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Entre o meu tempo e o teu. 
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RESUMO 
 

 

A partir de uma leitura pontual das poéticas de Ruy Duarte de Carvalho e de Paula 

Tavares, reunidas, respectivamente, nos livros Lavra (2005) e Amargos como os frutos 

(2011), pretende-se demonstrar que suas produções reconfiguram aspectos do sagrado 

angolano, fazendo da poesia lugar de passagem para o reencontro do sujeito com a palavra 

primordial. Consideramos os autores como poetas viajantes, que revisitam o sul angolano e 

tradições orais da região, em uma espécie de “viagem ao contrário”, promovendo, em seus 

poemas, travessias e atravessamentos espaciais, culturais e linguísticos. Levando em conta 

que os desertos do Namibe e do Kalahari, lugares de pertença afetiva e sociocultural dos 

poetas, ambos localizados a sul do continente africano, são espaços explorados com 

insistência em suas obras, recuperamos a imagem do deserto na leitura dos textos e 

propomos que, assim como o deserto é símbolo, sobretudo, da busca de sentido, o sagrado 

reencenado em imagens poéticas é a experiência de uma realidade, a própria tentativa de 

(re)construção do sujeito. Em um mundo vazio de experiências de sentido, a poesia é 

pensada como um convite à manifestação do sagrado por meio da reinvenção da 

linguagem.  

 

Palavras-chave: Ruy Duarte de Carvalho; Paula Tavares; poesia; sagrado; deserto; 

experiência.  
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ABSTRACT 

 

 

Based on the careful reading of Ruy Duarte de Carvalho’s and Paula Tavares’ 

poetics gathered respectively in the books Lavra (2005) and Amargos como os frutos 

(2011) we intend to show that their works reconfigure aspects of the Angolan sacred, 

making poetry a path for the union of the subject and the primordial word. We consider the 

authors as traveling poets that revisit the South of Angola and the oral traditions of the 

region in a kind of “trip backwards”, promoting in their poems, journeys and spatial, 

cultural and linguistic crossings. Taking into consideration that Namibe and Kalahari 

deserts, places of affective and sociocultural belonging of poets, both placed in the south of 

the African continent, are recurrently explored in their works we recover the image of the 

desert in reading and propose that as the desert is mostly a symbol of the search for 

meaning, the sacred restaged in poetic images is the experience of a reality, the attempt of 

(re)construction of the subject himself. In a world empty of meaning experiences, poetry is 

thought as an invitation to the manifestation of the sacred by means of the reinvention of 

language. 

 

Key-words: Ruy Duarte de Carvalho; Paula Tavares; poetry; sacred; desert; experience. 
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RESUMEN 

 

 

A partir de una lectura puntual de las poesías de Ruy Duarte de Carvalho y de Paula 

Tavares, reunidas respectivamente en los libros Lavra (2005) e Amargos como os frutos 

(2011), se pretende demostrar que sus producciones reconfiguran aspectos de lo sagrado 

angolano, haciendo de la poesía un lugar de paso para el reencuentro del sujeto con la 

palabra primordial. Consideramos a los autores como poetas viajantes, que revisitan el sur 

angolano y las tradiciones orales de la región, en una especie de “viaje a lo contrario”, 

promoviendo en sus poemas travesías y traspasos espaciales, culturales y lingüísticos. 

Considerando que los desiertos de Namibe y de Kalahari, lugares de pertenencia afectiva y 

sociocultural de los poetas ambos localizados al sur del continente africano, son espacios 

explorados con insistencia en sus obras, recuperamos la imagen del desierto en la lectura 

de los textos y proponemos que así como el desierto es símbolo, sobre todo de la búsqueda 

de sentido, lo sagrado escenificado en imágenes poéticas es  la experiencia de una realidad, 

la propia tentativa de reconstrucción del sujeto. En un mundo vacio de experiencias de 

sentido, la poesía es pensada como una invitación a la manifestación de lo sagrado por 

medio de la reinvención del lenguaje. 

 

Palabras Clave: Ruy Duarte de Carvalho, Paula Tavares, poesia, sagrado, desierto, 

experiencia. 
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INTRODUÇÃO 

 

VIAGEM AO DESERTO: APONTAMENTOS DE ESCRITA 

      
Viajar significava principalmente partir, numa 

entrega total à estrada. 

Ana Paula Tavares
1
 

 

 

 A epígrafe acima é parte da crônica “O contador de histórias”, de Ana Paula 

Tavares, uma das autoras do nosso corpus de pesquisa. Utilizando em sua prosa uma 

linguagem carregada de lirismo e elementos simbólicos, Ana Paula narra, nesta crônica, 

todo um ritual de preparação e partida para uma viagem além das cidades. No silêncio da 

madrugada, depois da recordação de histórias que antecipavam geografias e idades, partia-

se para uma viagem ao contrário, como ela diz, onde o importante era mergulhar nas 

interrogações de um espaço outro a ser descoberto, em uma desorientação necessária, 

porque capaz de colocar o sujeito em contato com sua própria história e fazê-lo reconhecer 

seu lugar de “semeador de sentidos”
2
.  

 A viagem que começamos aqui pretende também desorientar tanto o sujeito da 

escrita, que fala como pesquisador brasileiro das literaturas africanas de língua portuguesa, 

com todas as limitações dessa sua condição, quanto seus possíveis leitores, na tentativa de 

descobrir caminhos para os estudos da poesia angolana. O roteiro do texto foi preparado e 

durante o percurso muitas vezes nos deparamos com questões inesperadas. Contudo, 

mapas e livros foram consultados, vozes experientes foram ouvidas.  Estivemos dispostos a 

                                                             
1
 TAVARES, Ana Paula. O sangue da buganvília: crônicas. Praia; Mindelo: Centro Cultural Português,  

1998, p. 19. 
2 Referência à crônica citada. “São uma espécie de viagens ao contrário, onde o importante é chegar e 

mascarar uma funda desorientação, pronunciando as palavras mágicas que nos introduzem no universo de 

fazedores da palavra, de semeadores de sentidos.” Idem, p. 20.  
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perder nossa alma na interrogação de uma outra geografia, a do sul angolano, em uma 

entrega total à estrada. Melhor dizendo, em uma entrega ao deserto.  

 O espaço do deserto é especialmente o lugar eleito na viagem do nosso texto. 

Espaço geográfico, histórico, social e simbólico, o deserto é nossa chave de leitura do 

sagrado na poesia angolana contemporânea a partir das obras de Ruy Duarte de Carvalho e 

Paula Tavares. Nossa proposta de trabalho consiste exatamente em investigar suas 

produções como textos que reconfiguram aspectos do sagrado angolano, fazendo da poesia 

lugar de passagem para o reencontro do sujeito com o silêncio e a palavra primordial. Ao 

nos voltarmos para a poética dos autores, propomos que, assim como o deserto é símbolo, 

sobretudo, da busca de sentido, o sagrado revisitado em imagens e em fontes orais 

angolanas é a “experiência de uma realidade”
3
, a própria construção do sujeito através da 

linguagem.  

Uma das questões caras dos estudos culturais, em especial dos estudos das 

literaturas africanas, é o debate sobre o lugar do sagrado no território híbrido da escrita 

pós-colonial. Kwame Anthony Appiah já apontara no capítulo “Velhos deuses, novos 

mundos”, de sua célebre obra Na casa de meu pai (1997), que “o entendimento da religião 

tradicional é central para as questões conceituais suscitadas pela modernização” (p. 156). 

 O sagrado é pensado desde a Grécia clássica e várias correntes, dos pré-socráticos à 

fenomenologia da religião, têm proposto interpretações para sua origem. Entre as 

perspectivas de estudos, está a de Mircea Eliade, que o pensa antes de tudo como princípio 

filosófico de compreensão do homem no mundo. Recuperando a definição de Rudolf Otto 

(1992) de que o sagrado é a manifestação de algo sublime e poderoso que ultrapassa as 

doutrinas religiosas, Eliade aprofunda a discussão, buscando o entendimento do sagrado 

através de sua oposição ao profano. Fala, por exemplo, de uma “experiência do espaço” 

sagrado, ligada a uma orientação na “homogeneidade caótica” – tal espaço teria um valor 

absoluto, orientando o homem em tudo o que o rodeia –, diferente da experiência profana, 

que cria inúmeros espaços neutros, representativos de uma vida aparentemente coesa, 

porém fragmentada e sem referências. Este espaço está diretamente ligado a um tempo 

também sacralizado, equivalente ao tempo da origem do cosmo, aquele que está fora da 

História, segundo Eliade, “um tempo mítico primordial tornado presente” (2001, p. 63). 

                                                             
3 Trabalhamos o conceito de sagrado a partir dos estudos de Mircea Eliade, para quem o sagrado se manifesta 

como experiência. 
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 O fenômeno da heterogeneidade e da circularidade dos ritos está ligado à 

regeneração da existência humana e do mundo. Em outro momento, na obra A provação do 

labirinto (1987), Mircea Eliade insiste: 

 

A experiência do sagrado é inerente ao modo de ser do homem no mundo. Sem 

a experiência do real – e do que não é – o ser humano não saberia construir-se. 

(...) O sagrado não implica a crença em Deus, nos deuses ou em espíritos. É, 

repito-o, a experiência de uma realidade e a fonte da consciência de se existir no 

mundo. (ELIADE, 1987, p. 87) 

 

 O crítico mexicano Octavio Paz, ao pensar as especificidades da poesia, em O arco 

e a lira (1982), nos aponta algumas premissas fundamentais. Entre elas, a relação da poesia 

com o tempo mítico primordial. Na poesia, diz ele, “o tempo cronológico – a palavra 

comum, a circunstância social ou individual – sofre uma transformação decisiva: cessa de 

fluir, deixa de ser sucessão, instante que vem depois e antes de outros idênticos e se 

converte em começo de outra coisa” (1982, p. 225). A própria poesia é, portanto, lugar do 

sagrado, já que “não é nada senão tempo, ritmo perpetuamente criador” (Idem, p. 31). 

Associado ao tempo mítico, a figuração do sagrado se faz por símbolos. Os seres, 

as palavras e os objetos simbólicos são retirados de seu lugar costumeiro e assumem novo 

sentido. Ora, a linguagem metafórica da poesia realiza esse processo de reconfiguração, 

trabalhando com múltiplos significados que coexistem em uma imagem. Julio Cortazar, ao 

pensar a poesia a partir de seu eixo estrutural, a imagem, destaca: “Todo verso é 

encantamento, por mais livre e inocente que se ofereça, é criação de um tempo, de um 

estar fora do habitual, uma imposição de elementos” (1993, p. 94).  

Mas, se a poesia é lugar do “valor sagrado” do pensamento metafórico, no caso 

específico das poéticas de Paula Tavares e Ruy Duarte de Carvalho, avaliamos que nelas a 

linguagem traduz-se tanto por uma redescoberta estética do poder da palavra quanto por 

uma revisão crítica dos sentidos do sagrado para a sociedade angolana atual.  

 Entre as preocupações dos poetas angolanos, de modo geral, a partir da década de 

70 está a ameaça da perda da memória cultural. Após a independência de Angola, os 

conflitos gerados, no período colonial, pelo confronto entre várias culturas, ganham novos 

contornos e reiteram a impossibilidade, como em qualquer outra sociedade, de um 

reencontro absoluto da sociedade angolana moderna com seu passado ancestral. Hoje, o 

sistema global, ao reduzir as fronteiras entre as diferentes comunidades, manifesta-se sob o 

signo da pluralidade e da renovação constante de estilos e práticas culturais, incluindo as 

da ordem do universo sagrado. 
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 Daí algumas reflexões: I. quando Ruy Duarte de Carvalho e Paula Tavares 

trabalham elementos da tradição oral angolana de diferentes grupos etnolinguísticos do sul 

angolano podemos dizer que, de certa forma e em certa medida, recuperam a palavra ligada 

a uma complexa visão africana do mundo, que une, pela força vital, a vida, o universo e a 

sociedade; II. ao recriarem esteticamente mitos, ritos e outras manifestações do sagrado no 

modo de viver angolano presentificam uma memória, uma tradição em permanente 

mudança. Nesse caso, a poesia de ambos nos revela tanto a recuperação de uma imagem 

passada, o preenchimento de espaços, enfim, traços míticos do tempo cíclico, como a 

própria falta, o desfazer da imagem; e III. a poesia, por seu caráter simbólico, é um lugar 

rico para a revisão dos próprios sentidos das experiências do sagrado e, por conseqüência, 

das relações humanas. Assim, não estariam as poéticas de Ruy Duarte e Paula Tavares nos 

apresentando a precipitação de novos espaços sacralizados, ligados a um pensamento 

mítico que de maneira peculiar conecta o homem ao íntimo do ser e busca a palavra 

primordial?  

 Essas são as questões que pretendemos discutir ao longo deste trabalho. 

Utilizaremos a imagem do deserto como fio condutor de nosso texto e, de certa forma, 

como base para o recorte de leitura. Imagem recorrente nas obras dos autores, o deserto 

pode ser associado ao continente africano, ao universo do sagrado e à própria poesia, o que 

explica o título da tese. 

 Entre as grandes paisagens africanas, estão os desertos e as savanas (ilustração 1). 

Assim Costa e Silva descreve resumidamente a geografia física dos desertos em África: 

 

Um terço da África pertence aos desertos e aos semidesertos. O do Saara. O da 

Líbia. O da Dancália (ou Danaquil), com seus campos de enxofre. O da 

Somália. O Kalahari (ou Calaári). A Namíbia. Desertos de pedra e de dunas. 

Desertos com tufos esparsos de capins acanhados e cactáceas. Em alguns 

pontos, tamareiras, aloés, acácias, sisal. Em vastas áreas, a estepe sequíssima. 

Carrascais. Bacias de sal. E, a servir de portos para os caravaneiros, os oásis.  

(SILVA, 2006, p. 28) 

 

 Os desertos marcaram desde sempre a vida de sociedades no continente. Mesmo 

que alguns desses territórios ainda mantenham uma natureza selvagem, formada por 

objetos naturais
4
, os desertos configuram-se por serem espaços de densa produção 

histórica. Para o geógrafo Milton Santos, “a História não se escreve fora do espaço e não 

há sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, é social.” (1979, p. 10).  

