu poder, a dominação 

dos corpos femininos, não conseguiu calar totalmente a voz dessas mulheres. Tomando-

o como metonímia da autoridade colonial, podemos compreender que essa mesma 

autoridade é desafiada pelo sujeito feminino que, naquela escala social, seria um sujeito 

mais fraco e desprotegido. Tonificar o discurso de Margarida é, de certo modo, dar uma 

desforra para as mulheres que foram subjugadas por essa autoridade. Ao mesmo tempo, 

o questionamento da autoridade e o empoderamento de vozes subalternas é uma seara 

bastante perigosa, pois não fica apenas como um vislumbre do que poderia ter ocorrido 

no passado, se as mulheres participassem como protagonistas do jogo social. Essa 

ocupação do lugar de fala por indivíduos antes marginalizados se liga ao presente e 

coloca as cartas da democracia angolana em jogo. Em uma sociedade em que a mulher 

ainda não alcançou igualdade de condições com os homens, seja no campo econômico, 

social ou mesmo literário – as produções dos escritores ainda têm mais destaque que as 

das escritoras –, há a necessidade de uma completa mudança. Pepetela recorre à escrita 

do passado, mas, na verdade, discute questões que se impõem como reflexões urgentes 

e necessárias ao presente. 

Apesar de ter apenas um capítulo como narradora e de ser mencionada poucas vezes 

no romance, a complexidade dos elementos que o sua voz traz para a cena narrativa 

revela um aparato rico de interpretações e conexões. Mesmo dentro desse único 

capítulo, a sua fala é repleta de aberturas para a construção de diferentes imagens dessa 

personagem. Como já dissemos, ela parece roubar a fala do governador, narrador do 

capítulo que antecede o seu. Uma das estratégias de ligação entre os capítulos do 

romance é a retomada, na primeira frase do capítulo seguinte, de um conceito ou 

palavra-chave que encerra o anterior, conforme desenvolveremos mais adiante. Nesse 

caso, a conexão é dada através do nome da personagem. O capítulo anterior se encerra 

com a frase de Cerveira – ―Podia dedicar-me à suave Margarida.‖ (PEPETELA, 2012, 

p. 76) – enquanto o capítulo seguinte começa com a frase da personagem, assumindo a 

enunciação – ―Margarida eu sou‖ (PEPETELA, 2012, p. 77). 

O capítulo se constitui como uma espécie de confissão de Margarida, pois ela sente 

necessidade de contar um segredo que a atormenta há algum tempo e essa sensação 

angustiante aumentou desde que sua mãe morrera. A solidão de não ter com quem 

desabafar se coloca de maneira muito intensa em seu texto. O modo de construção da 
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linguagem nos leva a interpretar como se esse capítulo encenasse a escritura de um 

diário, visto que o ato da escrita transforma esse contar em uma metanarrativa, pois ela 

concebe essas páginas como um lugar oferecido a alguém que mal consegue escrever. 

Em suas próprias palavras: ―Agora o segredo. Sempre tenho de o contar. À falta de um 

ouvido respeitoso, incapaz de o reproduzir para outros, faço por escrito, sabendo que 

ninguém lerá as linhas mal traçadas de uma quase analfabeta, linhas essas que vou 

queimar a seguir‖ (PEPETELA, 2012, p. 85).  

A torrente que toma a pena daí por diante leva a um jato de escrita que já não 

obedece a uma sequência lógica de pensamento, apenas se faz válvula de escape para o 

sentimento represado que ela carregava consigo. O efeito disso é que o segredo que ela 

tanto queria contar é escrito em um único e longo parágrafo, com pontuação rarefeita, 

como se não tivesse parado para tomar fôlego, porque senão teria perdido a coragem de 

dizê-lo. Ela mesma escreve o seguinte: ―preciso porém de o contar e aí vai, assim 

mesmo, sem corrigir mais nada, sem me preocupar com a compreensão das coisas pois 

ninguém isto vai ler eu é que tenho de atirar tudo para fora libertar-me deste pesadelo e 

só escrevendo já que falar não posso [...]‖ (PEPETELA, 2002, p. 86). 

Aquilo que tanto a angustia é a confissão da mãe sobre sua paternidade e a de seus 

irmãos, porque descobriu que sua mãe havia traído o marido, já que ele não conseguia 

lhe dar um filho. Isso significa que, como mulher, a mãe sobrepôs o desejo erótico e o 

de ser mãe às convenções patriarcais, destituindo a autoridade que garantia ao homem 

objetificar a mulher (esposa ou filha) e tê-la como moeda de troca no jogo político e 

social. Mais uma vez, a transgressão à ordem mostra que a dominação nunca se dá por 

completo, a resistência se estabelece e as contradições aparecem e se evidenciam.  

A personagem parece, de certo modo, compreender e apoiar as ações de sua mãe já 

falecida, porque também sente a opressão contra as mulheres e se queixa de que sua 

opinião não é levada em consideração pelos homens, inclusive pelo seu pai. A sua fala 

tem um sentido bastante irônico de cooptar o discurso da inferiorização do gênero 

feminino, mas depois revertê-lo, mostrando que os homens é que são frágeis. 

 

Além disso, qual é o homem, mesmo pai, que fala sério com uma 

mulher, mesmo filha? Somos seres incapazes de grande reflexão, por 

isso eles preferem para conversas sérias os amigos nas tabernas, ou 

nos companheiros de guerra. [...] os homens são mais fracos do que 
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parecem e também se confessam no vinho com assombrosa facilidade. 

(PEPETELA, 2012, p. 79) 

 

Apesar de tudo isso, ela não tem empatia com a opressão que sofrem as mulheres 

negras escravizadas. Para Margarida, não se pode depositar confiança em um escravo, 

por isso ela lhes atribui a trapaça, o ardil e a astúcia, concluindo que escrava não é digna 

de sua intimidade e confidencialidade.  

Mas tinha muitas outras conversas interessantes, confidências e 

ensinamentos de mãe para filha. Não é com a Minga, a cozinheira, que 

posso ter esses diálogos. Apesar de toda a sua aparente lealdade, não 

passa de uma escrava. E os escravos, conforme me ensinaram desde 

pequena, nunca são de fiar totalmente, porque estão sempre à espera 

da primeira ocasião para nos enganarem e fugirem. Para eles o que 

conta é voltar ao local de origem, fazem tudo para regressar ao mato. 

Portanto, por muito leais que pareçam, não merecem o pingo doirado 

de uma confidência e nunca a confiança que se tem no verdadeiro 

amigo. (PEPETELA, 2012, p. 79)  

 

Não é possível ter apenas uma interpretação sobre essa posição de Margarida, 

porque, considerando a coerência na construção da personagem, se por um lado não se 

pode cobrar dela uma visão de mundo muito diferente, visto que essas questões não 

estariam em pauta na época e que a posição social de Margarida é a dominante, por 

outro, pode-se pensar na sua mais completa alienação em relação à opressão sofrida, o 

que não a desimplica de um discurso sádico e violento em relação a essa outra mulher. 

A experiência de objetificação feminina parece não ser suficiente para que ela perceba 

ser a escrava negra também uma mulher que está em condição degradante. Aquilo que 

Margarida enxerga como traição, deslealdade, embuste e fuga para o mato, na verdade 

indica o desejo das pessoas de estarem novamente livres para viverem suas vidas de 

acordo com os códigos de conduta do seu grupo social, experimentando os saberes e 

vivências da sua própria cultura. A fuga é, na verdade, uma das mais recorrentes 

estratégias de resistência dos escravizados. Essa condição, de modo geral, nega a 

convivência entre parentes mais próximos inclusive com seus filhos. Por isso, fugir para 

o mato é uma metáfora dolorosa da tentativa de resgatar e reconstruir a vida sem passar 

pela violência diária, física e simbólica, de ser um escravo. No entanto, Margarida não 

se identifica com a opressão sofrida por essas mulheres e homens, não demonstrando 

qualquer traço de conscientização em relação a isso. O seu julgamento faz parte de uma 

mentalidade da época cujas determinações políticas e ideológicas empreendiam a 

inferiorização dessas pessoas.  
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É preciso fazer uma ressalva para enfatizar que essa é a leitura de um romance que 

se debruça sobre um outro tempo, mas é escrito e lido no século XXI. Não havia, nesse 

passado longínquo, uma discussão contrária ao patriarcalismo, havia resistência, mas 

não sistematizada. No entanto, entendemos que Pepetela toca em um ponto nevrálgico 

que não está relegado ao passado. Se, muitas vezes, imagina-se que a opressão sofrida 

por um indivíduo faz com que ele se solidarize com outros que também sofrem 

opressão, é importante lembrar que não existe essa linearidade evidente. A experiência 

da violência e da opressão não necessariamente significa a saída de uma condição 

alienada para uma emancipadora. É um tema delicado, que Pepetela encara com a sua 

habitual acidez, trazendo uma reflexão duríssima e, no entanto, necessária. 

Em termos de construção textual, o capítulo se constitui como um fingimento 

escritural, porque se inicia como um contraponto ao de Cerveira, que, de fato, faz a 

serenata na porta da casa de Margarida, mas que não obtém nenhum sucesso em relação 

ao seu gesto, porque nem ela nem o pai lhe abrem as portas. Não obstante, isso é apenas 

um pretexto para que ela coloque em palavras aquilo que faz com que se sinta tão mal e 

culpada: a transgressão de sua mãe. O ato da mulher que lhe deu à luz a impulsiona para 

a fuga da opressão; no entanto, a moralidade da época faz com que ela se culpe. A 

angústia provém da contradição entre desejo de ultrapassar a autoridade, deixando de 

ser um mero objeto ou moeda de troca na mão de seu pai e futuramente de seu marido, e 

penitência de desobedecer ao já estabelecido. O final do capítulo narrado por Margarida 

denota a inconclusibilidade do seu discurso, da sua escritura, porque lhe faltam recursos 

para enfrentar o que sente. Por fim, ela volta o olhar para si mesma e investiga seus 

olhos, herdados de um pai que não a conheceu, e a pulsão erótica herdada de sua mãe. 

 

eis a razão que várias vezes me interroguei de sermos tão diferentes 

uns dos outros e eu ter estes olhos verdes que fazer os homens 

estremecer à minha frente 

olhos verdes de Margarida 

olhos meus (PEPETELA, 2012, p. 87) 

 

Margarida é mais uma das personagens das quais se retira qualquer possibilidade de 

vitimização ou heroicização. Ela não se coloca como vítima, ocupando um lugar 

objetificado, reflete sobre a sua condição, sendo uma personagem complexa, habitada 

por contradições, que tem lampejos de sagacidade e momentos de antipatia e pretensão. 

O livro, aliás, é repleto dessas personagens cuja marca principal é a ambivalência. A 
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simultaneidade de sentidos que acompanham a sua trajetória e a concomitância de 

sentimentos contraditórios que os habitam produzem afetos muito distintos.  