                                                             
4 Termo utilizado por Milton Santos em A natureza do espaço (2006).  
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 Na história da África, estudos dos espaços dos desertos, em inúmeras áreas do 

conhecimento, com destaque para a História e para a Antropologia, vêm contribuindo para 

a construção de um imaginário sobre tempos, povos e culturas africanas. A começar pelo 

sentido de isolamento dado ao Saara.   

 A presença do enorme deserto do Saara ao norte da África, com uma extensão que 

vai do Atlântico ao mar Vermelho, é referencial de um saber ocidental, construído com 

paradigmas eurocêntricos, principalmente nos séculos XVIII e XIX, de que haveria duas 

Áfricas diferentes e incomunicáveis. O filósofo alemão Friedrich Hegel (1770-1831) é um 

dos que contribuiu para a instituição deste pensamento, acentuando a cisão entre as duas 

realidades e apontando a não-historicidade da África subsaarina. Em Filosofia da história 

(1995) afirma que a África ao sul do Saara “não é uma parte histórica do mundo. Não tem 

movimentos, progressos a mostrar.” (1995, p. 174).  

 Contudo, S. Diarra, em estudo sobre a geografia histórica africana, aponta que o 

Saara foi um dos territórios mais povoados em vários períodos da história. A formação do 

deserto se dá por razões climáticas e o isolamento geográfico intensificado na região nunca 

aconteceu por completo, pois intercâmbios entre inúmeras sociedades foram mantidos (In 

KI-ZERBO, 1982, p. 348-349). Também na descrição de Costa e Silva:  

 
O isolamento não impediu de todo o comércio entre povos distintos. O sal era 

trazido do Saara para as remotas terras do sul. O peixe seco do Logone, do 

Chari e do Chade chegava ao centro do Mali. A noz-de-cola, do rio Volta à 

Hauçalandia. Certas tribos especializavam-se na produção de determinados 

artefatos, que iam ser trocados em vilarejos longínquos.  (SILVA, 2006, p. 32) 

 

  

 Dessa maneira, a ideia de fronteiras intransponíveis no continente africano é 

equivocada e a distinção estabelecida entre uma África branca, ao norte, e uma África 

negra, ao sul, colaborou decisivamente para a construção de uma imagem deturpada do 

colonizado. Em um contexto colonial, de um “mundo compartimentado”, de um “mundo 

cortado em dois”, nas palavras de Frantz Fanon (2005, p. 54), a chamada África negra 

passou a ser identificada pelo europeu colonizador a partir de paradigmas de exploração e 

de subalternidade. A não-historicidade da África subsaariana e todo um conjunto de 

imagens construídas em torno do primitivismo começam a ser refutados com maior fôlego 

por pesquisadores e intelectuais a partir do século XX, quando se debruçam criticamente 

sobre as especificidades histórico-culturais do continente.  
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 Nesse processo de “descolonização de saberes”
5
, a literatura também assume um 

papel importante, na medida em que participa da construção de um conhecimento sobre  as  

relações entre o sujeito e o mundo, enquanto mimese, representação pela linguagem. No 

caso da literatura angolana, o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, surgido em 

1950 com a proposta de uma redescoberta dos valores culturais angolanos, merece 

destaque no processo de construção de novos saberes sobre determinadas sociedades 

africanas. Com o lema “Vamos descobrir Angola”, em defesa desde 1948, escritores como 

Viriato da Cruz, António Jacinto e Agostinho Neto, por exemplo, retomam a tradição, 

tentando transformá-la em arma de luta contra as explorações colonialistas, contra o 

cercado ideológico de imposição de uma cultura sobre a outra e, consequentemente, de um 

modelo estético sobre o outro. Nas décadas seguintes, a poesia social e combativa ganha 

força, aliando-se às causas libertárias. Contudo, é após a independência de Angola que se 

intensificam projetos literários de reelaboração de tradições culturais. Entre eles estão os 

trabalhos de Ana Paula Tavares e Ruy Duarte de Carvalho. A poesia dos autores, em 

particular, nasce de uma reescrita, de uma releitura de sua língua materna, o português, em 

que se cruzam aspectos da tradição oral do sul angolano. 

 Nossa escolha do corpus de pesquisa justifica-se inicialmente pelas aproximações 

entre as obras poéticas de Ruy Duarte de Carvalho e Paula Tavares. Ambos propõem uma 

viagem ao desconhecido do verbo e a uma Angola do sul. Paula nasceu no Lubango, 

província da Huíla, e seu texto constrói-se, principalmente, a partir de referências da região 

e do convívio com duas sociedades a que classificou, em entrevista a Michel Laban, de 

“bem distintas” (1991, p. 849): a sociedade tradicional e a europeia. É do encontro desses 

grupos, da revisão crítica desse cenário cultural multifacetado que sua poesia se compõe. 

Já Ruy Duarte nasceu em Portugal, mas cresceu no sul de Angola e se naturalizou 

angolano. Morreu, aos 69 anos, na cidade de Swakopmund, na Namíbia, onde residia. 

Escritor que esteve sempre em trânsito, na sua obra conta a terra que fez sua por pertença 

afetiva e sociocultural e a si próprio nos espaços que percorreu, a sua experiência de 

regente agrícola, antropólogo, cineasta, professor e, sobretudo, poeta e ficcionista. Seu 

primeiro livro é de 1972, Chão de oferta, e já lá o sul angolano está presente. Em texto lido 

em 2003 em um colóquio na Suíça, o autor declarou que seu percurso sempre foi o de 

tentar “apreender e aprender diferentes culturas, (...) emprestar-lhes substância interventiva 

                                                             
5 Entre as obras que discutem o tema, citamos: BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 1998; e MIGNOLO, Walter. Histórias locais/ Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e 

pensamento liminar. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003. 
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através de escrita descritiva, interpretativa, argumentativa e criativa” (2008, p. 63). Enfim, 

ambos propõem um mapeamento de paisagens culturais angolanas, uma leitura e reescrita 

de tradições e da diversidade cultural do seu país.  

 Entre os espaços explorados em suas obras está o próprio deserto do Namibe, 

considerado um dos mais antigos desertos do mundo, estendendo-se em uma faixa do 

litoral do Atlântico no sul de Angola e na Namíbia, além do deserto do Kalahari, em certa 

medida, como veremos. Se o Saara serviu, e continua a servir, em inúmeros casos, como 

argumento geográfico para modelos ocidentais de hierarquização de povos e culturas, 

vinculados a um “empreendimento imperial”, que, segundo Edward Said, é sustentado pela 

“noção de que certos territórios e povos precisam e imploram pela dominação” (1995, p. 

40), o deserto do Namibe, ao sul do continente africano, também é visto, neste contexto, 

como um lugar de fronteira, com um isolamento de seus grupos etnoculturais. Daí a 

importância da viagem que Ruy Duarte e Paula Tavares fazem a este espaço marcado pelo 

“vazio” histórico de uma produção ideológica e intelectual eurocêntrica, para 

“apreenderem e aprenderem” culturas, modos de viver de sociedades “do deserto”, como 

os pastores kuvale. As experiências de contato com o desconhecido, as interrogações sobre 

uma Angola para além da capital Luanda, colocam os poetas no lugar de, retomando a 

crônica de Tavares, “fazedores da palavra, semeadores de sentidos”. 

 Lembremos que o deserto é tanto um espaço geográfico-histórico quanto simbólico.  

Associado ao fenômeno religioso, para Jacques Le Goff, a história do deserto “sempre foi 

feita de realidades materiais e espirituais entrelaçadas” (1994, p. 89). Também para Gaston 

Bachelard, ao estudar A poética do espaço, “todo esse universo que tem o signo do deserto 

está anexado ao espaço interior” (2000, p. 209), a que ele chama de “imensidão íntima”. 

Não é à toa, portanto, que nosso recorte de estudo pretenda recuperar a imagem do deserto 

na poesia dos autores. Levando-se em conta a extensão de suas obras e que delimitar o 

sagrado não é tarefa fácil, procuraremos compor nossa análise a partir da recuperação de 

elementos/ imagens recorrentes nos dois poetas. Trabalharemos especialmente com a 

imagem do deserto, somando a ela várias outras, como os elementos da natureza. 

 Mircea Eliade, nosso teórico-chave sobre a questão do sagrado, no seu “ensaio 

sobre o simbolismo mágico-religioso”, em Imagens e símbolos (1991), também destaca a 

possibilidade de leitura do espaço sagrado construído ritualmente pelo equilíbrio dos 

elementos naturais, apresentando capítulos dedicados ao estudo dos simbolismos da água e 

da terra. Além disso, dialoga, em certa medida, com Gaston Bachelard e suas obras sobre a 
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imaginação da matéria. Para Eliade, Bachelard baseia-se na poesia e nos sonhos, e não 

seria difícil mostrar “como sonhos e imagens poéticas prolongam os símbolos sagrados e 

as mitologias arcaicas” (2002, p. 15). 

 Ruy Duarte de Carvalho, em Vou lá visitar pastores (1999), acaba por reforçar 

nossa perspectiva de estudo, quando, em determinado momento do romance, o narrador, 

sozinho no deserto do Namibe, recorre a uma leitura que levava para as folgas: exatamente 

A poética do espaço, de Gaston Bachelard. Em meio as suas reflexões, sobre, inclusive, o 

que fazia ali e o sentido da sua escrita, nos aponta:  

 

E para certo público, ocorreu-me então, poderia dar para pegar na 

fenomenologia de Bachelard e ler a partir daí a paisagem kuvale e o resto. 

Trabalhar todo o espectro da matéria acumulada pela via de uma especulação 

que lidasse com as cargas semânticas e simbólicas da terra, da água, do ar e do 

fogo. A terra e a água associadas a questões do meio e do sistema produtivo, o 

ar (o espaço) à mobilidade econômica e sociológica, o fogo à substância dos 

códigos e da cultura. (CARVALHO, 1999, p. 122).  
 

 Não temos o intuito de estudar os elementos segundo as questões suscitadas por 

Ruy Duarte. Os elementos naturais são lidos, em certa medida, quando pensamos em 

imagens simbólicas associadas ao deserto da poesia e a uma revisão crítica do sagrado 

angolano.  Ler “a paisagem kuvale e o resto” na poesia de Ruy Duarte de Carvalho e Paula 

Tavares em uma perspectiva comparada, levantando questionamentos sobre a reescrita de 

uma tradição oral capaz de despertar uma reflexão crítica sobre sociedades africanas 

apresentadas em posição de subalternidade. Em uma atitude de “desobediência 

epistêmica”, na concepção de Mignolo (2008), podemos dizer que os poetas 

problematizam a “colonialidade do poder e do saber” (Idem, 2008) e dramatizam um 

tempo outro, de interseção entre o velho e o novo, em uma dialética recorrente entre 

oralidade e escrita, tradição e modernidade. 

 Para responder às nossas questões, organizamos este trabalho em duas partes. Na 

primeira, como todo viajante que organiza sua viagem, nos interessa costurar alguns dos 

pressupostos que julgamos orientar o exercício poético de Ruy Duarte de Carvalho e de 

Paula Tavares. Inicialmente problematizamos os conceitos de poesia, sagrado e 

experiência, que são postos em relação a fim de mostrar como as poéticas dos autores vêm 

servindo como espaço de renovação e resistências culturais, em específico, na crítica às 

visões e percepções do sagrado.  No segundo capítulo, apresentamos os poetas a partir da 

ideia da viagem e do seu caráter moderno e contemporâneo.  
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Preparados os fios condutores, nos entregamos ao deserto da poesia. A segunda 

parte faz uma análise de aspectos do sagrado angolano na poesia dos escritores. Tomando a 

imagem do deserto como chave de leitura, este momento realiza estudo comparativo das 

obras poéticas de Ruy Duarte de Carvalho
6
 e de Paula Tavares

7
. Discorremos sobre 

algumas noções geográficas e simbólicas do deserto, contrapondo, em certa medida, 

espaços explorados com insistência nas obras em estudo: os desertos do Namibe e do 

Kalahari. Propomos um recorte no corpus, trabalhando-o de maneira relevante para o 

desenvolvimento da tese.  

Cumpre-nos, por fim, apresentar nossa base teórico-metodológica. Tendo em vista 

o caráter interdisciplinar da Literatura Comparada, que articula a investigação com o 

social, o político e o cultural, com a finalidade de interpretar questões mais gerais das quais 

as obras ou processos literários são manifestações concretas, este trabalho busca apoio em 

diferentes autores, especialmente nos campos da filosofia e da crítica literária. Recorremos 

especialmente a Mircea Eliade, Walter Benjamin, Amadou Hampâté Bâ, Octavio Paz e 

Gaston Bachelard. Além dos pressupostos destes teóricos-chave, destacamos, pela evidente 

contribuição que nos deu durante a análise do objeto de pesquisa, os pensadores Joseph 

Campbell, com seus estudos sobre mitologia e religião, Julia Kristeva e sua leitura aguçada 

do feminino, e ainda os africanos Kwame Anthony Appiah e Joseph Ki-Zerbo. Os ensaios, 

crônicas e narrativas de Ruy Duarte de Carvalho e Ana Paula Tavares também são 

recuperados com frequência. Em relação à crítica sobre os autores, dialogamos com 

ensaístas de língua portuguesa como Laura Cavalcante Padilha, Rita Chaves, Luís Quintais 

e outros.  

Feitos os apontamentos de escrita, que se inicie a viagem. E, como sugere Terry 

Eagleton, se “a literatura pode ser tanto uma questão daquilo que as pessoas fazem com a 

escrita, como daquilo que a escrita faz com as pessoas” (2001, p. 9), acreditamos que a 

poesia de Paula Tavares e de Ruy Duarte é mais um lugar do encontro da linguagem com o 

sujeito. Lugar construído no movimento constante que sempre e a tudo transforma. 

Encontro marcado da poesia com uma liberdade, uma esperança, que, como as areias do 

deserto, está sempre mudando de lugar. 