Outro personagem que toma a palavra no romance é o padre Simão de Oliveira. Na 

verdade, ele é o primeiro enunciador do texto, através da sua voz temos contato com a 

matéria a ser narrada. Como já dissemos, o começo da leitura é impactante por conta da 

linguagem por ele utilizada. O status que atribui ao conquistador de Benguela, Manuel 

Cerveira Pereira, anuncia e enuncia o que vem a seguir. O ato herético do narrador em 

primeira pessoa, que mais adiante se apresentará como um sacerdote de rito católico, 

quebra qualquer expectativa sacralizadora. Além de escancarar a face mais vil de um 

vulto da história, abre espaço, desde a primeira frase, para a contestação da estrutura 

colonial que se estava tentando estabelecer. A sua voz narrativa cria, desde o princípio, 

a atmosfera que predomina no livro: a disputa pelo poder, a violência, o temor, a 

hipocrisia, o clamor pelo dinheiro gerado pelo tráfico de escravos e ainda muitos outros 

aspectos.  

Alguns fatos corroboram a construção dessa voz que se lança de maneira dissonante 

ao que se poderia esperar. É uma voz que desafina porque, além de discorrer 

qualificativos desfavoráveis ao governador, não é nada elogiosa em relação à igreja 

católica ou com seu deus. A construção de um personagem que se faz padre sendo de 

uma família de judeus convertidos há três gerações – seu bisavô foi o primeiro a ter de 

negar sua fé – é uma estratégia engenhosa e perspicaz, pois ele ainda alimenta o rancor 

pela perseguição ao seu povo que ocorreu na Península Ibérica. Isso facilita sua 

liberdade de discurso em relação às falcatruas que ocorreram, algumas vezes 

veladamente e outras de maneira escancarada, apenas não admitidas ou assumidas 

publicamente. Simão Oliveira – o sobrenome já indicia a sua origem – pode dizer aquilo 

que quiser porque se situa na fronteira da hierarquia social e do pensamento que, na 

época, eram hegemônicos. Ele mesmo se assume como um marrano, sintagma que 

representa uma designação injuriosa para um judeu batizado, mas que ainda permanecia 

como suspeito de guardar as leis do judaísmo.  

Por ser tudo isso, Simão de Oliveira não mede palavras, assegura a sua falta de 

vocação para o cargo de sacerdote e confessa que apenas fez essa opção para salvar o 

próprio pescoço que estava em perigo. Admite ser apenas um ―católico profissional‖, o 

que retira qualquer dos véus que pudesse haver em relação ao projeto da igreja, que se 
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constituía na conversão das almas dos ―gentios‖, mas também a venda de ―peças‖, como 

eram barbaramente chamados os negros escravizados. 

O sagrado não faz parte do seu vocabulário, ele emoldura sua linguagem com fúria, 

conforme observamos no trecho a seguir: 

 

[...] lá porque um desgraçado foi sacrificado em uma cruz, se dizendo 

filho dele, o pequeno deus das causas justas, já todos aceitaram a 

hipocrisia de rezar ao deus do amor para em terra praticarem as 

maiores atrocidades contra seus semelhantes e dissemelhantes. 

(PEPETELA, 2012, p. 6)  

 

Quando do seu relato inicial, no primeiro capítulo do livro, já ficamos sabendo que 

Cerveira é o conquistador de Benguela, logo, podemos pensar, como uma das 

possibilidades interpretativas, que a narrativa se constrói como um longo flash back até 

se conectarem as suas pontas, quando Simão Oliveira retoma a palavra, já no capítulo 

vinte e três. Outra possibilidade de leitura é conceber que a história narrada se constrói 

como um mosaico em que cada uma das vozes vai se encaixando para formar um 

grande painel.  

É através de sua voz que se colocam por terra as crenças profundas, seja na religião, 

seja nas intenções dos bons samaritanos. A denúncia é vívida e, mais uma vez, atinge 

não somente o passado, mas o próprio presente. Ao comentar sobre o ato descabido de 

outro personagem, ele se aprofunda na dissimulação e no fingimento do discurso do 

bom samaritano, que luta pela justiça e que, se por um lado quer se fazer de herói, por 

outro se transforma em um ser vil e interessado apenas na sua própria subsistência. 

 

Mas o Malaquias resolveu acelerar o processo de degenerescência da 

conquista. Armado em doido, passado num instante de burocrata 

cumpridor e subserviente para herói e militar prestigiado por ter 

liderado a força de apoio ao nosso gesto contra o governador, 

considerava necessário atacar tudo e todos, limpar o território de 

cafres, jagas, ou mundombes. Por isso se meteu na aventura de 

avançar com catorze homens pelos morros da Catumbela, procurando 

novos kimbos para arrasar, kanzar, dizia ele. Tinha família em Luanda 

para sustentar, precisava de apanhar escravos, quantos mais melhor. 

Até é compreensível para qualquer cristão, necessidades de um bom 

pai de família, mas o erro reside na forma como tentou. (PEPETELA, 

2012, p. 299)  

 

A sua participação como narrador se encerra, no capítulo vinte e três, de modo tão 

vigoroso quanto se iniciou. Simão de Oliveira, invocando o discurso religioso e bíblico 
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roga uma praga, amaldiçoando e azarando a cidade de São Filipe de Benguela e seus 

habitantes, por ter sido criada por um ser tão ignóbil quanto Cerveira Pereira. É curioso 

que um sujeito que renegou esse discurso religioso durante toda a sua fala aproprie-se 

dele para blasfemar e injuriar a cidade. O despertar de um riso sardônico na leitura é um 

dos efeitos da linguagem utilizada por Simão de Oliveira. A sua postura é a de um 

inimigo declarado de Cerveira Pereira, tanto que foi ele um dos que conspirou pela 

derrocada do governador de Benguela. É, portanto, mais uma voz que constrói a 

imagem de Cerveira como um sujeito dado à crueldade, ao sadismo e de alguém que, 

através de seu poder, quer impor sua vontade a todos.  

Cerveira Pereira é o personagem que tem mais entradas como narrador em primeira 

pessoa – são cinco ocorrências ao longo de toda a narrativa. Como já discorremos sobre 

a sua posição como personagem e a (des)construção de sua imagem, cabe acrescentar 

uma pequena reflexão sobre seu papel como narrador. Manuel Cerveira Pereira é, sem 

dúvida alguma, a voz ―autorizada‖ para falar sobre a conquista e a colonização 

angolanas no início do século XVII, porque ele representaria o império. No entanto, 

observa-se que o narrador Cerveira Pereira se mostra menos como representante do 

estado e mais como indivíduo, uma vez que seus interesses particulares se sobrepõem 

aos da coroa. Nos capítulos em que ele assume a narrativa, estão registrados fatos 

históricos das suas vitórias; no entanto, seus próprios interesses aparecem de maneira 

mais evidente, inclusive em sua linguagem agressiva e violenta que mostra, em diversos 

momentos, seu desacordo com o que determinavam os reis espanhóis. A imagem de 

herói e de vulto da história é desfeita e a linguagem por ele utilizada corrobora a 

construção do modo como os outros personagens o veem, principalmente, em relação ao 

seu sadismo. Se tomarmos o episódio do seu encontro com o bacharel Filipe Butaca 

como exemplo, observaremos isso de modo muito evidente: 

 

Foi longe demais. Deve ter sido o meu ar ou então ele próprio não 

conseguiu agarrar as palavras que lhe vão saindo da boca como um 

regato de uma fonte. Empalideceu perante o meu olhar. Como a 

lagartixa fixa a borboleta que vai engolir, eu olhei fixamente para ele. 

E tive um prazer imenso em o ver tremer, revirar os olhos redondos, 

estremecer quase em convulsões. Ele sabia, estava perdido. Chamei 

dois guardas e lhe dei voz de prisão. (PEPETELA, 2012, p. 70) 
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Cerveira declara o prazer que sente em exercer o seu poder, enfraquecer e humilhar 

o bacharel que o havia enfrentado. Essa foi a justificativa para que ele o pudesse prender 

e, em seguida, mandá-lo de volta para o reino. A violência, entretanto, não está 

localizada apenas nos seus gestos sádicos: a sua linguagem também está carregada dessa 

conotação violenta. Ele não é nada polido quando se trata dos seus inimigos e até para 

falar daqueles em quem confia, ele se utiliza uma linguagem que denuncia a sua 

posição. 

A escolha e a combinação dos vocábulos, como sabemos, dizem tanto quanto o 

próprio enunciado. Cerveira está sempre desconfiado de tudo que acontece, são poucas 

as pessoas em quem diz confiar. No entanto, o exercício de poder também não cessa 

diante dessas mesmas pessoas. No trecho a seguir, observaremos isso através do verbo 

que escolhe para designar o modo como se relaciona com os parentes, mesmo quando 

precisa deles: 

 

Estou aqui neste mato mas sei tudo, o meu primo e o meu sobrinho 

vigiam por mim. Porque seria de mau tom pedir aos padres da 

Companhia para me fazerem relatório destas aventuras amorosas do 

velho desbragado. Talvez o fizessem de boa vontade, meus amigos 

como são, mas acho demasiado indecente da minha parte obriga-los a 

meterem-se em assuntos tão escabrosos. Uso pois os meus parentes, os 

únicos em quem confio. (PEPETELA, 2012, p. 65) 

 

Ao mesmo tempo em que o seu discurso ameniza e suaviza a sua personalidade em 

relação a não pedir os préstimos de seus amigos jesuítas, a escolha do verbo ―usar‖, 

nesse caso, denuncia a sua personalidade opressora e autoritária até com aqueles em 

quem declara confiar. A agressividade também transborda através de palavrões e de 

xingamentos. Na mesma cena que já descrevemos anteriormente, ele compara o Butaca, 

por exemplo, a um animal, rebaixando-o: ―Fiz um gesto para os guardas sem ouvir os 

protestos tímidos do cavalheiro. Cavalheiro? Toupeira de esgoto, assim está melhor 

dito‖ (PEPETELA, 2012, p. 70). Ao falar acerca do inglês Andrew Battell, também 

utiliza linguagem chula: 

 

O inglês franziu o cenho. Só não ficou vermelho de raiva, como 

costumam ficar os ingleses, por estar bastante tisnado de sol pelos 

anos todos de mato, mais parecia um espanhol ou um português do 

sul. Fez gesto de se levantar em protesto, mas depois se deixou cair. 

Lutava contra os seus instintos, era bom de ver. Por um lado, queria 
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mandar-me à merda ou a partes ainda mais ruins, por outro, tinha 

aprendido a respeitar a autoridade e instintivamente se retraía. 

(PEPETELA, 2012, p. 74) 

 

O narrador Cerveira não se empenha em contrariar a imagem que os outros 

personagens fazem dele; sua narrativa não serve para que conteste ou rebata as 

acusações, pelo contrário, ele apenas as confirma ainda mais, como podemos observar 

no trecho a seguir: 

 

Ele [Battell] não tinha mais nada a argumentar. Só podia obedecer. Eu 

sei, a lei estava algures entre ele e eu, certamente muito mais perto 

dele. Mas o governante tem sempre a vantagem de poder puxar a lei 

para o seu lado. Se me defraudasse o desejo, podia contar com minha 

má vontade futura, a qual era conhecida e temida de todos. Ninguém 

embarcava de Luanda contra a aspiração do governador. Até estava 

escrito. Se não tivesse, era a mesma coisa, os interesses do governador 

sobrepõem-se a tudo. O governador representa Sua Majestade no 

território e el-rei é ungido por Deus. (PEPETELA, 2012, p. 74) 

 

Esse trecho diz respeito ainda ao encontro entre Manuel Cerveira e Andrew Battell, 

que foi impedido de embarcar para a Europa, pois o governador o queria como militar 

em uma missão no interior. A tirania e a prepotência de Cerveira estão explícitas em 

suas palavras, não é outro personagem que está dizendo isso, é ele mesmo que está 

declarando que prevalecem sempre os seus próprios interesses. Ainda que o seu 

discurso seja encoberto, no final da citação, pela deflagração de uma ideologia política 

do rei como representante de Deus, o que foi dito antes não deixa qualquer dúvida de 

que não se trata dos interesses do império. Prevalece o seu desejo de mais uma vez 

exercer o poder, independente de outras forças que pudessem ser determinantes, como, 

por exemplo, a força da lei.  

Notamos que há uma conexão entre os dois protagonistas da narrativa, porque 

depois dessa imposição do governador, Andrew Battell não segue o que lhe havia sido 

orientado e foge para o interior, encontrando Carlos Rocha. A fuga do inglês reforça a 

ideia de transgressão, desobediência e resistência. Por não concordar com a imposição 

do governador e por conhecer tão bem aquela região, ele consegue se livrar da tarefa 

exigida, afastando-se de Luanda e indo em direção ao sul, a mesma pela qual seguiu 

Carlos Rocha. 
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Manuel Cerveira é o narrador responsável por nos apresentar o famoso inglês. Ele 

reflete sobre as suas fabulosas histórias, que têm algum exagero, mas também muito da 

realidade. 

 

Mais avisado ainda era Andrew Battell, o inglês. 

Astuto, conhecedor daqueles matos como poucos, muito hábil com as 

armas. Reconheci logo o valor dele, quando se apresentou em 

Massangano, dizendo fugir dos jagas. Aliás, quem não conhecia as 

façanhas do inglês louco, bom piloto, grande falador, exagerado em 

tudo o que contava, o qual tinha ficado em território dos benguelas, lá 

para sul? Ainda eu não tinha chegado a estas terras. Para dizer a 

verdade, ele antecedeu-me de uns doze anos, pois só aqui cheguei há 

dois e tal. Pode ser um grande exagerados, mas muito do que diz 

cheira a verdade, outros também o afirmam. Claro, a nós conta sempre 

a parte boa, a que lhe realça o valor ou nos convence de encetar algo 

que o favoreça, escondendo as suas patifarias. Todos o fazemos, não 

é? (PEPETELA, 2012, p. 38) 

 

Esse gesto de contar história operado por Andrew Battell ocorre tanto com Cerveira 

Pereira quanto com Carlos Rocha. No caso do primeiro, a narrativa do inglês aparece 

dentro da de Cerveira, e a voz do Kingrêje, como era conhecido pelos jagas, estende-se 

em diálogo com a do governador por quase seis páginas. É interessante notar que 

Andrew Battell é um personagem cujo gesto de contar histórias estabelece uma interface 

entre os protagonistas, porque foi a partir das histórias contadas pelo inglês que também 

Cerveira começou a pensar na possibilidade de ir para o sul, como ele mesmo diz: ―Foi 

dessas conversas de Andrew Battell que retirei a intenção de um dia procurar as minas 

de cobre do sul do Kwanza‖ (PEPETELA, 2012, p. 48). 

O encontro entre Carlos Rocha e Battell também provoca muitas reações, já que o 

inglês veio para, de certa maneira, despertar o desejo de viver uma grande aventura. 

Carlos Rocha passou a ter vontade de conhecer outras paragens e experimentar novas 

experiências; assim, ele teria uma visão multifacetada, diferente daquela que tinha 

vivido até então, em Luanda ou no interior. Além disso, reacende a chama de ir buscar 

algo que nem ele mesmo sabia o que era. 

 

De novo na Kazanza, Carlos meditava sobre o seu futuro. O inglês 

decidiu de repente partir como devem de facto ser tomadas as grandes 

decisões. E ele? Continuava a juntar sal, trocando-o pela carne que 

caçava? Ou tentava a sua sorte noutras paragens? Também ele tinha 

ficado marcado pela estória ou estórias contadas por Battell. E muitas 

vezes relembrava o episódio do grande chefe jaga cujo machado tinha 
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um punho com ouro apanhado a sul de uma baía chamada da Torre ou 

das Vacas. Aí não havia brancos nem caçadores de escravos. Mas 

como chegar tão longe? (PEPETELA, 2012, p. 101) 

 

Quando Carlos Rocha assume a narrativa, para contar, com suas próprias palavras, 

como foi o seu contato com os jagas e expor seus pensamentos sobre aquele povo, 

passamos a ―ouvir‖ uma voz assimétrica em relação ao que, de modo geral, se pode 

observar na narrativa colonial sobre a conquista. A trajetória de Carlos Rocha é a de 

alguém que não está circulando nas esferas de poder. Assim, já que a proposta do 

discurso de Pepetela é romper com a hegemonia da narrativa colonial, a voz narrativa de 

Carlos Rocha nos apresenta, de modo muito mais próximo, a vida de uma pessoa que 

observava aquela sociedade a partir de outro ângulo. 

Esse novo sentido do olhar lançado para a história angolana também não se arrasta 

para a idealização dos poderosos chefes africanos. A escolha de um narrador-

personagem que não está dentro desses círculos de poder significa o desafio de 

compreender a importância do papel social de todos e não apenas daqueles que estão 

ocupando postos de comando e liderança.  

Essas quatro vozes representam distintas posições, seja na narrativa ou mesmo como 

atores sociais na época da colonização, por isso recorremos à ideia do caleidoscópio 

como metáfora dessa narrativa pepeteliana. A partir dessas vozes, ficamos conhecendo 

diferentes imagens daquele período histórico, sendo cada uma delas obtida a partir do 

ângulo de apresentação desses personagens em paralelo com as imagens criadas pelo 

narrador em terceira pessoa. A polifonia carrega um sentido de construção coletiva da 

história. O conquistador, o padre, a mulher e o jovem negro. O lugar social de cada um 

desses narradores forma, quando reunidos, uma imagem caleidoscópica da sociedade 

angolana naquele momento. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. A construção caleidoscópica da narrativa 
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Nenhuma nação podia se gabar, o meu rei é do meu puro sangue. Os 

reis muitas vezes nem sequer falavam a língua do país governado. As 

coisas não se passavam como aqui em África, onde o chefe é sempre 

alguém conhecido de todos os responsáveis e comungando da mesma 

maneira de ver as coisas, e até dançando de forma semelhante. 

Aproveito assim a ocasião para meter solenemente minha farpa afiada, 

sejamos condescendentes com os modos e hábitos dos europeus, para 

não parecermos copiar a falta de compreensão e mesmo desprezo que 

sempre mostraram pelos nossos costumes. (PEPETELA, 2012, p. 13) 

 

Sem dúvida alguma, as estratégias narrativas utilizadas em A Sul. O sombreiro 

denotam um trabalho primoroso com a linguagem. O artifício que fica mais evidente na 

estruturação textual é a pluralidade de vozes. Um dos resultados dessa estratégia é que o 

clima de conspiração que, no plano narrativo, é algo recorrente transborda para a 

tessitura textual. Essas diferentes vozes narrativas, em diversos momentos, apresentam 

visões contraditórias sobre as mesmas situações e acontecimentos. É importante pensar 

ainda que a multiplicação de vozes não harmonizadas traz à tona a ideia de não existe 

apenas uma versão dos fatos, logo não existe apenas uma maneira de contar a história.  

O livro esvazia o protagonismo e a hegemonia da narrativa colonial, que buscava 

registrar a memória da conquista a partir de uma visão única e homogênea dos 

acontecimentos. Há uma ruptura radical com a tese de que os portugueses foram 

admiráveis conquistadores das terras africanas e construíram ali o seu grande império. O 

logro de que a conquista angolana se constituiu com base na honra e na glória dos seus 

conquistadores é colocado à prova pelo romance de Pepetela. Pensamos que a estrutura 

textual do romance se coaduna com o que propõe Ricardo Piglia: a necessidade de 

constituição de um texto literário cuja compreensão não seja ofertada, mas que o leitor 

possa se valer da composição dos ditos, dos não ditos e das lacunas para engendrar as 

suas próprias interpretações. 

No livro, talvez, mais do que dar voz aos vencidos, Pepetela enverede por um 

caminho ainda mais complexo: o de interrogar se, de fato, houve vencedores. É claro 

que, se pensarmos nos sistemas de pensamento e nos modos de viver no mundo, 

concluiremos que existe um predomínio dos europeus. No entanto, se observarmos a 

vida de cada um desses sujeitos, cujos retratos são desenhados no livro, veremos a 

completa mesquinhez em que viviam. Ainda que tivessem garantido os recursos 

materiais para suas futuras gerações, suas vidas foram repletas de avareza e violência.  
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O tecido narrativo deixa muito evidente que o elo que os ligava era fraco e o que os 

mantinha unidos, de modo geral, era o receio de que os outros os enganassem e 

traíssem. Isso não era incomum em se tratando de jogos de poder e intrigas. A rede que 

os ligava era frágil, porque as malhas de que se constituía eram o interesse e o medo. A 

manutenção do poder ou sua alternância dependia de determinações que, muitas vezes, 

deixavam a ordem pública e se enovelavam na ordem privada. O modo como as vozes 

narrativas se estruturam, no romance, dá condição para o leitor observar ambas as 

perspectivas. O esquema utilizado também possibilita que enxerguemos tanto a ótica 

dos poderosos, aqueles que garantiram a permanência da sua voz no registro da 

memória da colonização, quanto a das pessoas comuns, aquelas que ficaram esquecidas 

ou as que foram violentamente silenciados. 