 

 

                                                             
6  Obra Lavra: poesia reunida 1970-2000 (2005). 
7 Obra: Amargos como os frutos: poesia reunida (2011). 
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CAPÍTULO I 

 

 

 O SAGRADO E A POESIA 
 

Prefácio 

 

Assim é que elas foram feitas (todas as coisas) – 

sem nome. 

Depois é que veio a harpa e a fêmea em pé. 

Insetos errados de cor caíam no mar. 

A voz se estendeu na direção da boca. 

Caranguejos apertavam mangues. 

Vendo que havia na terra 
         dependimentos demais 

e tarefas muitas –  

os homens começaram a roer unhas. 

Ficou certo pois não 

que as moscas iriam iluminar 

         o silêncio das coisas anônimas. 

Porém, vendo o Homem 

que as moscas não davam conta de iluminar o 

silêncio das coisas anônimas –  

passaram essa tarefa para os poetas. 

 
Manoel de Barros

8
  

 

 

 Prefácio, do latim prefatio, é ação de falar do princípio de. No “Prefácio” de 

Manoel de Barros, o vocábulo faz referência ao princípio original e o poema, em discurso 

metalinguístico, apresenta-se como um mito de criação.  

 Mircea Eliade, na tentativa de definir o mito, considera que a significação mais 

ampla do mito é que ele “conta uma história sagrada; relata um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, o tempo fabuloso do ´princípio´” (2007, p. 11) e, por ser narrativa de 

uma criação, “fundamenta o mundo e o converte no que é hoje” (Idem, p. 11). Diante 

                                                             
8
 BARROS, Manoel de. Concerto a céu aberto para solos de ave. Rio de Janeiro: Record, 2008, p.49. 
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disso, criar mitos a partir de imagens simbólicas é uma necessidade própria do homem, na 

tentativa de compreender e transformar a realidade. Ora, não é isso o que faz Barros? Ou 

melhor: os poetas não seriam criadores de mitos por excelência? Recorremos a Octavio 

Paz, para quem “o poema é via de acesso ao tempo puro, imersão nas águas originais da 

existência” (1982, p. 31). Quer dizer, a poesia, assim como o mito, projeta uma noção de 

tempo fora da história, em uma experiência capaz de explicar o passado, o presente e o 

futuro a partir de um outro olhar sobre o sujeito e o mundo. Em outro momento, o crítico 

mexicano assegura: 

Sem a imaginação poética não haveria nem mitos nem sagradas escrituras; 

simultaneamente, desde os primeiros tempos, a religião confisca para seus fins 

os produtos da imaginação poética. A sedução que os mitos exercem sobre nós 

não reside no caráter religioso desses textos – essas crenças não são as nossas 

crenças – , mas no fato de que em todos eles a fabulação poética transfigura o 

mundo e a realidade. Uma das funções cardiais da poesia é nos mostrar o outro 

lado das coisas, o maravilhoso cotidiano: não a irrealidade, mas a prodigiosa 

realidade do mundo. (PAZ, 1984, p. 74-75) 

 

 No caso do mito poético criado por Manoel de Barros, o símbolo do silêncio 

reacende o tempo anterior do mito primordial da origem. Uma vez que o silêncio pode 

indicar passagem, progresso, abertura para um acontecimento (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1999, p. 834), o poeta resgata pelo binômio silêncio/ voz a origem do ser 

e do poético. Com o advérbio “assim” introduzindo o relato e a expressão “todas as coisas” 

entre parênteses, em referência coesiva a “elas”, o sujeito lírico parece responder à 

pergunta “como foram feitas todas as coisas?” de maneira lúdica, como se estivesse 

falando a uma criança que espontaneamente quer saber sobre aquilo que existe. Daí, se 

considerarmos também o ambiente pantaneiro de Barros, o sujeito inclui na sua solução 

possíveis elementos da infância, como insetos, caranguejos e moscas. Seres nomeados 

depois que o silêncio foi quebrado pelo som da harpa e “a voz se estendeu na direção da 

boca”. Contudo, nos chama a atenção o verso treze, quando revela a insuficiência da 

criação imaginativa do homem, já que este incorpora com o tempo outras noções e valores 

para além da natureza. Em um processo gradativo, o homem, que roía as unhas como uma 

criança, por não dar conta dos “dependimentos demais/ e tarefas muitas”, passa o trabalho 

de “iluminar/ o silêncio das coisas anônimas” para as moscas, depois para os poetas. Ou 

seja, para Barros, as moscas “mágicas” do universo infantil e os poetas são seres 

potencialmente criadores.  

 A palavra latina creare tem o sentido de produzir, erguer, e relaciona-se a crescere, 

que traz noções de crescimento e de desenvolvimento. Portanto, criação e criança ligam-se 
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semanticamente. Mas se filósofos como Nietzsche (2007), por exemplo, utilizam o termo 

criação como atividade humana de produção constante de vida fora de preceitos 

metafísico-religiosos
9
, a mitologia e, por consequência, a poesia, o incorporam como 

elemento sagrado na constituição do homem. 

Os mitos de criação fazem parte de inúmeras culturas, de civilizações milenares a 

sociedades modernas. Inerente ao ser humano, a pergunta sobre a origem de tudo o que 

existe sempre permeou as relações do homem com o mundo. Todavia, seja por meio de 

religiões, de filosofias, de ciências ou de produções artísticas, respostas sobre a origem da 

vida e do universo dependem, com efeito, do lugar a que pertence o inquiridor. Quem 

pergunta é tão fundamental quanto a própria pergunta, porque a construção de um possível 

sentido se dá necessariamente através da linguagem. Ao traduzir em textos suas 

experiências, o homem cria, partilha e renova cultura. Assim, experiências acumuladas e 

transmitidas por determinado grupo social devem ser interpretadas levando-se em conta 

seus contextos de origem.   

Apesar da diversidade de mitologias existentes no mundo, é comum, na maioria 

delas, a figura de um ser criador, geralmente, segundo Joseph Campbell (1992), um Deus 

pai ou mãe. Também está presente, em inúmeros mitos de criação, a ideia de que algo novo 

surgiu do vazio, do silêncio, do nada. Contudo, explica Campbell, a “criação a partir do 

nada (...) é uma criação a partir da palavra, da formulação do nome” (1992, p. 80). 

  Nessa perspectiva, o mito encontrado no Gênesis é o mais conhecido da cultura 

ocidental. Na narrativa bíblica, Deus é absoluto e exerce seu poder criativo através do uso 

da palavra: “E Deus disse: - Que haja luz! E a luz começou a existir.” (BÍBLIA, 1988, 

Gênesis 1:3, p. 1). Segundo o evangelho de João: “No princípio era o Verbo. Ele estava 

com Deus e era Deus. Assim, desde o princípio, a Palavra estava com Deus. Deus fez todas 

as coisas por meio dele, e nada do que existe foi feito sem ele.” (Idem, João 1:1-3).  

Um outro exemplo do caráter verbal do processo de criação está na mitologia dos 

maias. O primeiro capítulo do manuscrito do Popol Vuh, livro que reúne textos de 

diferentes grupos dessa civilização, é uma narrativa de criação. No relato, que citamos a 

partir de Eliade, antes da palavra, nada existia para ser visto:  

                                                             
9
 Em Assim falou Zaratustra, Nietzsche escreve: “E aquilo a que chamais mundo, é preciso, primeiro, que 

seja criado por vós. (...) Criar é a grande emancipação da dor e o alívio da vida. (...) Mas assim quer a minha 

vontade criadora, o meu destino. Ou, para falar-vos mais honestamente: tal destino, justamente – é o que quer 

a minha vontade” In: NIETZSCHE, Friedrich . Assim falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva. 8. ed. Rio de 

Janeiro: 2007, Civilização Brasileira. p. 100 – 101. 
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“Vede! Tudo estava incerto, tudo era calma e silêncio; nada se movia, tudo era 

tranqüilo, e imensos eram os céus. 

Vede! A primeira palavra e o primeiro diálogo. Ainda não existia o homem nem 

o animal; não havia pássaros, nem peixes, nem caranguejos; não havia madeira, 

nem pedra, nem pântano, nem barranco; não havia vegetação nem charco; só o 

céu existia. (...) 

Só havia imobilidade e silêncio na escuridão e na noite. Sozinhos estavam o 

Criador, o Autor, Tepeu, o Senhor e Gucumatz, a Serpente Emplumada, aqueles 

que geram, que dão o ser, sozinhos sobre as águas como uma luz crescente. (...) 

E então Tepeu e Gucumatz receberam a palavra, nas sombras e na noite. E 

falaram e deliberaram e meditaram. E depois uniram suas palavras e 
deliberações. (...) 

“Terra”, disseram eles, e imediatamente ela foi formada.” (Apud  ELIADE, 

1995, p. 70-71)    

  

 O mito opera a passagem do silêncio à palavra. Ele é a expressão de uma realidade 

criada não por homens comuns, mas por deuses e heróis. Uma vez dita a palavra, a 

realidade é. Uma vez narrado o mito, uma verdade se impõe. Por isso, o mito “descreve as 

diversas e às vezes dramáticas irrupções do sagrado no mundo” (ELIADE, 2001, p.86).   

Nas sociedades africanas de origem, a vida é um fluir contínuo, segundo o qual o 

homem nasce, morre e volta a nascer novamente através da força vital dos antepassados. É 

exatamente a “força vital” que une, explica Honorat Aguessy, “diferentes níveis de 

existência e diferentes seres” (1990, p. 98). Ela é o próprio verbo, a palavra sagrada, cuja 

função é de ligar a vida, o universo e a sociedade. A palavra vincula-se, portanto, à origem 

divina, é força criativa por excelência.  

O escritor malinês Amadou Hampâté Bâ, no ensaio sobre a tradição oral africana, 

conta que, na tradição bambara, a palavra é força que provém do deus criador, o Maa 

Ngala. “Ela é o instrumento da criação: “Aquilo que Maa Ngala diz, é!, proclama o 

chantre do deus Komo
10

” (1982, p. 183). Assim, no mito de origem ensinado pelo mestre 

durante o processo de iniciação, a palavra funda a totalidade do homem, modela, tece, forja 

o proprium africano:   

Não havia nada, senão um Ser. 

Este Ser era um Vazio vivo, 

a incubar potencialmente as existências possíveis. 

O Tempo infinito era a moradia desse Ser-Um. 

O Ser-Um chamou-se de Maa Ngala. 

Então ele criou ´Fan´, 

Um Ovo maravilhoso com nove divisões 
Na qual introduziu os nove estados fundamentais da existência. 

Quando o Ovo primordial chocou, dele nasceram vinte seres fabulosos que 

constituíram a totalidade do universo, a soma total das forças existentes do 

conhecimento possível. 

                                                             
10 Hampâté Bâ explica, também em nota, que o Komo é uma escola, no Mali, de iniciação do Mande, grupo 

étnico da África Ocidental.  



26 

 

Mas, ai!, nenhuma dessas vinte primeiras criaturas revelou-se apta a tornar-se o 

interlocutor (kuma-nyon) que Maa Ngala havia desejado para si. 

Assim, ele tomou de uma parcela de cada uma dessas vinte criaturas existentes e 

misturou-as; então, insuflando na mistura uma centelha de seu próprio hálito 

ígneo, criou um novo Ser, o Homem, a quem deu uma parte de seu próprio 

nome: Maa. E assim esse novo ser, através de seu nome e da centelha divina 

nele introduzida, continha algo do próprio Maa Ngala.  

(HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 184) 

 

No mito, o primeiro homem surge quando Maa Ngala sente a necessidade de 

quebrar o silêncio e falar com alguém. Cria, então, Maa, sempre um ferreiro, pois este é, na 

mitologia bambara, o “primeiro filho da terra”, depositário dos segredos da criação 

(HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 197). Maa, o Homem, é parte do próprio deus, desta maneira 

comprometido com o processo de criação e renovação de todas as coisas através da 

palavra. Na continuação, o homem recebe do Ser Supremo as potenciais forças do poder, 

do querer e do saber, que “permanecem silenciosas dentro dele” (Idem, p. 185) até que 

sejam iluminadas pela fala. A fala, sintetiza Hampâté Bâ, é vista como “a materialização, 

ou a exteriorização, das vibrações das forças.” (Idem, p. 185).  

Deste modo, o material e o espiritual estão interligados. As experiências vividas 

cotidianamente pelos membros da comunidade compõem uma ideia de totalidade, como 

uma renovação contínua do tempo, e toda particularidade da fala “permite remontar à 

Unidade primordial” (Idem, p. 183). Na estrutura triangular da visão unitária do mundo 

tradicional africano, descrita por Honorat Aguessy, o “Ser supremo” é o centro básico das 

forças e está no alto e na parte exterior do polígono. Também do lado de fora, quer dizer, 

no mundo invisível, estão: os seres sobrenaturais, os antepassados e o universo mágico. O 

homem, nesse esquema, está no interior do triângulo, com o universo material ao seu redor. 

(AGUESSY et. al., 1990, p. 98-99). Assim, a força vital é dinâmica e permite que o 

homem tenha uma maior consciência do poder das palavras e do conjunto de signos que 

regulam o equilíbrio da vida.   

Uma das versões poéticas que Ruy Duarte de Carvalho faz de fontes orais 

pesquisadas, em Ondula savana branca (1982), é de um mito de origem fulani
11

, que nos 

permite apreciar, mais uma vez, a reconstituição do significado dado ao homem e à vida: 

 
 

                                                             
11

 Grupo étnico africano, também chamado fula, com populações em diferentes países da África Ocidental, 

principalmente. No mapa das referências étnicas, colocado por Ruy Duarte de Carvalho ao final da obra 

Ondula savana branca (Da lavra alheia I), os grupos fulani, peul e bambara aparecem nas regiões 

localizadas entre Guiné, Guiné-Bissau, Senegal e Mali (vide ilustração 2). É importante destacar também que 

os fulanis são povos pastores, tradicionalmente nômades.  
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No princípio era uma grande gota de leite. 

 

Então Doondari veio e criou a pedra. 

depois a pedra criou o ferro 

o ferro criou o fogo 

o fogo criou a água 

e a água criou o ar. 

 

Então Doondari desceu pela segunda vez. 

Pegou nos cinco elementos e modelou o Homem. 

Mas fez-se orgulhoso, o Homem... 
Então Doondari criou a cegueira 

e a cegueira derrotou o Homem. 

Mas quando a cegueira se tornou orgulhosa 

Doondari criou o sonho 

e o sonho derrotou a cegueira. 

E quando o sonho se tornou orgulhoso 

Doondari criou o cuidado 

e o cuidado derrotou o sonho.  

E quando o cuidado se tornou orgulhoso 

Doondari criou a morte 

e a morte derrotou o cuidado. 
E quando a morte se tornou orgulhosa 

Doondari desceu 

pela terceira vez 

surgiu como Gueno 

o Eterno 

e derrotou a morte. 

                                    

                                                 (CARVALHO, 2005a, p. 157-158) 

 

 Assim como, na cultura africana, o mundo é compreendido como um todo e as 

coisas se religam e interagem, a circularidade da criação constitui a própria organização do 

poema. As estruturas que se repetem em uma certa ordem, como “Então Doondari 

criou...” e “E quando...”, ou o uso recorrente da conjunção aditiva “e” são marcas da 

oralidade apreendida e reconstituídas no texto. O poético combina oralidade e escrita na 

representação simbólica da cosmogonia fulani.  

 A respeito da narrativa, merece destaque o fato de que são inúmeras as referências 

ao leite como símbolo da vida primordial, da fertilidade e do conhecimento (CHEVALIER 

& GHEERBRANT, 1999, p. 542-543). A divindade Doondari, surgida de maneira 

inexplicável, como um artesão, modela o Homem com os elementos básicos, que, neste 

caso, são cinco: a terra (representada pela pedra), o metal (ferro), o fogo, a água e o ar. A 

pedra, além de simbolizar a própria mãe-Terra, é vida e dá a vida, desempenhando também 

importante papel na ligação entre o céu e a terra (Idem, p. 697). Explica-se, nesse sentido, 

no ciclo de criação, o fato de, no mito, a pedra ser a primeira a surgir e dar sequência à 

construção do universo.  
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 Na origem reencenada, Doondari cumpre etapas no processo de criação, à medida 

que o mundo carece de significações que lhe restituam o equilíbrio primordial. O orgulho 

aparece como um valor negativo, que precisa ser combatido. A ideia da transitoriedade de 

todos os elementos explica a necessidade de eliminação desse sentimento, já que ele 

poderia interferir na condução do homem a sua totalidade. O orgulho estaria em um plano 

material, distanciando o sujeito das forças potenciais da existência espiritual. Hampâté Bâ 

(1972), em estudo sobre o termo “pessoa” para os fula e os bambara, mostra que “antes de 

tudo, a pessoa está ligada a seus semelhantes. Não se saberia concebê-la isolada ou 

independente.” Não cabe, portanto, neste contexto, o amor-próprio demasiado e a soberba 

diante das coisas, ou relações e comportamentos individualistas, tão característicos de 

sociedades modernas. Nas tradições fula e bambara, ainda com Hampâté Bâ, “a noção de 

unidade da vida é acompanhada pela noção fundamental de equilíbrio, de troca e de 

interdependência” e o homem existe na condição de preservar a harmonia entre as forças 

da vida. Não é à toa que, no seu processo de descida à terra, Doondari sofre uma 

transmutação e, na forma do Eterno, vence a morte tornada orgulhosa. 

  O fundamental nos mitos, explica Mircea Eliade, é exatamente a ideia de 

renovação. No caso dos mitos de origem, além de contarem e justificarem uma “situação 

nova”, “prolongam e completam o mito cosmogônico: eles contam como o Mundo foi 

modificado, enriquecido ou empobrecido” (ELIADE, 2007, p.26).  

 Tomemos para leitura mais um mito africano. No livro Dicionário amoroso da 

língua portuguesa (2009), seguindo a proposta dos organizadores de cada autor escolher 

um vocábulo íntimo para compor o “dicionário”, Ana Paula Tavares elege a palavra 

silêncio e escreve um mito de origem. Seu texto realiza um ritual poético iniciatório e, 

assim como no poema de Manoel de Barros, o símbolo do silêncio representa uma energia 

criadora, aquela de que fala Eliade ao tratar do mito sagrado como “irrupção de energia 

criadora no Mundo” (2001, p. 86). “A fala é a origem de todas as coisas/ Mas o silêncio é a 

mãe da própria origem”, diz o provérbio bambara com que Paula abre sua escrita. Na 

sequência, incorpora à narrativa elementos da tradição cultural africana, como os 

ensinamentos passados de mães a filhos, o fogo sagrado e o cesto de adivinhação, 

resgatando valores muitas vezes esquecidos pela influência da razão e da ação do tempo 

linear, ou seja, retorna à origem mítica e sagrada africana para criar um mundo novo. 

Vejamos o início e o fim da narrativa: 
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No princípio era o silêncio como o interior de uma concha azul. Tudo era quieto 

como um rio gelado, uma sombra parada ou as flores dos abismos a abrir as 

pétalas à boca da noite. Era de silêncio o medo dos abismos a abrir as pétalas à 

boca da noite. Era de silêncio o medo dos pássaros nas árvores e o lugar onde os 

frutos caíam para se transformarem no vinho leve da vida. O sono do silêncio 

abençoava o mundo  (...) 

A palavra tornou-se, então, princípio e um novo mundo nasceu no lugar, 

anunciado pelos firmes rostos das mulheres que escondiam, como memória 

antiga, esse tempo de segredo. Ser, fogo (o sagrado e o profano), árvore, pedra, 

filho tomaram o sentido da voz que os anunciava.  

As mãos inquietas de deus fecharam o silêncio no seu pequeno cesto de 
adivinhação e a árvore das palavras ficou a árvore de um fruto só: o silêncio, 

amargo, áspero, duro. A sabedoria ficou para sempre só, pronta a explodir na 

árvore das palavras, em silêncio. (2009, p.82-83)  

 

Voltamos mais uma vez ao duplo silêncio/ palavra. Contudo, merece destaque o 

fato de que, na narrativa de Tavares, diferente dos mitos exemplificados anteriormente, o 

mundo e os seres existiam em silêncio, a vida era uma experiência do silêncio. “O sono do 

silêncio abençoava o mundo”, diz a voz narradora, e os princípios do silêncio organizavam 

a vida em sociedade, onde era possível, inclusive, sonhar em conjunto. Até que, um dia, a 

louca Serafina rouba um fruto da árvore das palavras e “a palavra tornou-se, então, 

princípio e um novo mundo nasceu no lugar”. Nesse novo mundo, o “tempo de segredo”, 

do silêncio sagrado do princípio, é memória guardada de uma sabedoria a ser renovada, 

“pronta a explodir na árvore das palavras”. O silêncio do princípio encerra o texto, como 

possibilidade de recriação do próprio mito, um retorno às origens, em uma concepção 

cíclica do mundo. A esse respeito, Eliade (1969) afirma que, em muitas culturas, o homem 

sente a necessidade de regressar ao princípio mítico para reatualizar a cosmogonia. A 

proposta do mito poético de Paula Tavares encaminha-se nessa direção. A metáfora do 

silêncio ganha força na sua narrativa ao configurar-se como ser real e participativo e o 

“eterno retorno” da visão de mundo africana faz-se presente na imagem. Assim, o silêncio 

da árvore das palavras, na perspectiva da cosmovisão africana, tanto pode ser lido como o 

silenciamento contínuo das forças criativas do homem moderno frente às exigências do 

mundo contemporâneo, quanto o silêncio misterioso dos antepassados, que esperam 

continuar ritualisticamente transmitindo saberes em várias esferas de organização da 

sociedade.   

 O silêncio está, portanto, relacionado à origem e à necessidade do homem de voltar 

ao tempo sagrado do princípio, para assegurar a renovação da vida. Na perspectiva dos 

estudos da linguagem, o silêncio é amplamente significante e criativo, ele permite ao 

sujeito ensaiar experiências de sentidos, sendo “a própria condição da produção de 

sentido” (ORLANDI, 1997, p. 70).  Diante disso, é fundamental considerarmos novamente 
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Hampâté Bâ, quando diz que, na tradição bambara, “a criação ainda não está acabada” 

(1982, p. 196) e que o Ser Supremo deixou as coisas inacabadas para que o homem 

concluísse o trabalho de criação do mundo. Lembramos: criação materializada pela fala, 

pela palavra, que coloca em movimento todas as coisas. Na tradição oral africana, destaca 

o estudioso, a fala “tira do sagrado o seu poder criador e operativo” (Idem, p. 186) e os 

homens com ofícios artesanais são os grandes responsáveis por complementar a criação 

divina. “Os gestos do tecelão, ao acionar o tear, representam o ato da criação e as palavras 

que lhe acompanham os gestos são o próprio canto da Vida” (Idem, p. 197), escreve. O 

tecelão, o ferreiro, o sapateiro, o carpinteiro, o pastor, o contador de histórias ou o griot são 

alguns dos principais ofícios tradicionais que reproduzem o mistério da criação, com o 

poder da palavra. Eles atualizam uma memória do grupo, conduzindo o homem em suas 

experiências de iniciação, experiências de sentidos construídos ao longo da vida.  

 Mais uma vez pensamos nas relações entre o sagrado e a poesia. O ofício do poeta 

também é o de “iluminar o silêncio das coisas anônimas”, para voltarmos a Manoel de 

Barros. No princípio estão os poetas, com a tarefa de criar, quer dizer, fazer nascer do 

silêncio a vida, o sentido organizador do caos. Ruy Duarte de Carvalho, em seu artigo A 

tradição oral, traduz com clareza o caráter poético do mito:   

 
Não é o mito o lugar do reconhecimento existencial da participação do homem 

com os cosmos, da identificação das pessoas com as coisas, os vegetais, os 

animais, dos sujeitos com os objetos, da identidade entre o ser vivente e o 

mundo? Não é o mito revelador de estruturas profundas da existência humana, 

coisa viva, sempre em relação com as forças que regulam o ritmo das 

sociedades, sentida e vivida mesmo antes de ser compreendida e formulada? 

(...) Não dá o mito um sentido ao mundo humano, não projeta ele numa noção 

de intemporalidade que explica o passado, o presente e o futuro, quer dizer, 

numa visão do eterno? Não está contida nele, etimologicamente até, uma 

proposta de palavra primordial? Proceda-se então a um exercício de leitura 

em que a palavra mito seja substituída pela palavra poesia... (CARVALHO, 
2008, p. 353-354, grifo nosso.) 

 

 Poesia, mito, sagrado, experiência, sentido: eis alguns dos termos que tratamos de 

estudar não apenas neste primeiro capítulo, mas ao longo do nosso texto, quando propomos 

investigar estratégias utilizadas pela poesia de Paula Tavares e Ruy Duarte de Carvalho 

para realizar um movimento de leitura crítica e reencenação do sagrado na percepção 

angolana de mundo.  
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1.1. Sagrado: real por excelência 

E a experiência religiosa, enquanto experiência, 

exactamente, pessoal ou coletiva mas não 

necessariamente institucionalizada, não terá de 

comum com a experiência poética o fato de serem 

ambas experiências totais e totalizantes? 

Ruy Duarte de Carvalho12 

 

 O tema do sagrado está no cerne das questões debatidas por pesquisadores da 

“experiência religiosa”. Diferentes linhas teóricas, entre elas a filosofia da religião e a 

antropologia das religiões, estudam sua representação nas variadas culturas. Uma 

característica comum nas religiões é justamente o reconhecimento do sagrado. Se 

voltarmos à raiz latina da palavra religião, religio, derivada de religare, temos a ideia de 

religião como ligação, conexão entre os homens e o universo sobrenatural, figurado 

especialmente pelos deuses. Esta ligação se estabelece através de práticas, ritos e crenças 

de caráter sagrado, sobre os quais o homem elabora maneiras de estar no mundo. Podemos 

dizer que a “experiência religiosa” é necessariamente uma “experiência do sagrado”, é esta 

que faz surgir o sentimento religioso.   

 Mas o que é o sagrado? Responder a esta pergunta não é tarefa fácil e não 

pretendemos, para isso, recuperar a trajetória dos autores que discutiram o tema, de Platão 

aos mais contemporâneos. Vamos discorrer em especial sobre como é investigado por 

Mircea Eliade13 e por alguns pesquisadores das tradições africanas, relacionando o termo à 

literatura e à poesia. Comecemos pelo dicionário Novo Aurélio, que traz sete acepções para 

o verbete: 

sagrado [Do lat. Sacratu.] Adj. 1. Que se sagrou ou que recebeu a consagração. 

2. Concernente às coisas divinas, à religião, aos ritos ou ao culto; sacro, santo. 

3. Inviolável, puríssimo, santo, sacrossanto. 4. Profundamente respeitável; 

venerável, santo. 5. Que não deve ser tocado, infringido, violado: os sagrados 
direitos do homem. 6. A que não se pode faltar; que não se pode deixar de 

cumprir: dever sagrado. [Superl. Abs. sint.: sacratíssimo.] ~ V. -a Escritura, -a 

Família, -a fórmula, -lenho, -a partícula, -as letras, banquete -, estátua-a, fogo-

, ministério-, monstro-, orador-, osso – e pano-. S. m. 7. Aquilo que é ou foi 

sagrado. (FERREIRA, 1999, p. 1798)   

 

                                                             
12

 CARVALHO, Ruy Duarte de. A câmara, a escrita e a coisa dita... fitas, textos e palestras. Lisboa: Edições 

Cotovia, 2008. p. 354. 
13 Mircea Eliade [1907-1986], nascido na Romênia e naturalizado norte-americano, é reconhecidamente um 

dos maiores filósofos e historiadores das religiões, na modernidade. Escreveu dezenas de obras, abordando 

com fôlego temas como os mitos, o sagrado e os símbolos. Entre seus livros, destacamos O mito do eterno 

retorno, com primeira publicação em 1954, e O sagrado e o profano, de 1959.  
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 Os significados atribuídos, de uma maneira geral, estão ligados às noções de 

imanência e transcendência, ou seja, à ideia de existir uma força suprema presente no 

mundo, no caso imanente, ou para além do plano físico, transcendente. Nas duas hipóteses, 

o sagrado é “concernente às coisas divinas”, acepção dois.  