O uso de diferentes vozes narrativas não se constitui uma novidade para a obra 

romanesca de Pepetela. Já em Mayombe (1982), podia-se conferir a polifonia e a tensão 

estabelecida através da posição dos diferentes narradores em primeira pessoa que 

tomavam a palavra do narrador em terceira pessoa. O livro, apesar de ter sido publicado 

apenas em 1980, fora escrito cerca de dez anos antes, em princípios dos anos de 1970. A 

narrativa em terceira pessoa é interrompida, pelas vozes que se colocam em primeiro 

plano e se anunciam antes de proferirem as suas palavras. Ao comentar sobre o processo 

narratológico em Mayombe, Inocência Mata (2010) nos traz o conceito de 

supranarrador, que seria o responsável por fazer a ―costura‖ das outras vozes. O 

professor Robson Dutra acentua a ideia de que esse supranarrador é uma imagem 

colocada ao espelho, pois declara uma posição política bastante aproximada da do autor: 

 

A supranarração é um dos artifícios de que Pepetela lança mão para 

assinalar a pulverização de vozes narrativas e o multiperspectivismo. 

Desse modo, o supranarrador atua como duplo do autor ao se 

(con)fundir com a autoria e assumir a voz que dirige a história, 

decidindo sobre a relevância dos fatos para os transformar em 

acontecimentos, além de os integrar a um sistema de significação que 

dilui, dissolve e amplia as possibilidades ficcionais. (DUTRA, 2007, 

p. 78) 

 

Em Yaka (1984), também há uma descentralização narrativa, pois o personagem 

Alexandre Semedo toma a palavra para si, em alguns momentos, sem que haja um aviso 

ao leitor, anunciação ou fontes em itálico, nada. A troca de enunciadores ocorre sem que 

o leitor possa se preparar para isso. O que acontece, em alguns casos, é que a sua fala se 
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apresenta no início de um capítulo, como, por exemplo, na sua primeira incursão na 

narrativa, no começo do capítulo 2: 

 

Nasci em 1890, embaixo duma árvore. A minha mãe foi assistida pela 

velha Ntuma, escrava Ganguela. A escrava, talvez por velhice, 

deixou-me cair no pó. Segundos apenas. Os suficientes para no meu 

corpo ficar misturado o pó da terra e os líquidos que trazia comigo ao 

sair da mãe. O pai berrou que ia matar a velha. A mãe disse que foi 

sem querer. A velha só chorava, lavando-me. Depois o pai acalmou. 

(PEPETELA, 1984, p. 9) 

 

Como se compusesse (ou desmembrasse) um corpo, a narrativa é estruturada em 

cinco partes: ―A boca (1890/1904)‖, ―Os olhos (1917)‖, ―O coração (1940/1941)‖, ―O 

sexo (1961)‖ e ―As pernas (1975)‖. Cada uma delas representa uma parte importante 

desse corpo-nação que está se constituindo simbólica e historicamente, visto que, além 

da nomeação dessas partes, cada uma delas é seguida pela marcação de datas. A 

primeira data assinala o nascimento do personagem Alexandre Semedo, cuja história 

particular serve como um fio de ligação para se contar a história do seu país. A data 

inicial, 1890, coincide com o início de um grande fluxo migratório de portugueses para 

Angola. Já as duas últimas são muito emblemáticas e sublinham uma virada no jogo 

colonial: em 1961, explode de vez a luta de libertação nacional e, em 1975, chega a tão 

sonhada independência do país. A atuação do personagem, ocupando o lugar de 

narrador, ocorre apenas nas duas primeiras partes ―A boca‖ e ―Os olhos‖ e isso está 

relacionado com sua postura ética e política diante do confronto entre a violência 

implementada pelo colonialismo e o enfrentamento dos colonos. A sua posição de 

ambivalência nessa circunstância leva ao seu silenciamento, a partir de uma 

determinada decisão que toma. Daí em diante, a palavra não lhe pode ser mais 

concedida, como nos informa Maria Geralda Miranda. A pesquisadora lê o romance 

Yaka aproximando as estratégias narrativas utilizadas por Pepetela dos conceitos 

desenvolvidos por Bakhtin, como a polifonia, por exemplo. No trecho a seguir, 

podemos observar que esse romance, assim como A sul. O sombreiro, dá, em certa 

medida, o tom da complexidade que envolveu a colonização angolana. 

 

A forma polifônica de narrar também pressupõe o exercício da 

liberdade criativa. É como se Pepetela estivesse dizendo que o 

discurso monovocal não consegue dar conta de representar a 
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multifacetada história da colonização angolana e muito menos o fazer 

presente da nação pós-colonial. (MIRANDA, 2013, p. 137) 

 

Já em Jaime Bunda: agente secreto (2003), a história é dividida em seis partes: 

―Prólogo‖, ―Livro do primeiro narrador‖, ―Livro do segundo narrador‖, ―Livro do 

terceiro narrador‖, ―Livro do quarto narrador‖ e ―Epílogo‖. O título do prólogo é ―Voz 

do autor‖ (p. 7) e o do epílogo, ―Onde o autor dispensa narradores e pega de novo a 

palavra. Para fechar os ciclos. Ou para abrir novos?‖ (PEPETELA, 2003, p. 375). O 

primeiro ―livro‖ tem uma apresentação bastante curiosa: ―Onde, a passo de cágado ou 

de feroz formiga quissonde em campanha, se descobrem alguns mistérios e aparece um 

investigador intrigante. Onde também se revela uma personagem tenebrosa‖ 

(PEPETELA, 2003, p. 9). Já o segundo, enuncia uma estranheza da voz narrativa: 

―Como não é só a Natureza que tem horror ao vazio, também aqui alguém pega logo na 

palavra vaga. Mesmo se a voz pode no princípio soar estranha...‖. No terceiro, 

apresenta-se uma nova tentativa de retomar a voz que dominou o primeiro capítulo, no 

entanto, mostra-se um ideal de aperfeiçoamento da técnica: ―Onde se ouve uma voz 

parecida com a primeira, embora com os necessários acertos e infindáveis 

recomendações‖ (PEPETELA, 2003, p. 201). No quarto e último ―livro‖, anuncia-se a 

inconclusibilidade da narrativa: ―Onde se conclui a estória, provavelmente sem 

conclusão expressa, mas em quatro partes, que é o mais sagrado dos números, por ser o 

número de patas do cágado, sobre o qual assentam os poderes do mundo‖ (PEPETELA, 

2003, p. 296). O prenúncio de uma inconclusão da história liga-se ao epílogo, 

possivelmente, como a representação de um ciclo. Publicado na virada do milênio, 

2001, a narrativa policial, claro, trata da ocorrência de um crime. No entanto, as linhas e 

as entrelinhas denunciam a necessidade urgente de transformar o presente do país que 

estava envolto em corrupção, burocracia, pobreza e injustiça social. 

O primeiro e o terceiro ―livros‖ têm a mesma voz narrativa, enquanto, no segundo, 

quem assume é a personagem Malika. Ao longo do texto, observa-se a presença de uma 

voz que comenta e questiona as técnicas e métodos do narrador, interferindo na 

narração, conforme vemos no trecho seguinte: 

 

Mas os leitores sabem do que se trata. Ou estão a ler isto tão distraídos 

que nem repararam numa recomendação do feiticeiro T, usar sempre 

uma peça de roupa branca quando estivesse fora de casa. Bunda 

ignora, ainda não leu o livro, mas vocês foram informados, gentileza 
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deste vosso amigo. [Que raio de narrador petulante fui arranjar? 

Começo a estar arrependido, mas sou demasiado preguiçoso para 

demitir a meio do jogo e ter de inventar outro] (PEPETELA, 2003, p. 

139) 

 

O texto aparece tipograficamente marcado entre colchetes e com fonte em itálico, 

como se pode observar. Esse narrador, que se apresenta no prólogo e no epílogo como 

autor, está, digamos assim, supervisionando o trabalho dos narradores, criticando a sua 

maneira de narrar e intrometendo-se no seu estilo. É essa mesma voz narrativa que 

determina a mudança de narradores, ao fim de cada um dos ―livros‖, alternando as 

vozes narrativas. Esses comentários são voltados para as técnicas e os modos de narrar, 

tendo relação, principalmente com o jogo parodístico realizado com o gênero policial. 

Assim, é como se esse narrador estivesse testando o estilo de cada narrador para ver 

qual seria a melhor maneira de contar essa história.  

Os três livros anteriormente citados foram pinçados da obra de Pepetela para 

demonstrar a fluidez de suas estratégias narrativas em romances com temáticas e 

tessituras tão diferentes. Mayombe é um romance que trata da luta de libertação 

angolana, nos anos 60 do século XX; Yaka retoma o final do século XIX e acompanha 

oitenta e cinco anos da história de um personagem em paralelo com a história angolana; 

Jaime Bunda, o agente secreto situa-se no momento presente da narrativa, início dos 

anos 2000, e constitui-se uma paródia do gênero policial, mas, para além desse jogo 

irônico e desafiador, denuncia os graves problemas da nação angolana. É importante 

registrar que há outros romances em que Pepetela desenvolve tais estratégias narrativas 

e que foram escolhidos esses três porque apresentam aquelas que estarão reunidas no 

romance em análise. 

Em A Sul. O sombreiro, temos diversas dessas técnicas combinadas em um único 

livro, como, por exemplo, a alternância de vozes narrativas tanto em primeira quanto em 

terceira pessoas. As vozes em primeira pessoa são de vários personagens que nos 

apresentam pontos de vista divergentes. Além disso, temos um narrador que também se 

utiliza dos colchetes e fontes em itálico para intervir no texto. Outro aspecto é o da voz 

narrativa em terceira pessoa costuma se apresentar, em alguns casos, na primeira 

pessoa. A soma de tudo isso nos leva a aproximar essa narrativa de um caleidoscópio. 

Tomamos a figura do caleidoscópio para classificar essa narrativa, uma vez que 

cada mudança no ângulo de leitura deixa entrever variadas combinações de imagens. Os 
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pedaços de vidro de que se compõe um caleidoscópio podem ser comparados às 

diferentes vozes que dividem a narrativa do romance. O arranjo desses fragmentos, 

quando refletidos nos espelhos formam um todo com inúmeras possibilidades de 

simetrias. Assim também ocorre no livro, porque os narradores podem coser ou 

descoser significativamente a imagem de um outro personagem. 

Como diversos críticos e comentadores da obra de Pepetela já evidenciaram, o 

estabelecimento de várias vozes enunciadoras remete à teoria polifônica de Mikhail 

Bakhtin. Esse teórico analisa a obra de Fiódor Dostoiévski e considera-o o criador do 

―romance polifônico‖. Na obra do escritor russo, o leitor pode encontrar, nas vozes de 

seus personagens, sistemas de pensamentos que se tornam autônomos e até mesmo 

contraditórios. Sendo assim, Bakhtin afirma que ―a multiplicidade de vozes e 

consciências independentes e imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes 

constituem, de fato, a peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski‖ 

(BAKHTIN, 2008, p. 4). Isso quer dizer que as vozes mantêm umas com as outras uma 

relação de equivalência e paridade, como se, dentro do romance, participassem de um 

grande diálogo. Não haveria, portanto, uma submissão ou subserviência entre elas. Para 

Bakhtin, o que se desenvolve na obra de Dostoiévski ―é precisamente a multiplicidade 

de consciências equipolentes e seus mundos que aqui se combinam numa unidade de 

acontecimento, mantendo a sua imiscibilidade‖ (BAKHTIN, 2008, p. 5). Não há uma 

objetificação das vozes, por isso elas são ―plenivalentes‖ e ―equipolentes‖ dentro desse 

grande mundo dialógico que é o romance. As vozes desses personagens, que se erguem 

para falar, polemizam e apresentam uma interpretação diversa dos fatos, porque a 

consciência deles pode ser contraditória. Ele determina que ―o romance polifônico é 

inteiramente dialógico. Há relações dialógicas entre todos os elementos da estrutura 

romanesca, ou seja, eles estão em oposição como contraponto‖ (BAKHTIN, 2008, p. 

47). É preciso esclarecer que o dialogismo se projeta muito para além das réplicas dos 

diálogos que se apresentam na composição do texto; segundo Bakhtin, é um fenômeno 

que perpassa toda a linguagem. 

Acreditamos que, em A sul. O sombreiro, a orquestração de vozes em contraponto 

seja uma marca fundamental e que represente os conflitos entre os diferentes poderes 

que se confrontavam nesse período da conquista. Além disso, como já dissemos, a 

legitimação da pluralidade de vozes estabelece uma disputa com a centralização da 
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memória do passado colonial, encetando a ideia de que essa memória não tem um ponto 

central.  

A historiadora Edna Maria dos Santos, em resenha sobre o romance, defende a tese 

de que o texto se constitui como uma ―ressignificação das memórias‖ a fim de efetuar 

críticas e despejar insatisfações diante das inúmeras estratégias de dominação que se 

perfaziam nesse período histórico. Para construir o tecido desse texto, utilizam-se 

―‗metáforas esvoaçantes‘, tais como, névoa, bruma, sombra, conspirações, claustros‖ 

(SANTOS, 2013, p. 67). Isso faz com que o romance se coloque em movimento 

constante, buscando sempre estar planando em diferentes direções e intercambiando os 

diversos focos. Segundo a historiadora, ser esvoaçante, nesse caso, significa ―estar entre 

lugares, entre lusco-fuscos, entre vozes polifônicas, multifocos, muitos ares, águas, 

paisagens. É colocar as palavras em movimento, ouvir e ser ouvido, em um diálogo de 

muitas vozes, em idas e vindas que fazem os sentidos se multiplicarem, 

polifonicamente‖ (SANTOS, 2013, p. 68).  

As quase trezentas e sessenta páginas do livro dividem-se em vinte e sete capítulos 

não nomeados e apenas numerados. Dentre esses, dez apresentam narradores em 

primeira pessoa – Simão de Oliveira (capítulos 1 e 23), Manuel Cerveira Pereira 

(capítulos 4, 6, 9, 11 e 24), Margarida de Sottomayor (capítulo 7) e Carlos Rocha 

(capítulos 15 e 22) – enquanto os outros dezessete capítulos têm narrador em terceira 

pessoa. A alternância de vozes narrativas não tem uma marca específica: o narrador não 

se enuncia previamente, como acontece em Mayombe, por exemplo. O único indício 

dessa intercalação é a mudança de capítulo.  

Essa narração múltipla instaura um compartilhamento de falas que imprime um 

questionamento muito profundo, relativo a esse período da colonização e conquista: em 

geral, quem são os eleitos para falar sobre esse momento da história? Aqueles que são 

os escolhidos e que têm o poder da fala certamente são os mesmos que têm acesso à 

escrita dos documentos produzidos pela colonização, tais como relatórios 

administrativos, cartas, decretos, leis, estudos etnográficos, tratados geopolíticos e 

também obras de ficção. Esses textos se convertem em meios pelos quais são 

implementadas as marcas da autoridade colonial. O romance de Pepetela, certamente, 

subverte essa ordem colonial que autoriza alguns a falarem e construírem o discurso da 

colonização, enquanto outros ficam silenciados. 
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Na costura dessas vozes, parece ocorrer total intencionalidade e um dos mecanismos 

utilizados é a retomada do capítulo anterior com uma ideia ou palavra-chave. Essa 

estratégia é uma das maneiras de conectar e dar continuidade à narrativa. Por exemplo, 

o capítulo 4, narrado por Cerveira, encerra-se com a seguinte frase: ―Sou patriota, mas 

não sou idiota‖ (PEPETELA, 2012, p. 48). O seguinte, narrado em terceira pessoa, 

inicia-se com uma ponderação sobre o sentimento do outro protagonista do livro: 

―Carlos Rocha sempre se sentiu confuso quando os brancos vinham com a conversa do 

patriotismo‖ (PEPETELA, 2012, p. 49). A ideia do sentimento de amor pela pátria e o 

questionamento sobre o que é isso perpassam tanto o encerramento do capítulo anterior 

quanto o início do capítulo seguinte. Apesar de compreender plenamente que não houve 

um contato direto entre o que Cerveira Pereira pensou sobre o tema e a confusão de 

Carlos Rocha, instaura-se aí um processo que estará presente como elo. São o fio e as 

miçangas, ou seja, parece que temos um colar em que o fio não está visível, apenas as 

miçangas sobressaem, tomando de empréstimo uma linda imagem do escritor Mia 

Couto (2009). Mesmo que não o vejamos, sabemos que ele está ali, que existe algo a 

alinhavar as vozes. 

Essa estratégia narrativa da retomada firma cada vez mais a ideia de que, ainda que 

esses personagens não se encontrem, suas trajetórias estão interligadas. Além disso, 

estruturar a obra dessa maneira marca uma ideia de continuidade, de processo, de 

progressão, mas não necessariamente em uma perspectiva linear. O encontro de 

diferentes vozes e perspectivas resulta na ideia de que não há um centro de onde a 

história se desencadeia, mas diversos pontos que se ligam, formando múltiplos 

desenhos. 

A representação da oralidade é outra dimensão que sobressai na construção da 

tessitura textual. Com estruturas frasais curtas, que irrompem do texto depois de 

parágrafos mais longos, podemos observar não somente a síntese do que foi dito antes, 

mas também a abertura de uma reflexão mais ampla. Isso ocorre, por exemplo, com a 

citação anterior da frase de Cerveira que encerra o capítulo 4 – ―Sou patriota, mas não 

sou idiota.‖ Depois de cogitar sobre o que o inglês Andrew Battell lhe disse acerca das 

minas de cobre próximas ao Kwanza, fica bem explícito que os seus interesses pessoais 

estão acima da sua fidelidade ou apreço pelos reis. Por isso ele conclui que o seu 

patriotismo não está acima dos seus próprios interesses. Essas frases curtas e 
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resumitivas ocorrem ao longo dos capítulos, conforme se pode observar na citação a 

seguir: 

O governador anterior tinha usado a casa de pau a pique perto da 

Companhia, a que mais tarde se chamaria palácio, muito sombreada 

por frondosas árvores, mulembas. Ele preferia dormir na fortaleza, 

entre os seus soldados, ao abrigo dos canhões. Ainda por cima, nunca 

tinha estado em Luanda senão por dias esparsos, sempre metido em 

guerras no mato. Por um lado, na fortaleza controlava de perto a tropa. 

Por outro, beneficiava de proteção contra possíveis conspirações. 

Só não desconfia quem é santo.  

O vigário deu exageradas mostras de gratidão pela honra da visita. 

Manuel Cerveira fingiu não reparar na hipocrisia e respondeu ser 

normal fazê-lo. Ainda era novo na cidade, já tinha sido visitado por 

todos, seria a sua vez de retribuir as gentilezas. O seu gabinete na 

fortaleza garantia segurança, como é óbvio, no entanto preferia 

conversar com ele fora de portas. (PEPETELA, 2012, p. 16) 

 

―Só não desconfia quem é santo‖ é uma frase bem curta, ocupa apenas uma linha, e 

intercala parágrafos mais longos. Apresenta uma ideia que está relacionada com aquele 

tema, mas ultrapassa o contexto e pode ser usada sempre que se fala de traições e 

conspirações. No nosso entendimento, em alguns casos, uma das possíveis 

compreensões para essa estrutura é a aproximação com a tradição oral dos provérbios. 

Segundo Honorat Aguessy (1977), os provérbios revelam-se como síntese de longas 

reflexões e também como resultado de experiências já vividas e confirmadas inúmeras 

vezes. Para Luis Kandjimbo, o provérbio, 

 

constituindo uma categoria de um conjunto que inclui ditados e 

máximas, caracteriza-se pela brevidade, associando-se-lhe uma 

estética da transmissão de pensamentos, crenças, ideias, valores e 

sentimentos. No que à sua estrutura diz respeito, o provérbio é um 

texto sintético e de uma grande densidade semântica. (KANDJIMBO, 

2003, p. 127) 

 

As frases curtas que irrompem depois de parágrafos mais longos podem ser 

consideradas como uma possibilidade potencializadora do encontro entre a escrita e a 

oralidade. Luis Kandjimbo entende que a oratura ―encerra em si as conotações de um 

sistema estético, um método e uma filosofia‖ (2003, p. 126). Essa estrutura encena um 

modo de contar histórias que emana também da oralidade, ou seja, ainda que, na 

construção do romance, haja uma pesquisa documental sólida, importa deixar evidente 

que a transmissão que ocorre através da oralidade é um modo de preservação da 
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memória de um povo. Essa estrutura se repete nos capítulos narrados em primeira e em 

terceira pessoas. Como, por exemplo, no primeiro capítulo narrado por Simão Oliveira 

que afirma: ―Ventres não se julgam, dão frutos, alguns podres‖ (PEPETELA, 2012, p. 

5). Ou no segundo capítulo, narrado em terceira pessoa: ―A confiança matou o rato‖ 

(PEPETELA, 2012, p. 21). 

Como já dissemos, a narrativa em terceira pessoa ocorre em dezessete capítulos, em 

oito deles o narrador aproxima suas lentes da história de Manuel Cerveira Pereira 

(capítulos 2, 10, 13, 16, 17, 19, 21 e 26) e em nove da de Carlos Rocha (capítulos 3, 5, 

8, 12, 14, 18, 20, 25 e 27). Isso nos confirma que o livro pretende combinar o 

protagonismo desses dois personagens na narrativa.  

Esse narrador em terceira pessoa não se limita a narrar a história de um ponto de 

vista ―neutro‖, sem intervir na história. O esvaziamento da ―neutralidade‖ do narrador 

em terceira pessoa ocorre também quando, vez por outra, ele assume determinado lugar 

de fala. Isso fica evidenciado no trecho que nos serve de epígrafe, pois o narrador se 

apresenta como um africano que conhece muito bem os meandros da história. Essa 

interferência traz algumas marcas do seu lugar de fala como, por exemplo, o adjunto 

adverbial ―aqui em África‖, a primeira pessoa do singular no verbo ―aproveito‖, os 

pronomes ―minha‖ e ―nossos‖, a primeira pessoa do plural nos verbos ―sejamos‖ e 

―parecermos‖. São marcas que vão se repetir ao longo da narrativa, revelando sua 

presença.  