 Esse sentido é a tese principal de Rudolf Otto, quando discute o termo como o 

divino que foge ao mundo concreto e aos processos de racionalização. Na sua obra O 

sagrado, publicada pela primeira vez em 1917, o teólogo alemão analisa-o como 

“experiências numinosas”, que se manifestam fora de uma “realidade natural”. Mircea 

Eliade contestará Otto ao dizer que só é possível tomar conhecimento do sagrado 

exatamente porque ele se manifesta em oposição a esta “realidade natural”, profana.  Na 

obra O sagrado e o profano, explica o conceito através de sua relação binária com o 

profano, em um complexo dialético. Para o escritor, “o sagrado é o real por excelência, ao 

mesmo tempo poder, eficiência, fonte de vida e fecundidade.” (ELIADE, 2001, p. 31). Ele 

é uma maneira de ser no mundo, assim como o seu contrário também é. Contudo, o 

sagrado manifesta-se, algo divino e sobrenatural é mostrado ao homem. Eliade chama essa 

manifestação de hierofania, termo traduzido por “algo de sagrado se nos revela” (Idem, p. 

17), ou seja, tais realidades revelam algo diferente do nosso mundo “profano”.  

 O sagrado manifesta-se por inúmeras hierofanias, desde a força sobrenatural em 

seres como o fogo, as águas, objetos, árvores, a figuras representativas do próprio Deus, 

como Jesus Cristo, no cristianismo. Uma cadeira, por exemplo, pode revelar algo para 

além do sentido “natural” de uma cadeira, assento com encosto, tornando-se outra coisa, 

presente em uma realidade “sobrenatural”, como é o caso das usadas por autoridades 

religiosas. O trono utilizado por um chefe tchokwe, com o cetro real na mão, em um 

contexto ritual ou cerimonial, coloca-o em um eixo de poder. Alguns dos tronos africanos 

apresentam símbolos representativos da visão de mundo do grupo, refletindo sua 

cosmologia, seus valores sociais, políticos e culturais. Eles podem evocar espíritos dos 

antepassados e muitos são esculpidos com representações de máscaras de iniciação, que 

agem em nome da autoridade tchokwe e de seus adeptos (In HERREMAN, 2000, p.106-

109.)14  

 A sacralidade, portanto, provoca uma distinção simbólica entre os seres e é por 

meio dela que o mundo se constrói. “A manifestação do sagrado funda ontologicamente o 

mundo”, indica Eliade (2001, p. 26) e, nas sociedades arcaicas, o homem vive mais 

                                                             
14 Ver também ilustração 3. 
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próximo deste universo, pois a experiência do sagrado é a “realidade por excelência”. 

Podemos associar tal definição à maneira como os mundos “visível” e “invisível” 

constituem uma única realidade na cultura tradicional de sociedades africanas.  Segundo 

Hampâté Bâ: 

Deve-se ter em mente, de maneira geral, que todas as tradições africanas 

postulam uma visão religiosa do mundo. O universo visível é concebido e 

sentido como o sinal, a concretização ou o envoltório de um universo invisível e 

vivo, constituído de forças em perpétuo movimento. No interior dessa vasta 

unidade cósmica, tudo se liga, tudo é solidário, e o comportamento do homem 

em relação a si mesmo e em relação ao mundo que o cerca (mundo vegetal, 

mineral, animal e a sociedade humana) será objeto de uma regulamentação 

ritual muito precisa cuja forma pode variar segundo as etnias ou regiões. 

(HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 186) 

 

 Enquanto potência, o sagrado é compreendido em uma totalidade, fazendo-se “ao 

mesmo tempo realidade, perenidade e eficácia” (ELIADE, 2001, p. 18). Nesse sentido, o 

espaço sacralizado apresenta-se como heterogêneo, forte e significativo. Ele opera uma 

“rotura” no espaço profano, instaurando uma “abertura” que comunica nosso mundo com 

um outro mundo, que liga Terra e Céu, e possibilita uma experiência singular: o contato do 

ser humano com o transcendente. Na comunicação entre os universos visível e invisível, 

aquele é considerado o “Centro do Mundo”, o ponto norteador da ordem cósmica. É força 

que, mesmo sendo centro, pode estar em toda e qualquer parte.   

 Nas sociedades tradicionais, a comunicação com o “céu” é manifestada por 

imagens referentes ao centro ou umbigo do mundo, entre elas a escada, o pilar, a montanha 

e a árvore. O francês Roger Bastide, em estudo sobre as religiões africanas, salienta:  

 

As civilizações africanas são civilizações centralizadas. Há um lugar, que 

naturalmente varia de uma etnia a outra, onde o Céu e a Terra um dia se uniram. 

É o local em que caiu o Arco dos Dogon, onde tocou a terra o fio tecido por 

Anansi, é Ilê Ifé... O centro do mundo, de qualquer forma, é uma realidade 

física, o local da manifestação do divino. (BASTIDE, 1968, p. 12) 

 

 

 A árvore é um desses locais de manifestação do divino na cultura tradicional banto. 

A figueira e o imbondeiro, por exemplo, são árvores sagradas por representarem o lugar de 

interação dos planos. Nelas moram espíritos dos antepassados e os homens reúnem-se ao 

seu redor para realizarem rituais de adoração. Segundo Eliade (1991), a consagração 

ritualística da árvore cósmica é um dos sustentáculos da comunicação entre os mundos.  

 Em uma das crônicas de Ana Paula Tavares, assim se descreve um imbondeiro e 

sua participação na história de um amor impossível, quando a árvore abriga o casal que vai 

contra as imposições sociais e provoca a ira de homens e deuses: 
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De vez em quando, o imbondeiro chora. Está todo ouriçado de pregos, tranças, 

pequenos espelhos e feitiços fortes e mais fracos. Mesmo assim, arde de folhas 

todos os anos e acende as flores nos ramos em sede. Dizem que um amor de 

veludo o devora por dentro e o ajuda a consumir-se em frutos, quando chega o 

tempo. Dizem que o tempo escreveu, na pele enrugada do imbondeiro, a chave 

de todos os provérbios. Dizem os velhos que só quem sabe amar a pode ler. 

(TAVARES, 2004, p. 47-48) 

 

 Os espíritos dos jovens amantes vivem no imbondeiro, um centro segundo o qual 

toda uma realidade se revela. A manifestação do sagrado na árvore coloca os homens mais 

próximos dos antepassados, permitindo-lhes “recriar o mundo”, ou seja, reiterar a 

cosmogonia. Não é à toa que “arde de folhas todos os anos e acende as flores nos ramos 

em sede”, pois objetos, como pregos e espelhos, gestos e palavras misteriosas dos ritos 

presentificam a aliança entre os humanos e os seres superiores. De tempo em tempo a 

repetição dos rituais fortalece a simbologia do imbondeiro onde o amor incondicional 

habita. E, através da oralidade, esse sentido sagrado se reelabora: “Dizem que... Dizem os 

velhos que...”.  

 “É a experiência do Tempo sagrado que permitirá ao homem religioso encontrar 

periodicamente o Cosmo tal qual era in principio, no instante mítico da Criação.” 

(ELIADE, 2001, p. 61). Ao se ligar a este tempo cíclico e reatualizável por meio de mitos, 

rituais e histórias, o homem nasce mais uma vez e fortalece os fios do grande tecido que é 

a vida. O mundo é concebido, assim, como uma enorme rede, tudo está ligado pelo “fio da 

vida”, que não se parte, “mesmo que está podre nalgum lado, ele sempre se emenda noutro 

sítio, cresce, desvia, foge, avança, curva, pára, esconde, aparece...”, conforme diz o 

narrador do conto “Estória do ladrão e do papagaio”, em Luuanda, de Luandino Vieira 

(2000, p.69-70).   

 Também Raul Altuna (2006) reafirma a ideia de união vital como princípio básico 

da cultura tradicional banta. Desta força que sustém o fio derivam todas as instâncias da 

sociedade e nela se alicerçam as religiões tradicionais. O aspecto dinâmico do universo é 

mais uma vez destacado: os seres possuem forças concretas e participam de uma interação 

permanente. Além disso, a potência sagrada do ser pode variar de intensidade, dependendo 

dos vínculos que ele cria com a natureza, a comunidade, a vida por completo.  

 Para expressar o sagrado como força sobrenatural presente no mundo cada cultura 

utiliza um termo. Citando Janheinz Jahn, Honorat Aguessy explica que, na cultura africana, 

Ntu é uma palavra importante, pois designa “o centro fundamental das forças, o universo 

energético espiritual (...) Ntu é a força no seio da qual o ser e o ente coincidem. (...) Ntu é 
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as próprias coisas e não uma determinação que se lhes junta.” (AGUESSY et al., 1977, p. 

99). A força vital, Ntu, seria o verbo do enunciado, o núcleo cujos demais elementos se 

ligam. Nesta sintaxe, alguns seres se destacam pela força que possuem, como, por 

exemplo, o fogo e seu mistério, a água das regiões desérticas ou figuras emblemáticas 

como o guerreiro, o feiticeiro, o sacerdote, o adivinho, o chefe, os antepassados e as 

divindades.  

 Para ilustrar, com outro exemplo, a diferenciação que essa força vital provoca, 

recorremos a Ruy Duarte de Carvalho. Em A terceira metade (2009), o autor, confundindo-

se com o narrador do romance, diz propor um terceiro olhar para as suas viagens pelo sul 

angolano através do personagem Trindade, um homem negro, de origem “pré-banta”, com 

mais de oitenta anos. Ao descrevê-lo, no momento em que o conhece, o narrador questiona 

o poder do mais velho e compara-o a um ser sagrado, o Koumen.    

 

(...) olhando para ele agora, e ouvindo-lhe assim, o autor não podia deixar de 

interrogar-se se estaria mesmo perante um ser comum, normal......... se aquela 

figura, de tal estatura assim tão reduzida, e a revelar uma tal ciência tanto de 

fala como de razão e de fantasia, e de delírio até, não seria a encarnação, ali 

num lugar tão imensamente distante mas tão na mesma pastoril, dessa semi-

divindade que é o Koumen dos pastores Peul do Sahel, guardião dos rebanhos 

de deus, zelador dos pastos e dos animais, tanto dos domésticos como dos 

bravios, e que aos homens não aparece senão sob a forma de uma criança de 

três, sete, nove ou onze anos, no máximo......... (CARVALHO, 2009, p. 25) 

 

 Ainda o autor, em Ondula, savana branca (1982), no capítulo “Reconversões”, 

reelabora, em forma de poema, o “Koumen – Texto iniciático dos pastores Peul”, 

utilizando como fonte o trabalho de recolha de Hampâté Bâ e Dieterlen15. O Koumen, 

explica em nota, “é o depositário dos segredos respeitantes à iniciação pastoril. (...) Ele foi 

encarregado por Deus de zelar sobre a terra, as pastagens e os animais selvagens e 

domésticos” (CARVALHO, 2005a, p. 225). É um ser dotado de força sobrenatural, capaz 

de realizar aquilo que um “ser comum, normal” não pode fazer, contando apenas com suas 

capacidades humanas.  

O mundo revela o sagrado, portanto, de múltiplas formas e, para o homem 

religioso, o sobrenatural e o natural estão ligados. A sacralidade aparece na comunicação 

com os deuses e no próprio Cosmo, criação divina. Novamente com Mircea Eliade: 

 

 

                                                             
15 Referência dada pelo autor (In CARVALHO, 2005a, p. 223): Hampâté Bâ, A., e Dieterlen, G. Koumen – 

Texte Initiaque des Pasteurs Peul. Mouton & Co., Paris, La Haye, 1961, 95 pp.  
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Antes de tudo, o Mundo existe, está ali, e tem uma estrutura: não é um Caos, 

mas um Cosmos, e revela-se portanto como criação, como obra dos deuses. Esta 

obra divina guarda sempre uma transparência, quer dizer, desvenda 

espontaneamente os múltiplos aspectos do sagrado. O Céu revela diretamente, 

“naturalmente”, a distância infinita, a transcendência do deus. A Terra também 

é “transparente”: mostra-se como mãe e nutridora universal. Os ritmos cósmicos 

manifestam a ordem, a harmonia, a permanência, a fecundidade. No conjunto, o 

Cosmos é ao mesmo tempo um organismo real, vivo e sagrado: revela as 

modalidades do Ser e da sacralidade. (ELIADE, 2001, p. 99-100)     
  

A terra mãe, o céu infinito, o fogo sagrado, o fio que não se pode partir, a árvore 

como centro, a cadeira cerimonial, e tantos outros símbolos são usados como representação 

desse sagrado que organiza o Cosmo e não podemos definir ou compreender totalmente. 

Em suma, a linguagem simbólica pertence à substância do universo sagrado. Ao 

acrescentar um novo valor a um objeto ou a uma ação, ela amplia os sentidos da realidade 

imediata e “tudo permanece junto, através de um sistema preciso de correspondências e 

assimilações” (ELIADE, 1991, p. 178).  

Nesse contexto, podemos pensar o deserto como mais um símbolo de valor sagrado 

atribuído. Para Jacques Le Goff, “o deserto – real ou imaginário – desempenhou 

importante papel nas grandes religiões eurasiáticas: o judaísmo, o islamismo e o 

cristianismo. Representou nelas, as mais das vezes, os valores opostos aos da cidade.” 

(1994, p. 83). As terras áridas, impróprias para a agricultura, as águas escassas, a 

peregrinação dos nômades, especialmente sob um céu noturno grandioso, teriam 

contribuído para o surgimento de religiões contemplativas e, em particular, do 

monoteísmo, com a crença em um Deus imenso e onipotente. Na concepção judaica, por 

exemplo, destaca-se a pequenez da condição humana no meio do deserto. Expulso do 

paraíso, o homem seria um exilado, à procura de um paraíso celeste, um jardim de terras 

verdes e frutíferas. Contudo, destaca Le Goff, o deserto do Antigo Testamento bíblico não 

é um lugar de solidão, “é um lugar de provações e é, acima de tudo, um lugar de vida 

errante e de desprendimento” (Idem, p. 84). Já no Novo Testamento, há uma modificação 

no sentido de sua imagem: é o lugar onde Jesus Cristo procurou refúgio e solidão e onde 

foi tentado pelo diabo; é o lugar dos maus espíritos, uma região vazia e perigosa. Por outro 

lado, para os monges do Egito, o encontro com o demônio naquele espaço faz parte da 

busca pelo divino. O demônio, na verdade, está na sua própria casa e o deserto é símbolo 

do maravilhoso, da travessia espiritual.  

Em um dos mitos de criação africanos, o sulafricano Credo Mutwa (1999) registra 

que o Kalahari foi o lugar de nascimento do mundo e do ser humano. No mito, os 
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primeiros humanos surgem quando a Árvore da Vida, o primeiro pai, captura a deusa 

Ninavanhu-Ma, a grande mãe, e seus filhos são espalhados pelo deserto. Daí surgem 

inúmeras outras narrativas fundacionais, um tecido cultural com a presença de deuses e 

homens.  

Seres, objetos, espaços tornam-se símbolos, portanto, de experiências do sagrado. 

Ademais, é fundamental que consideremos o simbolismo dos rituais. Os gestos e as 

palavras determinadas, os instrumentos utilizados, os lugares ocupados pelas pessoas, o 

tempo eleito, enfim, toda a organização da cerimônia deve garantir a experiência religiosa.     

No prólogo da obra de Mutwa, intitulada Indaba, my children, que podemos traduzir por 

“Aproximem-se, meus filhos”, há uma referência ao ritual de contação do mito. Vejamos: 

 

“De repente, o Velho sente um grande fardo sobre os ombros - uma enorme 

responsabilidade pelos jovens cheios de expectativa, sentados em torno dele. De 

repente, há um afundamento visível da sua face, ombros envelhecidos. Ele 
suspira - um som áspero - e limpa a garganta, cuspindo e assoando o nariz para o 

fogo, como seu pai e seu avô fizeram antes dele. E ele começa a história - a velha 

história que ele sabe que deve repetir exatamente como ouviu há muito tempo, 

sem alterar, adicionar ou subtrair uma única palavra: "Indaba, meus filhos ...".’.1 

(MUTWA, 1999, p. 15. Tradução nossa.)16     
 

 Antes de começar a contar a história, o mais velho assume uma postura grave e 

imita os movimentos do pai e do avô: baixa os ombros, dá um suspiro penetrante e limpa a 

garganta, cuspindo e assoando o nariz para o fogo. Passa, então, a repetir a narrativa mítica 

exatamente como ouviu, sem fazer alterações. Segundo Hampâté Bâ, “uma narrativa 

tradicional possui sempre uma trama ou base imutável que não deve jamais ser 

modificada” (1982, p. 192). Isso porque o rito é sagrado; é a rememoração da palavra que 

suprime a distância entre o passado e o presente. A aproximação com os mais jovens é, 

assim, revestida de uma importância primordial: a magia da transmissão oral que se repete 

por gerações. “A palavra transmitida pela cadeia deve veicular, depois da transmissão oral, 

uma força que a torna operante e sacramental.”, explica Hampâté Bâ (Idem, p. 193). 

A palavra, como já destacamos, é o grande agente da criação. E, se a fala é divina 

na concepção tradicional africana do mundo, a palavra do poeta é carregada de magia. 

                                                             
16 “Suddenly the Old One feels a great burden on his shoulders – a heavy responsability towards the young 

ones sitting so expectantly around him. Suddenly there is a visible sag to his thin, aged shoulders. He sighs – 

a harsh, rasping sound – and clears his throat, spitting and blowing his nose into the fire, as his father and his 

father´s father did before him. And he begins the story – the old, old story which he knows he must repeat 

exactly as he heard it so long ago, without changing, adding or subtracting a single word: ‘Indaba, My 

Children,…’”. (MUTWA, 1999, p.15) 
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Seguindo o exemplo de um ritual, a poesia reatualiza o tempo através do seu canto, 

estreitando laços com o sagrado. De acordo com Paz:        

 

O homem se traduz no ritmo, cifra de sua temporalidade; o ritmo, por sua vez, 

se declara na imagem; e a imagem volta ao homem mal os lábios de alguém 

repetem o poema. Por obra do ritmo, repetição criadora, a imagem – feixe de 

sentidos rebeldes à explicação – abre-se à participação. A recitação poética é 
uma festa: uma comunhão. E o que se reparte e recria nela é a imagem. O 

poema se realiza na participação, que nada mais é que a recriação do instante 

original. Assim, o exame do poema nos leva ao exame da experiência poética. O 

ritmo poético não deixa de oferecer analogias com o tempo mítico; a imagem, 

com o dizer místico; a participação, com a alquimia mágica e a comunhão 

religiosa. Tudo nos leva a inserir o ato poético na zona do sagrado. (PAZ, 1982, 

p. 141) 

 

Na engrenagem da poesia, ritmo é imagem e sentido, aproximando-se, por analogia, 

do mito, cujo rito é inseparável. Através do ritmo, “repetição criadora”, a imagem é prenhe 

de experiências de sentido. Quer dizer: assim como o mito, a poesia dramatiza nossa busca 

de significação através dos tempos. Ela se caracteriza pela participação e pela experiência, 

que leva o homem à condição de ser outra coisa, transformando-o. É conhecimento 

inserido na cadeia de transmissão; é potência renovada pela palavra.  

Dessa maneira, podemos pensar o processo de revisão crítica do sagrado angolano 

realizado por Ruy Duarte de Carvalho e Paula Tavares como experiências de sentido. São 

experiências individuais e coletivas; de abertura a contatos com um universo muitas vezes 

desconhecido; de diálogo com a “tradição viva”, ao ressignificarem a oralidade africana; e, 

sobretudo, são experiências poéticas, quando exploram esteticamente pensamentos míticos, 

religiosos, filosóficos e metafísicos, manifestando a própria poiesis, ação e sentido através 

da linguagem.  

 

 1.2. Experiências de sentido: a outra margem  

 

Digo: o real não está na saída nem na chegada: 

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. 
João Guimarães Rosa17 

 

 

 A máxima de Guimarães Rosa cabe-nos como uma luva: a sinuosa travessia do 

sertão por Riobaldo é também a procura do poético, da palavra que dê conta de expressar a 

grande viagem do ser humano em busca de sentidos. O real torna-se disponível na 

travessia, quer dizer, na própria experiência do sujeito. Interessante observarmos que as 

                                                             
17 ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 80. 
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palavras experiência e travessia se aproximam semanticamente. Do latim experiri, provar, 

o vocábulo experiência relaciona-se à ideia de prova e de passagem, daquilo que é 

percorrido, enfim, da travessia. Com isso, podemos dizer que a experiência do real expõe o 

sujeito a inúmeras provas, ao fazê-lo atravessar um espaço sem limites definidos, como o 

sertão, ou o deserto. É exatamente esse o tema de Grande sertão: veredas: o da viagem, o 

da travessia como experiência. Para Manuel Antônio de Castro, a respeito do sagrado no 

romance, “não basta viver, é preciso algo mais, é necessário fazer da vida vivida uma vida 

experenciada. Nisso consiste o destino como travessia.” (In SECCHIN, 2007, p. 153). Vale 

destacar que, na configuração da obra, a narrativa começa com o nada, “nonada”, e termina 

com a palavra “travessia” e o símbolo do infinito. Entre o vazio e a infinitude, a 

experiência de passagem pelo sertão figura a possibilidade de encontro com uma outra 

margem, o próprio real “sagrado”. 

 A respeito da noção de experiência, Martin Heidegger afirma que “fazer uma 

experiência quer dizer deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando 

e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um 

dia para o outro ou no transcurso do tempo.” (2010, p. 115). Tal exposição  aproxima-se da 

ideia de um real que “se dispõe” na travessia. Nessa perspectiva, o deserto é um espaço 

representativo, já que é símbolo também da experiência de mudança. A começar pelo 

nomadismo praticado por povos que vivem em regiões desérticas. Os nômades, geralmente 

caçadores ou pastores, ignoram fronteiras determinadas ao mudarem de um lugar a outro, 

atrás de condições mais favoráveis de subsistência. 

As experiências do homem no deserto são muitas. Um dos títulos atribuídos ao 

eremita, por exemplo, é de mediador entre os homens e as coisas misteriosas, divinas. O 

eremita, ao procurar o isolamento, percorre um caminho de iniciação e de provações. Sua 

experiência com a paisagem reconduz sua própria experiência com o sagrado, o que 

explicaria sua força e popularidade, quando muitas pessoas vão solicitá-lo, em situações 

difíceis, para se confessarem e pedirem bênçãos e curas. Assim, a sacralidade é procurada 

no deserto exatamente por ser este um dos símbolos associados ao lugar da busca de 

sentidos. Não é apenas lugar do silêncio, mas “da margem extrema em que o homem se 

pode aventurar e encontrar outros homens”, como acrescenta Le Goff (1994, p. 96). 

Observá-lo em sua perspectiva dinâmica é fundamental para uma leitura crítica mais atenta 

do seu sentido histórico-geográfico e simbólico. Afinal, apesar da aparente imobilidade, ele 

é um espaço em constante processo de transformação.  
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 Sobre o termo “experiência”, lembremos também Walter Benjamim, que o entende 

como traço cultural arraigado na tradição e denuncia sua escassez no mundo moderno. Em 

“Experiência e pobreza”, a parábola, aprendida na infância, do velho que à beira da morte 

revela a existência de um tesouro enterrado nos vinhedos e faz os filhos cavarem as terras e 

descobrirem a riqueza do trabalho ilustra a ideia de transmissão de conhecimentos através 

de sucessivas gerações. Mas o que teria sido feito deste anel entre velhos e jovens? Para o 

autor, a mecanização dos gestos na era capitalista deixou os homens pobres em 

experiências comunicáveis e a memória foi prejudicada. A produção em série, os 

autoritarismos políticos, os automatismos da vida cotidiana e a reprodutividade da arte são 

alguns dos fenômenos da modernidade que tiraram dos homens a história e o vínculo a 

uma tradição. Qual seria, então, o valor do patrimônio cultural da humanidade quando “a 

experiência não mais o vincula a nós” (BENJAMIN, 1994, p. 115)?    

No célebre ensaio sobre “O narrador”, o pensador mostra a oscilação entre um 

mundo desprovido de sentido e a necessidade de construirmos novos sentidos para esse 

mundo fragmentário através da linguagem. A arte de narrar, vista como produto de tudo o 

que é aprendido, faz narrador e ouvinte partilharem de uma coletividade, de uma 

experiência comum, diferente do frenesi da informação cotidiana, que restringe o contato 

entre os interlocutores e singulariza a leitura. Com a multiplicação das informações úteis, 

“desaparece o dom de ouvir, e desaparece a comunidade dos ouvintes” (Idem, p. 205), a 

experiência que passa de um a outro, “fonte a que recorreram todos os narradores” (Idem, 

p. 198), se ofusca e a memória, “musa da narrativa” (Idem, p. 211), também se perde. 

Segundo Benjamin, a fim de quebrar com este ciclo de ruínas, o homem precisa rememorar 

e construir outras experiências através de novas formas narrativas. Uma delas, para o 

crítico, seria o romance e a busca de sentidos por um protagonista desorientado, seguido 

pelo leitor até o fim inconcluso da história. Uma outra, sem dúvida, é a poesia. Através da 

referência dialógica, constituída pelo mundo do texto e pelo mundo do ouvinte ou do leitor, 

a poesia nos aponta sua capacidade de trocar experiências.  

Entre seus escritos, Benjamin também questiona a essência da linguagem, em 

especial sua dimensão metafísica. Em “Sobre a linguagem em geral e a linguagem 

humana” recorre à teologia e à mística judaica, com destaque para a narrativa de criação 

presente no Gênesis, para explicar o fenômeno da linguagem humana como passagem do 

silêncio da natureza ao som da palavra designadora dos nomes, herdeira da palavra 

criadora de Deus. Para ele, todas as coisas que existem, sejam animadas ou inanimadas, 
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comunicam e expressam sua essência espiritual e “como a essência espiritual do homem é 

a língua mesma, ele não pode se comunicar através dela, mas apenas dentro dela” 

(BENJAMIN, 2011, p. 56), ou seja, toda essência espiritual é linguística. Assim, a 

metafísica da linguagem de Benjamin tenta compreender o mundo na sua dimensão 

semântica, na experiência sensível de contato com esse mundo. Além da filosofia e da 

religião, a poesia e as artes estariam mais próximas da expressão do espiritual.  

A tematização da linguagem vai ao encontro da necessidade de se redimensiosar a 

noção de experiência no mundo moderno. Criticando o conceito de experiência de Kant, 

restrito ao conhecimento científico, Benjamin propõe o entendimento de uma experiência 

ampliada pela linguagem. Esta, enquanto elemento de ligação entre todas as coisas, não se 

restringe à expressão verbal, mas se relaciona também a estruturas não verbais, à 

“linguagem em geral”, expressão da vida espiritual. Ela é a dimensão que proporciona a 

Benjamin a elaboração de um conceito de experiência associado a um tempo e a um espaço 

distintos daquele que se apresentaria ao sujeito moderno, pobre de experiência, alheio ao 

espaço-tempo do sagrado. A metafísica da linguagem é exatamente o contraponto de 

Benjamin à experiência oca de sentido, que não considera os universos do sagrado e da 

tradição. 