A sua ―farpa afiada‖ vai se materializar na narrativa ainda de outro modo: os 

comentários entre colchetes e com fonte em itálico. O artifício é usado pelo narrador 

que conhece cada ponto da trama, os mapas daquela região, as histórias que ocorrem em 

paralelo àquela que ele está narrando e também tudo aquilo que aconteceu depois, as 

mudanças espaciais, as alternâncias de poder e as até mesmo os livros publicados. Nada 

disso passa incólume por ele, que se apropria do tema que está sendo desenvolvido para, 

de certo modo, suspender a narrativa, tecer seus comentários, fazer críticas e dar sua 

opinião. Existem quatorze interferências desse tipo na narrativa.
16

 Os comentários têm 

várias funções, tais como, dar informações históricas, expor ideias sobre o que ele pensa 

acerca de determinado assunto, fazer críticas à maneira como os europeus conduziram o 

registro da história ou comentar a trajetória de alguns personagens.   

                                                 
16

 Páginas 12, 26, 28, 39, 60, 95, 101, 156, 166, 225, 289, 343 e 345. 
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Os pesquisadores Edvaldo Bergamo e Maria Aparecida Cruz de Oliveira 

compreendem que o papel do narrador em A sul. O sombreiro se aproxima do de um 

editor e, por isso, eles o denominam como narrador-editor. Para eles, a aproximação 

com a história, que se configura de modo evidente, traz para o romance a ideia de que 

―o narrador-editor veste-se de historiador para em um tempo presente questionar e 

problematizar a versão histórica‖ (BERGAMO & OLIVEIRA, 2014, p. 112). Esse 

narrador-editor se aproximaria do narrador onisciente intruso, porque se trata de um 

ponto de vista que não tem qualquer limite e que não pode ser controlado. O tempo e 

espaço não seriam categorias limites para esse narrador. Para eles, esse papel corrobora 

a construção da visão dessacralizante difundida na narrativa. Já a pesquisadora Izabel 

Cristina Oliveira Martins, em sua dissertação de mestrado, entende que esse narrador 

assume ―a voz de um narrador-comentador que muito parece confundir-se com a voz do 

autor‖ (MARTINS, 2014, p. 118). 

A primeira dessas intervenções ocorre logo no início do capítulo 2 e desenha uma 

cartografia sobreposta no espaço-tempo geopolítico que se destaca na cidade de Luanda. 

Os mapas sobrepostos identificam construções importantes para o período da narrativa, 

mas que, ao longo dos anos, foram tendo suas funções transformadas. Passeando por 

aquele cenário entre os séculos XVI e XXI, o narrador informa o domínio do estado e 

da igreja católica no espaço que se conhece como Cidade Alta. 

 

[Os claustros do convento de S. José dos franciscanos foram 

eliminados quando, no século XIX, deram origem ao hospital Maria 

Pia, hoje com outro nome oficial, mas continuando a ser um dos mais 

importantes de Luanda. Também o antigo colégio dos jesuítas cedeu o 

lugar ao arcebispado, mesmo colado ao palácio presidencial. No 

entanto, permaneceu a igreja de Jesus, a mais antiga de Luanda e 

com a fachada característica dos jesuítas. Tornou-se na sé da cidade 

já depois de 2000. Durante os séculos XVI e XVII, várias outras 

igrejas e conventos e edifícios públicos foram construídos no espigão 

entre a fortaleza de S. Miguel e o antigo convento dos franciscanos, 

constituindo o que até hoje se chama a Cidade Alta, atualmente como 

antes, o centro do poder político. Outrora também era o centro do 

poder religioso.] (PEPETELA, 2012, p. 12) 

 

Sua incursão, todavia, não tem apenas a função de trazer informações geográficas e 

históricas. A reflexão acerca de Luanda continuar sendo o centro do poder político nos 

instiga a pensar o que ainda permanece da mesma forma. Portanto, o pensamento que 

subjaz a esse texto nos indica que a história não se faz apenas através de uma sucessão 
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de rupturas e transformações, mas também de continuidades e permanências. Mais 

adiante, em contraste com o que acontecera no espaço definido como centro do poder, a 

ênfase não foi dada na permanência, mas na ruptura, no desaparecimento dessa 

paisagem. Podemos observar que o lugar indicado não estava sob o domínio completo 

dos portugueses, localizava-se próximo ao território de uma importante liderança jaga, 

Imbe Kalandula. 

 

Mas, contaram os comerciantes, estavam em Calicassamba 

[Aviso desinteressado aos leitores: inútil procurar os nomes num 

mapa, pois nem eles estão bem escritos, vindos todos da tradição oral 

e corrompidos pela péssima audição dos portugueses para as nossas 

línguas, nem fazem parte da paisagem há muito tempo.] 

a resgatar peças e com grande apreensão, pois muito próximos era o 

acampamento temporário do grande jaga Imbe Kalandula, o maior de 

todos, reconhecido amigo do inglês. (PEPETELA, 2012, p. 39) 

 

O trecho evidencia ainda que o modo como os portugueses nomeiam os espaços é, 

na verdade, uma corruptela dos nomes que de fato esses lugares tinham nas línguas 

nacionais. O comentário não se restringe nem um pouco a dar uma mera informação 

geográfica, ele circunscreve a ideia de que um mapa ou uma história feita pelos 

portugueses desconsidera a tradição oral ou a lê de modo superficial e equivocada. Essa 

reflexão se desdobra em outra entrada do narrador, que questiona a imparcialidade da 

história. 

 

[Lá se foi a travessia terrestre do sul da África. Só mais de dois 

séculos depois se concretizaria com Serpa Pinto, Linvingstone, 

Capelo e Ivens. Claro, isso segundo a historiografia europeia, que 

ignora os milhares de africanos que a fizeram durante séculos e 

séculos, senão milénios. Alguns árabes também. Mas gente do sul não 

merece estar em compêndios de História, nem em colecções de 

Academias de Ciências, já se sabe.] (PEPETELA, 2012, p. 156) 

 

A denúncia de que a historiografia europeia oculta de modo deliberado as conquistas 

que não sejam as dos europeus deixa bem claro o motivo de ter um narrador que 

interrompe a narrativa para fazer comentários e dar sua opinião, sobretudo diante das 

burlas e das omissões que ocorrem nos registros da história oficial. É difícil para a 

historiografia ocidental, marcada pela ideia de superioridade, admitir que a viagem feita 

por portugueses ou ingleses já tinha sido realizada antes por árabes e inúmeras vezes 
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pelos próprios africanos. Com uma linguagem irônica, o narrador deixa exposta as 

escolhas e as exclusões que fazem parte do registro histórico.  

O narrador de A sul. O sombreiro, semelhante ao que ocorre em outras obras de 

Pepetela, como Mayombe, por exemplo, é uma imagem ao espelho do papel intelectual 

do próprio escritor. A justaposição da postura política do narrador e do autor se traduz 

em uma fusão dessas vozes que, quando colocadas ao espelho, refletem simetricamente 

as imagens. Como definiu Inocência Mata,  

 

na sua obra, Pepetela transforma o processo literário em processo autoral, em 

que o autor e entidades enunciantes se fundem, e se confundem, no 

questionamento das mitologias, entidades e normas bafejadas pela ideologia 

da sacralidade. (MATA, 2010, p. 372)  

 

Ao propor, nesse romance, um contraponto com a narrativa colonial, Pepetela 

desnuda os interesses da conquista, desmitificando um ideário que colocava o império 

português no centro. Com a contestação da ordem política, social e cultural estabelecida 

a partir desse ideário, o livro subverte a ordem estabelecida pelo colonialismo. A 

reverência ao passado, ao grande império e às verdades postuladas por essa narrativa 

desaba e os monumentos aos conquistadores tendem a ruir também. Portanto, o ato de 

escrita de Pepetela é um gesto revolucionário, pois carrega em si mesmo o ideal da 

consciência da mudança histórica, social e política.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: PARA QUANDO? 

 

A revolução é o inverso do existente. É não só virar a página, mas 

mudar de dicionário. (KI-ZERBO, 2006, p. 19) 

 

 Qual o papel da literatura neste momento de crise global? Em nosso 

entendimento, torna-se ainda mais fundamental que os escritores assumam uma posição 

ética e estética que se aproxime de um movimento contrário ao da alienação. É, 

justamente, nesse lugar, que situamos as obras de Arnaldo Santos, Ruy Duarte de 

Carvalho e Pepetela analisadas nos capítulos anteriores. Em um contexto 

contemporâneo de produção e de recepção, entendemos como preponderante a 

investigação do modo como esses escritores angolanos se posicionaram diante da 

construção de uma sociedade em que a colonização foi tão marcante e que, agora, se 

depara com um processo de mundialização da economia capitalista e da política 

neoliberal. 

A escritura desses autores reage, portanto, a práticas políticas e sociais que têm 

como base a opressão, rompendo com a lógica predatória em que o bem comum não 

passa de um discurso vazio. Angola vem atravessando um processo de reconstrução 

depois de mais de 40 anos em guerra, mas ainda não conseguiu consolidar um projeto 

político e econômico democraticamente sólido. O status quo, que foi se desenhando, 

tanto interna quanto externamente, depois da independência, fez com que surgissem 

novos desafios políticos e sociais. Retomar, através da literatura, as memórias do 

passado, construindo uma posição de reflexão frente a elas, ratifica o olhar vigilante e 

atento desses escritores. A insatisfação indisfarçada e a desilusão causadas pela 

persistência de uma estrutura que manteve as relações de poder que vigoraram nas 

diferentes etapas da colonização resultam na interrogação do passado a fim de 

compreender os movimentos do presente e imaginar o futuro. 

A literatura, por ser um espaço de questionamento dessas relações, torna-se um 

lugar privilegiado para construir novas interpretações. Também é um locus privilegiado 

para se compreender os intercâmbios e repercussões que ocorrem a partir dos processos 

histórico e político de Angola. Cabe aos escritores, então, gerir o capital simbólico, sem 

apagar as tensões e as diferenças, assentando suas bases sobre esse registro, observando 

a construção social, levando em conta mobilidade e contradição. Por isso, seus projetos 
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literários não tomam a unidade como força motriz do texto. Pelo contrário, completude 

e estabilidade são substituídas pela multiplicidade, pela confrontação e pela reafirmação 

de um espaço multifacetado e heterogêneo. 

 No texto ―Que África escreve o escritor africano?‖, o escritor moçambicano Mia 

Couto (2005b) expõe suas ideias sobre o compromisso do escritor com um mundo mais 

humano e democratizado. Ele afirma que o papel do escritor africano é fugir das 

mistificações da ―africanidade‖ e tentar criar pressupostos que possibilitem avaliar o seu 

local e o seu tempo a partir de uma ótica própria. Não é mais possível compreender e 

reduzir o continente a uma construção cultural simplificada, pelo contrário, é preciso 

reconhecer que a cultura africana é múltipla. Logo, a visão restrita e restritiva precisa 

ser abandonada. Ele acredita que os escritores moçambicanos têm um compromisso 

ético de pensar o país do presente e sonhar com um outro país no futuro. No caso dos 

escritores angolanos, compreendemos que o compromisso é o mesmo. 