A experiência é, portanto, “matéria da tradição, tanto na vida privada quanto na 

coletiva” (BENJAMIN, 1989, p. 105), diz respeito ao saber e ao fazer dos grupos, ao modo 

de ser e de estar dos indivíduos, à maneira como se relacionam uns com os outros e com o 

mundo. De acordo com Benjamin, na experiência da tradição, o passado nos escapa a todo 

instante, só se deixando apreender através da reminiscência, que “funda a cadeia da 

tradição”, pois a partir dela podemos construir uma nova relação com o presente e com o 

futuro. A experiência seria, assim, formada por uma união entre a memória individual e a 

memória coletiva e ritual:  

 

Onde há experiência no sentido estrito do termo, entram em conjunção, na 

memória, certos conteúdos do passado individual com outros do passado 

coletivo. Os cultos, com seus cerimoniais, suas festas (...) produziam 

reiteradamente a fusão desses dois elementos da memória. Provocavam a 

rememoração em determinados momentos e davam-lhe pretexto de se reproduzir 

durante toda a vida. As recordações voluntárias e involuntárias perdem, assim, 

sua exclusividade recíproca. (BENJAMIN, 1989, p. 107) 

 

Dessa forma, podemos pensar o processo de revisitação do sagrado realizado por 

Paula Tavares e Ruy Duarte como a doação de uma experiência. São as experiências do/ 

sobre o mundo, as histórias do sujeito e da própria linguagem encenadas nos poemas que 



42 

 

permitirão aos poetas constituírem uma memória humana necessária. Através da palavra, 

eles registram cenas e acenos do homem e seu tempo de fragmentação e ruína, 

apresentando-nos novas perspectivas de olhar a nação, o sujeito e o fazer poético. Logo, 

rememorar significa também desempenhar a função de unir o começo e o fim, “de 

tranqüilizar as águas revoltas do presente alargando suas margens” (BOSI, 1994, p. 22). Os 

poetas, em um trabalho de mediação criadora, refletem sobre o ser e o estar no mundo, em 

um ato de consciência histórica e, efetivamente, no caso angolano, de reconstrução de uma 

identidade cultural. Cabe ressaltar, contudo, que quando falamos em identidade cultural 

não nos referimos a uma modalidade ou expressão rígida ou imutável; ao contrário, 

construir uma identidade pressupõe um constante processo de transformação e, nesse 

sentido, utilizamos a expressão, sobretudo, como uma “identificação em curso” (SANTOS, 

2000, p. 135), que se faz presente para o indivíduo, o grupo e a nação. Assim, o poeta, ao 

recriar a realidade através da palavra, do poema, “dá significado e importância a nossa 

monótona existência, conectando nossas vidas cotidianas com um destino nacional que 

preexiste a nós e continua existindo após nossa morte.”, como preceitua Stuart Hall (2001, 

p. 52). 

 Através do trabalho poético, o artista toma consciência das coisas e de si, buscando 

no “eu” o sentimento de sua própria identidade, o fluxo temporal capaz de reter o passado 

na memória, perceber o presente pela atenção e, ainda, esperar o futuro pela imaginação 

criadora. Suas vivências, a maneira como sente, interpreta e compreende o que se passa 

consigo e no mundo que o cerca estarão refletidas no trabalho estético de conhecimento de 

sua própria poesia. Do mesmo modo, este conhecimento encontra forma em uma 

linguagem capaz de representar um tempo e sua problemática, capaz de registrar a própria 

condição humana de busca de uma identidade, como um jogo de memória, transmitida de 

geração a geração.  

 Voltamos, com isso, às relações entre sagrado e poesia, pensados aqui, desde o 

início, como aprendizado, como processos de experimentação simbólica da realidade 

objetiva.  

 Octavio Paz desenvolve um pensamento sólido a esse respeito. Em várias de suas 

obras, com destaque para O arco e a lira (1982), Os filhos do barro (1984) e Signos em 

rotação (1996), o crítico articula a ideia de que a experiência poética é intimamente 

enraizada no tempo, pois o homem, ao vivenciar sua própria historicidade, se sente forçado 

à transcendência através do rito e da poesia. O sagrado é visto como uma força 
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transgressora, em oposição ao mundo da lógica e da racionalidade, e a poesia assume um 

papel importante, pois permite ao homem uma experiência de “revelação” da sua própria 

condição de ser errante, nostálgico de uma “vida anterior” (PAZ, 1982, p. 164). As 

experiências poética, amorosa e religiosa são um “salto mortal”. Nas palavras de Paz,  

 

(...) o homem se sente arrancado ou separado de si. E a essa primeira sensação de 

ruptura segue-se outra de total identificação com aquilo que nos parecia alheio e 

no qual nos fundimos de tal maneira que já não é distinguível e separável de 

nosso próprio ser. Por que não pensar então que todas essas experiências têm por 

centro algo mais antigo que a sexualidade, a organização econômica ou social, 

ou qualquer outra “causa”? (PAZ, 1982, pp. 163-164). 

 

Dessa maneira, não existem povos sem poesia e suas origens se confundem com a 

própria linguagem. Paz acredita que a palavra poética define o homem na sua 

multiplicidade, através de uma constante produção de imagens e de formas verbais 

rítmicas. “A linguagem, por inclinação natural, tende a ser ritmo. Como se obedecessem a 

uma misteriosa lei de gravidade, as palavras retornam à poesia espontaneamente.” (PAZ, 

1996, p. 12). 

 Exatamente por seu caráter simbólico, a poesia permite ao homem realizar uma 

travessia em busca do mistério da existência, do ser de nós mesmos e do nosso mundo. No 

contexto contemporâneo, os artistas partilham a tarefa de produzirem novas metáforas, que 

nos ajudam a compreender o “real por excelência”. 

No caso da poesia angolana pós-independência, outras experiências de sentido  

realizam-se na recuperação da primazia da palavra e no trabalho com o aparato estético do 

poema. A poética militante, do canto coletivo dos anos de luta pela independência, dá lugar 

à encenação de uma subjetividade, à busca por novos modelos de representação. Diante de 

um país fragmentado pela guerra, o sujeito poético, também dilacerado, assume o papel 

principal, buscando encontrar, na linguagem, o entendimento de si e do mundo.  Trata-se 

de resistir duramente ao silêncio imposto pela história, de enfrentar antigas, porém sempre 

novas questões: quem sou eu; quem somos nós; que mundo é esse em que vivemos; qual o 

lugar de Angola nesse mundo, no contexto da chamada globalização. É assim que  “entre a 

guerra e a paz”, os poetas retomam “fisicamente o poema”, “constante meditação 

primeira”, lembrando os versos de Manuel Rui em um de seus poemas de Cinco vezes onze 

- Poemas em novembro (1985, p. 111), na tentativa de exploração e de interpretação do 

estar no mundo.  
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No  poema “10. deserto”, de Ruy Duarte de Carvalho, o sujeito lírico, que em todo 

Livro X – Diário, publicado junto com a reunião da obra poética do autor, se revela um 

viajante a reconstituir literariamente a paisagem, constata o valor supremo da palavra, 

empregada como forma de expressão e como instrumento de criação. Assim como nos 

mitos cosmogônicos, ela aparece como fundante. O poeta retorna ao nome, que o conduz à 

possibilidade de renovar sua arte. Vejamos os momentos finais:  

 

há coisas a nomear... 

 

// 
se a palavra é que funda, há coisas que a palavra tem a haver... 

 

// 

a partilhar com a paisagem 

a substantiva amarelidade 

que a palavra funda: 

 

nomear: 

 

 a caligrafia das cumeeiras 

 

 o derrame muito longe do cascalho 
 

 a insolência austera dos horizontes crus 

 

 a ondulação do brilho do capim que é ralo 

 

                                                 (CARVALHO, 2005a, p. 400-401) 

 

Como nomear, afinal, “a ondulação do brilho do capim”? Os adjetivos, grifados 

pelo poeta, são uma tentativa de transpor o indizível da paisagem. A palavra funda e 

reparte saberes. Nesse jogo poético, em que a linguagem é fundamental, o poeta realiza 

experimentos linguísticos, como a arrumação dos versos e a escolha da palavra exata, 

capaz de traduzir simbolicamente o deserto. Vê-se que o ato poético envolve o poder de 

criação: do poema e do mundo. E o deserto é, em nossa percepção , espaço que pressupõe a 

transgressão. Ele compreende simultaneamente a “indiferenciação inicial”, isto é, o 

silêncio e o vazio, e a dimensão “debaixo da qual tem de ser procurada a Realidade” 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 331), ou seja, a ampliação extensiva da 

palavra.  

Ora, a poesia nada mais é senão transgressão – do latim transgressione, novamente 

atravessar, ir além – do código linguístico, a ultrapassagem dos cercados para chegar à 

liberdade da escritura. Como nos aponta Octavio Paz, a poesia é “a outra voz”, a 

transgressão que nasce de uma diferença original, pois “é a memória feita imagem e esta 
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convertida em voz. A outra voz não é a voz do além túmulo: é a do homem que está 

dormindo no fundo de cada homem” (1993, p. 144). Para nós, são experiências de sentido: 

a outra margem do deserto. A poesia nos coloca na travessia do deserto. Encontrar a 

margem sagrada é um ritual de iniciação. 
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CAPÍTULO II 

 

O POETA VIAJANTE E A EXPERIÊNCIA DA MODERNIDADE 

 

Aquele que não viajou, nada viu. 
 

Provérbio africano18 

 

 A figura do viajante assemelha-se às imagens do poeta e do aprendiz. O movimento 

que ambos realizam a fim de transpor os limites de seu mundo e fixar a atenção mais além 

abre passagens no espaço e no tempo e permite o contato com o diverso, propulsor do 

fluxo contínuo e ininterrupto de saberes. Na tradição oral africana, por exemplo, o jovem 

que acabou de aprender seu ofício passa a viajar, a fim de aumentar seus conhecimentos. 

“Assim, ele ia de oficina em oficina, percorrendo, o mais extensamente possível, o país. Os 

homens das montanhas desciam às planícies, os das planícies subiam às montanhas, os do 

Beledugu vinham ao Mande, e assim por diante.”, fala Hampâte Bâ sobre um recém 

iniciado nyamakala (1982, p. 209). Também o poeta aventura-se à liberdade da viagem e 

do imaginário, à experiência simbólica de uma escrita constituída da relação entre o novo e 

o antigo.  

 “Talvez porque na vida é como uma viagem e o mundo, afinal, é preciso inventá-lo, 

caso contrário é igual por toda parte...”, diz Ruy Duarte de Carvalho (2008, p. 121). Viajar 

é, desse modo, ir cada vez mais longe na tentativa de chegar cada vez mais perto da 

construção de um sentido. A permanente mudança, o movimento contínuo, as idas e voltas 

de um percurso infinito são aquilo que Maffesoli chamou de “pulsão da errância”, uma 

espécie de nomadismo que vigora na sociedade contemporânea. Para o sociólogo francês,  

                                                             
18

 HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. A tradição viva. In: KI-ZERBO, J. (coord.) História geral da África: I – 

metodologia e pré-história da África. São Paulo: Ática; Paris: UNESCO, 1982. p. 209. 
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(...) é tempo de levar a sério a intensificação da pulsão de errância que, em todos 

os domínios, numa espécie de materialismo místico, lembra a impermanência de 

qualquer coisa. O que não deixa de fazer de todo mundo o viajante sempre em 

busca da outra parte, ou o explorador maravilhado desses mundos antigos que 

convém, sempre e ainda uma vez, inventar. (MAFFESOLI, p. 17)  

 

 Nesse processo de deslocamento e invenção, o viajante constitui sua subjetividade, 

suas memórias, em uma relação mais solidária com o outro e com o mundo. Ele é uma 

espécie de nômade, que se lança também em uma aventura temporal, na qual passado e 

futuro se mesclam. “As viagens são sempre empreitadas no tempo”, afirma Cardoso (1998, 

p. 358), e é essa dinâmica que alimenta a poesia. 

Nas poéticas de Ruy Duarte de Carvalho e de Paula Tavares, a escrita presentifica 

uma memória, viva em certas comunidades africanas. A modernidade desses dois poetas 

angolanos consiste na redescoberta de experiências de sentido diante da fragilidade do 

sagrado no mundo.  O sujeito presente na lírica dos poetas é aquele que volta 

constantemente ao seu lugar de origem ou de pertencimento para viver experiências de 

ressignificação de realidades e de tecidos culturais, como a tradição oral. Afirma Carvalho: 

 

“O que resulta [da poesia] não é senão a expressão de uma experiência 
firmemente localizada na, e tributária da, realidade (...) Para encerrar, finalmente, 

dizendo que meu trabalho sobre a tradição oral tem sido sobretudo, tal como eu o 

sinto e assumo, um exercício de modernidade, precisamente, que encontra nas 

estruturas profundas, reveladas por essa expressão, a via para actualizar, tornar 

acto, uma atitude tão antiga quanto o próprio tempo do homem – a atitude 

poética – no exacto momento da escrita, no aqui, no agora, hoje mesmo.” 

(CARVALHO, 2008, p. 255) 

 

Nossos poetas sabem o que procuram e se nutrem do que atinge seus olhos, ao 

mirarem “as frestas deste mundo instável e deslizante que instiga e provoca a cada instante 

sua empresa de inspeção e interrogação” (CARDOSO, 1998, p. 349). O sul visitado na 

poesia de ambos é visto como convém ao olhar de cada um, porém os dois são atores e 

espectadores ao mesmo tempo, em viagem e procura pelo deserto. O olhar de Ruy Duarte é 

o de quem visita esconderijos, e a pé ou de jipe caminha entre sociedades pastoris, 

interessando-se pela transumância, por pastagens, por capins, águas, solos, climas,  

oráculos, louvores  e outras tantas tradições. O olhar que Paula Tavares lança sobre a 

paisagem traz, sobretudo, o sentimento de uma nostalgia e de uma liberdade aprisionada no 

silêncio da vida cotidiana, tentando decifrar, nos corpos, palavras, ritos, passagens, 

sofrimentos e algumas centelhas de alegria.  
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Da cidade para o deserto e daqui para a volta: o movimento de ir e vir fundamenta o 

olhar de Ruy Duarte e de Paula Tavares. A saída do cotidiano de uma grande cidade, como 

Luanda ou Lisboa, em direção ao sul de Angola redesenha o espaço em perspectiva, onde o 

fluir do tempo é tão mais desacelerado e próprio à observação. Eles são poetas viajantes, 

que, com um olhar ampliado, fixam sua atenção mais além, experimentando na paisagem 

novas buscas de sentido. Nos seus percursos discursivos, conseguem penetrar na alma do 

lugar, que é seu também, e na alma de um outro, em meio aos sobressaltos de atividades 

diárias nem sempre percebidas.  