 Em ―Um retrato sem moldura‖, Mia Couto (2005) amplifica essa discussão e 

apresenta questões importantes sobre o imaginário que se criou acerca do continente. 

Para ele, é preciso recusar uma visão que faz da busca por uma essência africana o seu 

eixo. Precisa-se compreender, de uma vez por todas, a necessidade de enxergar a África 

na complexidade de seus processos históricos, dinâmicas sociais e culturas em 

movimento. Ele se utiliza de uma imagem muito interessante para definir isso: o retrato 

e a moldura. São as dinâmicas próprias, os conflitos particulares, as identidades plurais, 

complexas e contraditórias que formam o rosto do continente. Na sua concepção, esse 

rosto ―só existe em movimento, no conflito entre o retrato e a moldura.‖ (COUTO, 

2005a, p.12) 

Compreendemos que é exatamente isso que ocorre nos livros que investigamos 

nesse trabalho. Os autores legitimam a literatura como um espaço para se pensar acerca 

dessas questões. A análise sobre as dinâmicas culturais, históricas, políticas e sociais 

angolanas feita por esses autores se apresenta como metonímia do modo como se deseja 

construir um novo ―rosto‖ para o continente africano. Nesse novo imaginário, os 

africanos saem da condição de objeto e passam a sujeitos de sua própria história, tendo 

suas epistemologias valorizadas globalmente. O olhar que se deve lançar é o da 

contestação das idealizações, deixando as contradições virem à tona para que se possa 

avaliá-las. 
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Com nosso trabalho, procuramos demostrar de que modo os livros estudados 

imprimem em seu projeto literário a marca da construção de um panorama mais 

complexo. Eles rompem com alguns dos lugares comuns que ainda se fazem presentes 

no dia a dia, seja nos programas de reportagem das grandes emissoras de televisão seja 

nos desfiles das escolas de samba. Ancorados em diferentes momentos da história 

angolana, empreendem uma revisão do processo colonial, deixando bem claras as 

relações de força que se impuseram no passado e que, por vezes, permanecem vivas no 

presente. 

Assim, tomamos as proposições de Ricardo Piglia como provocação inicial para 

mergulhar nos textos literários. O escritor e crítico argentino apresenta três propostas do 

que, segundo ele, são valores que deveriam permanecer na literatura do terceiro milênio: 

a busca pela verdade como horizonte político de luta, o deslocamento e a claridade da 

linguagem. Ele procura situar essas propostas a partir do lugar de uma produção que não 

ocupa o centro da tradição literária hegemônica. Ao refletir acerca do lugar da literatura 

em um futuro tomado pela virtualidade, pela mecanização das relações, pelas 

desigualdades persistentes, pela violência e, principalmente, pela incerteza, Piglia busca 

localizar o seu discurso a partir da margem. O que está em jogo, portanto, é a recusa de 

propostas universalizantes. Os valores que devem persistir na literatura do século XXI 

dependem das relações estabelecidas com os campos de força em que cada obra está 

inserida.  

Procuramos entender de que modo a literatura angolana já vem respondendo a 

essas propostas, considerando que imaginar uma literatura do futuro é também postular 

uma sociedade do porvir. A construção de um devir ético e politicamente consciente 

traz a necessidade de entender as relações de força que atravessam a sociedade 

angolana. No caso dos livros estudados, isso se dá a partir da revisão do passado. 

Pensando nas três propostas formuladas por um crítico que também escreve literatura, 

investigamos e analisamos como esses valores se constituem em cada um dos livros. 

Observamos que as obras operam uma descentralização da ordem colonial, a partir da 

problematização do ideário da narrativa que se colocou a serviço do colonialismo e do 

questionamento do ―império como imaginação do centro‖. Além disso, os livros trazem 

para o centro da cena diferentes vozes que não estavam no repertório das narrativas 

coloniais, deslocando um ponto de vista hegemônico e dando lugar à multiplicidade. 
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Para realizar tudo isso, empregam técnicas e procedimentos discursivos que tecem um 

texto que se converte em possibilidade enriquecedora da formulação da experiência 

humana e da construção da memória coletiva, sem obscurecer as tensões, os conflitos e 

as cisões próprias da práxis social. 

O alemão Walter Benjamin (2011) postula a necessidade de se aproximar de um 

objeto histórico a partir do reconhecimento da oportunidade de lutar por esse passado 

que ficou oprimido. Transfigurando-se em centelhas de sentidos, as narrativas do 

passado são tomadas mais como experiência do que como informação e, assim, 

estilhaçam as formas lineares de pensamento. É dessa maneira que entendemos a 

aproximação dessas obras em relação ao material histórico do qual se apropriam. Os 

autores inclusive deixam esse rastro de diálogo que se realiza tanto com documentos 

oficiais da época quanto com cartas, jornais e também com outros textos literários.  

Em A casa velha das margens, por exemplo, a aproximação com textos 

jornalísticos vem à tona, em vários momentos do romance. Fica explícita a confrontação 

de ideias que acontecia na imprensa, no final do século XIX. De um lado estavam os 

periódicos que defendiam o retorno ao sistema de escravidão e de outro estavam os que 

se notabilizaram por sua tentativa de valorizar a cultura angolana. Sabendo que a 

posição política assumida pelo autor coincide com a do desejo pela autonomia política, 

o romance traz dois jornalistas-escritores como personagens: Cordeiro da Matta e 

Fontes Pereira. Ambos faziam parte desse conjunto de homens de letras que buscava 

uma valorização do povo e da cultura de Angola. Ao apresentar esse conflito, o autor 

conduz a uma compreensão multifacetada da sociedade angolana naquele período. Em 

sentido mais amplo, isso se apresenta como possibilidade de pensar tanto na 

conveniência entre o discurso hegemônico e aqueles que detêm o poder quanto na 

resistência a esse poder.  

Em A sul. O sombreiro, existe uma apropriação intensa do arquivo colonial. Há, 

por exemplo, a citação, no corpo do texto, de um documento oficial, que é marcada com 

aspas e tem sua referência destacada em nota de rodapé, como se pode observar a 

seguir: 

 

São suas as entusiásticas palavras para o rei, justificando a escolha do 

sítio ―por não achar melhor porto, terra de mais salutíferos ares, fértil 

e abundante do mantimento da terra, como na abundância de muito e 
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diverso peixe que nesta baía, estando vizinho de dois rios que correm 

de excelente água.‖
1 

1 
Carta de Cerveira Pereira para Filipe II, de 6 de março de 1618, in 

Monumenta Missionária Africana, vol. VI, série África Ocidental, de 

Padre António Brázio, Lisboa. (PEPETELA, 2012, p. 224) 

 

O narrador explora essa citação para desmentir o que disse Cerveira Pereira, já 

que o clima em Benguela não é nada parecido com o que foi descrito. Logo após a 

citação, o narrador-comentador faz uma das suas intervenções, entre colchetes e em 

itálico, trazendo uma reflexão irônica acerca do fato de Cerveira insistir em vários 

relatórios sobre o clima como argumento decisivo na escolha do local onde a cidade 

seria instalada. O narrador convoca a Kianda, ser mítico, para explicar que foi pelo 

desejo dela que aquele lugar foi escolhido, no entanto, o governador não poderia admitir 

isso em uma carta ao rei sem passar como doido.  

A aproximação que se realiza, portanto, não é para confirmar o documento 

histórico, mas para avaliá-lo e questioná-lo. Pepetela marca que a terra já estava 

habitada, tinha os seus próprios mitos e valores. A dessacralização que se observa, no 

romance, em relação a personagens históricos é também uma estratégia discursiva 

utilizada para a apropriação documental. Pepetela, como ele mesmo diz, enxerga esse 

conjunto de livros, Monumenta Missionária Africana, como uma ―verdadeira mina de 

estórias‖ (PEPETELA, 2012, p. 357). É importante observar que ele faz uso, 

provavelmente de modo intencional, do vocábulo estória em vez de história, como seria 

o esperado. Portanto, o autor retoma esses textos não apenas como documento, mas 

principalmente como material para sua narrativa.  

Em Os papéis do inglês, o procedimento é um pouco diferente, porque Ruy 

Duarte de Carvalho passeia por um longo arquivo de textos. Desde o livro de Andrew 

Battell, referência importante também para Pepetela, passando por diversos registros de 

antropólogos e chegando a textos literários. Como ele mesmo esclarece no final da obra, 

alguns autores comparecem com frequência e são citados no próprio texto: ―Conrad, 

Céline, Paulhan, Michaux e Sade, e eventualmente mais alguns, bem como Henrique 

Galvão, Luiz Simões, Alves dos Reis e Francisco Teixeira da Mota, intervêm no texto e 

as fontes são aí mencionadas‖ (CARVALHO, 2007, p.183). 

Foi, principalmente, no diálogo com o texto de Henrique Galvão que analisamos 

o desmonte da narrativa colonial. Ruy Duarte se apropriou da crônica de Galvão como 

ponto de partida para escrever seu livro. Como um detetive, ele tentou esclarecer 
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algumas circunstâncias que Galvão deixou sem explicações. Quem era esse Inglês? O 

que ele tinha ido fazer naquelas terras? Por que ele matou o Grego? Por que ele acabou 

com todo o acampamento? Por que se matou? Houve testemunhas desse ocorrido?  

No jogo ficcional de construção narrativa, as respostas foram aparecendo e o 

quebra-cabeça se completou. Na decifração da última questão, consideramos estar o 

fulcro desse questionamento à narrativa colonial. O Ganguela do coice era a testemunha 

chave do que havia acontecido, foi ele quem rasurou o diário do Inglês, o antropólogo 

Archibald Perkings, escrevendo por cima de suas anotações: ―eu vi tudo‖ 

(CARVALHO, 2007, p. 176). A presença do Ganguela e o papel que ele cumpre são 

fundamentais para que a narrativa de Ruy Duarte se apresente como interrogação à de 

Galvão, revisando seus pressupostos. Trazendo para o centro da cena um personagem 

que portava um saber diferente daquele do antropólogo inglês, Ruy Duarte inverte a 

lógica da colonização e desloca do lugar privilegiado o protagonismo europeu. Tanto 

quanto as outras duas narrativas que estudamos, esse livro também realiza o mecanismo 

de ―escovar a história a contrapelo‖ (BENJAMIN, 2011, p. 223). O papel dos escritos 

analisados não é o de testemunhar ou apenas recontar ficcionalmente um acontecimento, 

mas o de se abrir como espaço de questionamento, de crítica e, por conseguinte, de 

possibilidade de reinvenção da ordem discursiva. 

Tomando como paradigmático o encontro entre o Ganguela e o Inglês, podemos 

pensar em outro aspecto fundamental que atravessa os três livros. Os escritores rompem 

com a linha dos binarismos e possibilitam outras interpretações, que incluem 

ambivalências e contradições. A cena do concerto, em Os papéis do inglês, é carregada 

de elementos simbólicos que possibilitam várias leituras. Por exemplo, os dois 

instrumentos, o violino e o kissange, representam duas culturas que se encontram e 

estabelecem relações. A ligação entre elas não pode ser negada, assim como não pode 

ser silenciado ou esquecido o modo como isso aconteceu. O choque, as tensões e a 

violência precisam ser analisados e complexificados para que se possa, no presente e no 

futuro, construir uma sociedade em que as redes de poder deixem cada vez mais espaço 

para as micro-lutas.  

O personagem Emídio Mendonça, protagonista de A casa velha as margens, 

também representa uma cesura em um pensamento que se baseia em um jogo de 

contrários. Filho de um português e de uma kissama, o mestiço Emídio precisa 
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encontrar o seu caminho a partir de uma terceira via. Não existe a possibilidade de 

negação de qualquer uma das suas matrizes culturais, ambas estão ali, presentes e 

vívidas em sua formação como sujeito.  

Já no romance A sul. O sombreiro, que narra o início da conquista das terras 

angolanas pelos portugueses, isso está presente em várias dimensões. A estrutura do 

romance tem dois protagonistas que estariam distantes em relação aos alicerces da 

colonização, no entanto, as suas trajetórias são colocadas lado a lado.  

É preciso saber de onde se está olhando para poder compreender que esses 

sujeitos são representados com suas idiossincrasias e que em determinado momento 

suas atitudes servem a algum propósito, como, por exemplo, o caso de Cerveira. É 

preciso ressalvar, no entanto, que esse pensamento vai além da mera relativização, 

porque isso não teria nenhuma funcionalidade para o presente ou o futuro. Contudo, os 

livros deixam claro que é necessário saber que olhamos de um ponto de vista afastado 

no tempo e que assumimos outra posição política. Assim, conseguimos observar, 

analisar e criticar o lugar que os portugueses ocuparam na conquista, impondo opressão, 

mas também encontrando resistência. O destaque é para a percepção de que havia uma 

engrenagem cujo funcionamento precisa ser observado em detalhes. A partir disso, 

podemos refletir sobre as novas ―conquistas‖ de território que estão acontecendo nas 

terras angolanas, no presente.  

A compreensão da obra de Ruy Duarte de Carvalho também passa por esse 

questionamento do presente. Ele foi um intelectual que experimentou inúmeras 

linguagens e tentou compreender os efeitos do processo colonial e de seus 

desdobramentos após a independência. A faceta literária da sua obra está imbricada no 

seu trabalho como antropólogo, assim como seus filmes. Para ele é importante refletir 

sobre como esse processo desencadeou uma visão folclorizada das sociedades pastoris, 

por exemplo. Os papéis do inglês, além de retomarem a história narrada por Henrique 

Galvão, apresentam outro personagem fundamental, o próprio narrador. Compreendido 

como duplo do autor, esse narrador-personagem está realizando também o seu trabalho 

antropológico, observando e descrevendo as relações sociais, culturais, políticas e 

econômicas dos povos do interior. O seu olhar, no entanto, não é o do observador 

afastado daquilo tudo que está acontecendo. Ele se envolve, experimenta, se vê como 

sujeito a ser observado. Não existe fora ou dentro no caso do método investigativo do 
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narrador, ele problematiza essa questão e se coloca em uma situação intermediária. Ele, 

de fato, não é um daqueles habitantes da região, isso fica bem claro. No entanto, seu 

compromisso ético com aquelas populações não lhe permite uma atitude de indiferença. 

É a inserção da personagem do seu primo Kaluter que o faz rever a sua trajetória e 

repensá-la, assumindo o seu lugar de gauche. Ele consegue ver o seu percurso e 

localizar a posição que escolhe para si mesmo, vivenciando a profunda experiência de 

deambular em busca do rico manancial cultural. Portanto, seu trabalho como escritor e 

antropólogo é um grande tesouro.  

O deslocamento que se processa está ligado à emergência de vozes e saberes que 

não fazem parte do repertório do narrador, mas que surgem a partir de personagens 

como o tyimbanda; Paulino, seu assistente; B., o tradutor. Valorizam-se esses saberes e, 

por conseguinte esses sujeitos. O narrador confronta, portanto, a questão da 

folclorização engendrada pelas políticas públicas angolanas pós-independência. O 

desenvolvimento econômico e industrial está tornando o planeta insustentável e, 

portanto, os modos de produção e de acumulação do capital precisam ser revistos. Olhar 

para o sul e compreender que essa sabedoria só ficou subalternizada por conta dos 

processos históricos que valorizaram a ciência ocidental como a epistemologia 

dominante sem dúvida será importante para a construção de uma lógica menos 

predatória para os sujeitos e para o meio ambiente. 

A prevalência da multiplicidade de saberes e de pontos de vista se expressa nos 

três livros estudados. Os narradores se deslocam, dando um passo ao lado e deixando 

que muitas outras vozes possam falar através do seu discurso. No caso de Os papéis do 

inglês, ocorre a valorização das epistemologias do sul, através das vozes indicadas. Em 

A casa velha das margens, as antigas vozes da terra, que se colocaram em confronto 

com as dos colonizadores, sofreram uma tentativa de silenciamento. O incêndio da casa 

do pai de Emídio Mendonça foi um esforço empreendido para apagar essas vozes 

dissonantes. No entanto, o fogo teve o efeito de reacender ainda mais as cinzas dessas 

memórias. O incêndio da casa da fazenda transforma-se em condição libertadora das 

vozes que estavam presas ali. As mucandas carregavam a reivindicação pela terra, 

apontando na direção de uma autonomia política. O texto do romance rasura os saberes 

cristalizados e coloca em evidência que a resistência à dominação sempre foi recorrente 

na história angolana. É preciso dizer ainda que o livro localiza essas ideias de 
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emancipação nas mucandas ambaquistas, mas também na imprensa combativa da época, 

retomando uma das fontes de ideias em que os movimentos de libertação das décadas 

posteriores foram beber. 

Sendo assim, é possível afirmar que os três livros mobilizam novos elementos 

para construir entendimentos que resultem em uma prática reflexiva problematizadora. 

Em A sul. O sombreiro, vários narradores tomam a palavra, reconstruindo o passado 

como centelhas, como partículas de um todo. Quatro narradores em primeira pessoa 

com perfis muito distintos dividem a narração com um narrador em terceira pessoa 

muito peculiar. A sua interferência emerge do corpo do texto em diferentes capítulos, 

sendo destacada com colchetes e em itálico. Esses comentários, algumas vezes, 

produzem sentido avesso ao que estava sendo dito antes. Outra função deles é 

complementar uma informação, trazendo sempre problematizações bastante complexas. 

O gesto de emparelhar as vozes de narradores que ocupam lugares tão distintos na 

sociedade colonial angolana tem um efeito dialetizador. Na relação entre aquelas vozes, 

há inúmeras possibilidades de interpretação, ou seja, de formulação de imagens. Como 

em um caleidoscópio, a narrativa ganha contornos múltiplos, dependendo do sentido 

para onde se está olhando. 

Pepetela traz para a tessitura do texto a atmosfera de intrigas e disputas que o 

enredo do livro, o tempo todo, denuncia. Além disso, constrói o texto de modo que se 

percebam os meandros da aquela situação naquilo que está dito, mas também no modo 

como está sendo dito. O trabalho com os limites da linguagem se coloca como 

indispensável tanto no livro de Pepetela quanto nos de Arnaldo Santos e Ruy Duarte de 

Carvalho.  

Os papéis do inglês, por exemplo, trazem a mobilidade como um fator 

fundamental da sua tessitura textual. Transitando entre diferentes gêneros textuais e 

campos do saber, a ideia de atravessar as fronteiras fica ainda mais evidente quando 

alinhavadas pelo tecido do texto. Em um continente em que as linhas divisórias entre os 

países foram construídas artificialmente, rompe-se a virtualidade e passa-se a encarar, 

de fato, os indivíduos que, divididos por limites arbitrários, compartilham um espaço 

cultural comum. A escrita nômade que Ruy Duarte propõe para o seu livro carrega a 

ideia de que o espaço não é apenas um cenário por onde os personagens circulam, mas 

se coloca como eixo estruturante da construção do texto. Para Arnaldo Santos, a ruptura 
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da letra, que deixa entrever tanto o português quanto o quimbundo torna-se 

fundamental. Além disso, é através do ato de contar uma história para o seu filho que o 

protagonista consegue perpetuar a resistência dos povos das margens que estava inscrita 

na ―Carta de Kijinganu‖. Emídio Mendonça, desde o episódio de sua mudez, esteve em 

busca de uma nova linguagem para encontrar o seu lugar naquela sociedade. Ele sabia 

também que somente a transfiguração da carta escrita por Lourenço-Malesu poderia 

conservar e espalhar sua mensagem.  

A escritura dessas obras, portanto, contribui para uma reconfiguração das 

cartografias no mapa literário angolano. O trânsito desses personagens, que circulam 

pelo país, possibilita reconfigurar as distâncias e pensar na contribuição cultural, social 

e política de cada uma das partes que formam o todo. Luanda vem deixando de ser o 

centro e, por isso, lançar seus olhares a partir de outros espaços é um exercício 

importante na construção de novas interpretações sobre o país. 

No livro que foi resultado de uma série de entrevistas do grande historiador 

Joseph Ki-Zerbo (2006), a pergunta título nos convoca à reflexão: ―Para quando a 

África?‖. A primeira parte do livro é dedicada à memória como trampolim para o 

futuro. Portanto, para ele é a partir da revisão do que passou que se pode pensar na 

construção de um futuro melhor para o continente. É preciso também pensar nas 

contribuições que a África trouxe e ainda pode trazer para uma esfera global. Dentro da 

complexa rede de questões que tentamos analisar nesses livros, compreendemos que 

uma pergunta atravessa os escritos e seus autores: o que não foi feito até agora pode ser 

realizado daqui para frente? A democratização dos bens simbólicos e materiais, o 

entendimento das contradições sobre as quais se construiu o colonialismo e que ainda 

permanecem latentes em muitos casos, a valorização da multiplicidade cultural 

substituindo a obsessão pela unidade, tudo isso ainda pode ser realizado?  

A nós, cabe recorrer às palavras do poeta Ruy Duarte de Carvalho e encerrar, e 

não exatamente concluir, apropriando-nos das palavras com as quais começamos nosso 

trabalho: ―Para quando enfim no sul / ao sol / uma mão cheia de sal?‖ (CARVALHO, 

2005, p. 13).  
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