Os deslocamentos de Ruy Duarte e Paula Tavares da cidade para o interior 

permitem o contato com muitos dos saberes registrados pela cultura oral e que estão 

desaparecendo no mundo contemporâneo. Associando a linguagem escrita e a 

reprodutividade da obra, os poetas imprimem no papel imagens tradutoras de experiências 

angolanas resguardadas por grupos tradicionais, tornando possível a circulação, 

especialmente na cidade moderna, de um patrimônio em vias de extinção. Se 

considerarmos a vida em Luanda, por exemplo, os processos de imigração, o êxodo rural e 

as consequências na política e na economia de longas décadas de guerra colonial e civil 

fizeram a capital angolana acolher cerca de 30% da população total do país. Luanda tem 

aproximadamente, segundo Lukombo (2011), seis milhões de habitantes, dos quais quatro 

milhões vivem em áreas informais, nos chamados musseques
19

. Viver em muitas cidades 

africanas, dialogando com Ana Paula Tavares, “deixou de ser o lugar a que não se resiste 

pelas oportunidades oferecidas, para se tornar a foz inexorável onde deságuam os 

sobreviventes” (1998, p. 42). Nessa multidão de sobreviventes, o poeta viajante identifica-

se com as almas errantes e se recusa a representar apenas a realidade impositiva do caos e 

do vazio urbano, que liquida formas tradicionais de cultura. Com a cidade “transformada 

num enorme acampamento definitivo de pessoas de terra perdida, sujeitas a processos de 

perda de memória da sua identidade e do valor da palavra” (Idem, p. 42), os poetas 

empenham-se em encenar novas experiências de sentido a partir da rememoração, do 

reencontro do passado e do presente como articulação de uma diferença. Daí a necessidade 

das viagens, da saída da cidade em direção ao que está dentro. É o que Paula Tavares 

                                                             
19 Dados estimados, já que o último censo da população angolana aconteceu em 1975. As projeções 

explicitadas no artigo do sociólogo e demógrafo João Baptista Lukombo (2011), a quem recorremos, são 

provenientes de fontes como o Instituto Nacional de Estatística de Angola (INE) e a Divisão de População da 

Organização das Nações Unidas (ONU).  
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também discute em uma passagem da já citada crônica “O contador de histórias”, que 

merece destaque:  

 

Viajar significava sobretudo sair das cidades, cujas portas, e seus respectivos 

guardiões, se conheciam (Luanda, por exemplo, tem vinte e sete portas se 

contarmos com as secretas) e saudavam, pronunciando as palavras rituais para 

nosso apaziguamento. 
Depois era mergulhar no mato de encontro às interrogações da história por fazer, 

a colecção de aventuras a aumentar e a descoberta de um chão demarcado por 

culturas que muito anteriormente tinham atravessado e modificado a nação. 

Os mapas, com ou sem os roteiros celestes e outras cartas do sagrado, podiam ser 

encontrados nas mãos dos velhos que encontrávamos entregues às suas tarefas de 

guardadores dos caminhos. 

Nas suas línguas muito antigas preparavam-nos os olhos e os sentidos para as 

paisagens inesperadas ou para o súbito espectáculo da flor do imbondeiro. Assim 

pudemos encontrar as ruínas do mundo, monumentos sem vida subitamente 

animados pela força da palavra daqueles mais velhos. 

Sem o percebermos, tornávamo-nos responsáveis pela presença muito incómoda 
de um património que devíamos assumir e preservar. O facto de nem sempre o 

conseguirmos não nos libertou do fardo (e como pesa) da tarefa de guardadores 

da memória. 

Essa incomodidade obriga-nos a percorrer o actual chão dos nossos exílios como 

caixeiros-viajantes das questões culturais das nossas terras. 

(TAVARES, 1998, pp.19-20) 

 

Ora, nas sociedades tradicionais africanas, os mais velhos possuem uma 

importância primordial na cadeia de transmissão. “Nas suas línguas muito antigas”, a 

palavra transmitida veicula, como indica Hampâté Bâ, “uma força que a torna operante e 

sacramental” (1982, p. 193), iluminando as ruínas do mundo. Ao dividirem esta tarefa com 

as novas gerações de “guardadores da memória”, em respeito à cadeia, os velhos são 

mediadores de uma experiência coletiva. É assim que Paula Tavares e Ruy Duarte de 

Carvalho entram em contato com a tradição, refletindo, antes de tudo, sobre sua própria 

situação histórica. Eles reelaboram a experiência passada, mas não anulam a diferença do 

presente em relação a ela. O distanciamento inerente ao “chão de seus exílios” colabora 

decisivamente nesta atividade de reencontro de passado e presente, pois no processo de 

transmissão da cultura há uma redescoberta, a cada momento, de “paisagens inesperadas”.  

Assim, os “caixeiros-viajantes” são os novos narradores da atualidade, que 

transmitem experiências deixando nelas suas marcas, “como os vestígios das mãos do 

oleiro no vaso da argila” (BENJAMIN, 1989, p. 107). A comparação entre o narrador e o 

artesão, no pensamento de Benjamin, alia-se à ideia de que a tradição oral está alicerçada 

na experiência e se integra à vida. Não é à toa que, em muitos momentos, encontramos nas 

obras dos poetas em estudo referências aos artesãos e seus trabalhos manuais. A relação 

entre o narrador, o viajante e o artífice é flagrada, por exemplo, nos seguintes poemas de 
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Paula Tavares, em diálogo entre si: “Do livro das viagens (caderno de Fabro)”, em Manual 

para amantes desesperados, de 2007, e “Os novos cadernos de Fabro”, publicado em 

Como veias finas na terra, de 2010. São poemas de certa extensão, o primeiro com onze 

estrofes e oitenta e quatro versos e o segundo com um conjunto de seis segmentos. Chama-

nos a atenção, de imediato, o vínculo, estabelecido nos títulos, entre as viagens, os 

cadernos e “Fabro”. Este, grafado como nome próprio, é o poeta-artífice que fabrica 

imagens a partir da sua experiência e do seu olhar para as experiências alheias. Enquanto 

narra, o artesão trabalha; enquanto viaja, o poeta compõe. Ambos inscrevem a alma, o olho 

e a mão no mesmo campo, lembrando, mais uma vez, Benjamin (1994, p. 220). No 

primeiro poema, o sujeito lírico feminino descreve seu lugar de origem, tentando decifrar 

traços da paisagem em movimento. Vejamos as duas estrofes iniciais: 

 

De onde eu venho 

sou visitada pelas águas ao meio-dia 

quando o silêncio se transforma 

para as doces palavras do sal em flor 

e das raparigas 

 
Os muros são de pedra seca 

e deixam escapar a luz por entre corredores 

de raízes e vidro 

lentas mulheres preparam a farinha 

e cada gesto funda 

o mundo todos os dias 

há velhas mulheres pousadas sobre a tarde 

enquanto a palavra 

salta o muro e volta com um sorriso tímido de dentes e sol. 

 

                                                     (TAVARES, 2011, p. 196) 
 

 A escrita no caderno de viagens é marcada por duas ações fundamentais: a 

introspecção da poeta e a busca do diálogo com o outro. O sujeito fala para si, ao mesmo 

tempo que reclama a presença de um interlocutor, com quem partilha a rememoração 

lírica. Como um viajante que chega a um novo sítio e é interpelado sobre quem é e de onde 

vem, o eu poético dirige-se, implicitamente, a um tu, com intenção de explicar suas 

origens. E, recompondo fragmentos da memória, constrói uma imagem do seu lugar, o sul 

angolano. Nessa representação, as mulheres são colocadas em foco, em uma harmonia 

plástica com a natureza e com o ritmo lento da vida.  

Já em “Os novos cadernos de Fabro”, o sujeito “viajante”, ao marcar sua fala, em 

vários momentos, com o advérbio “aqui”, parece estar de volta a casa e dirige-se ao outro 

para, além de dizer mais do seu lugar, convidá-lo a se aproximar. 

 



51 

 

I 

Não demore. A palavra de brilho está à espera. Por si 

encontro novos caminhos e antigas fontes de beber 

sedes e sorrisos. De tinta não há notícias mas sinais 

velhos sinais perdidos nas dunas e na areia. 

Sou o deserto 

sem as palavras. 

 

II 

Vou pelos passos das crianças gritar num sul mais 

novo. Se demorar espere por mim. 
Aqui as crianças estão escondidas e espreitam 

o dia 

com seus pezinhos de lã. 

Amanhã preparo o corpo 

De perfume e água fria 

e vou 

rumo ao sul no rasto delas. 

Talvez entretanto no pátio dos olhos tenha 

Nascido a buganvília.  

 

III 
Aqui algumas árvores cobriram-se de flores 

para  

impedir o choro e o canto das raízes. 

O jacarandá invadiu devagarinho 

as esquinas da cidade. 

Ninguém 

deu conta 

mas uma luz azul tomou conta de tudo 

durante uns tempos. 

Doença assim é p´ra fazer gritar de 

prazer. 
 

                                  (TAVARES, 2011, pp. 217-219) 

                                    

Podemos reconhecer nesses três primeiros momentos do poema a ligação íntima da 

modernidade com a tradição. O sujeito vai atrás dos passos e do olhar vigoroso das 

crianças, que “espreitam/ o dia” (TAVARES, 2011, p. 218) e são capazes de identificar a 

face das coisas em pequenos fragmentos. Ele observa as frestas do mundo, na investigação 

de pormenores que lhe possibilitam realizar uma abertura na busca de sentidos, como a 

lenta invasão do jacarandá nas esquinas da cidade. “Ninguém/ deu conta” (Idem, p. 219), 

em seus movimentos automáticos, mas o poeta viu que “uma luz azul tomou conta de 

tudo” (Idem, p. 219); ele é um vidente, “aquele que enxerga no visível sinais invisíveis aos 

nossos olhos profanos” (CHAUÍ, 1988, p. 32). Assim, no rastro do novo, também tem 

notícias de “velhos sinais perdidos nas dunas e na areia” (TAVARES, 2010, p. 217). E é na 

combinação dos olhares da criança e de Fabro que se poderá reencontrar a buganvília, 

símbolo também de resistência e de esperança, já que é uma planta que se adapta a 

diferentes ambientes, sendo bastante resistente a mudanças bruscas de temperatura.  
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Vale também recordar o livro de crônicas O sangue da buganvília (1998), de 

Tavares, e o texto que dá título a esta obra, com a história do próprio povo angolano 

metaforizada pela buganvília que sangra, mas não cede. A crônica, inclusive, dialoga com 

a poesia de Paula, como se o olhar e as anotações de Fabro se renovassem a cada instante, 

em verso e em prosa, com destaque para a seguinte passagem da narrativa: 

 

 (...) Um jacarandá adianta-se um bocadinho e apresenta aos nossos olhos a graça 
de uma floração precoce e logo os outros se oferecem floridos, num festival de 

dedos e unhas roxas, como se a necessidade de uma oração comum adiantasse a 

estação. Dessa fragilidade não padece a buganvília, no seu silêncio retorcido e 

insondável. Está. Desafia. Sangra abundantemente de qualquer corte e renasce no 

chão pingado com a teimosia das espécies que resistem. (TAVARES, 1998, p. 

34).    
 

 Assim como o poeta observa cuidadosamente os movimentos das árvores nas 

estações, sua floração delicada ou sua obstinação constante, a criança vê tudo como 

novidade.  Mas não o novo a ser encontrado como mera novidade logo tornada antiga 

quando descoberta, e sim o novo como diferença, como o próprio tempo da poesia, “que 

reaparece no olhar da criança, o tempo sem datas”, como reflete Octavio Paz (1984, p. 67). 

Em vista disso, é compreensível que Fabro, no poema de Paula Tavares, esteja atrás dos 

passos das crianças, pois é através da união entre a curiosidade infantil e a organização 

racional do adulto que o artista vislumbra a possibilidade de encontrar o novo.  

Jeanne Marie Gagnebin, que também nos apoia nessa leitura, acrescenta um aspecto 

extremamente relevante:  

 
Se o novo depende muito mais da intensidade do olhar que da pretensa novidade 

das coisas observadas, isso significa que o observador deve transformar-se sem 

parar: uma identidade estanque impediria a flexibilidade necessária a uma 

constante renovação da percepção. O artista moderno é “homem do mundo” e 

“homem das multidões” também no sentido profundo de uma dissolução da 
particularidade na universalidade alheia. (GAGNEBIN, 1997, p. 145) 

 

 

Por esse motivo, o poeta moderno viaja para além do conhecido, descobrindo-se 

também na diferença. Deslocando-se com intensidade, os cenários por onde passeia se 

multiplicam, em uma ampliação de fronteiras.  

“Sou o deserto/ sem as palavras” (TAVARES, 2011, p. 217), escreve em seu 

caderno a voz lírica do poema de Paula Tavares. A identidade do sujeito artífice relaciona-

se à busca da palavra e, na falta dela, o silêncio, metaforizado pelo deserto, abre espaço 

“para o que permite o movimento do sujeito” (ORLANDI, 1997, p. 13), pois este silêncio 

é, na verdade, “um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o 
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sentido faça sentido” (Idem, p. 13). Ser e estar no deserto significa, então, procurar a 

poesia, “a palavra de brilho” (TAVARES, 2011, p. 217) que proporciona à poeta explorar a 

linguagem para expressar “novos caminhos e antigas fontes de beber sedes e sorrisos” 

(Idem, p. 217). 

Enfim, o moderno não diz respeito apenas à exaltação da cidade moderna, mas 

também a um registro mais acentuado da busca do novo como experiência fundamental 

ameaçada. Nesse sentido, a poesia é um lugar de encontro com a “outra margem”. Para 

Octavio Paz, há na poesia moderna uma “deliberada vontade de criar um novo sagrado” 

(1982, p. 142), já que o tempo da poesia não é linear e histórico, é “de antes do tempo, o da 

´vida anterior´, que reaparece no olhar da criança, o tempo sem datas.” (PAZ, 1984, p. 67). 

Ela procura reinstaurar exatamente o tempo cíclico e místico, explorando as 

potencialidades da linguagem, seus limites, sua relação com o real, com a imaginação e 

com a verdade.     

A palavra poética é mediação entre o sagrado e os homens e, assim, é o 
verdadeiro fundamento da comunidade. Poesia e história, linguagem e 

sociedade, a poesia como ponto de interseção entre o poder divino e a liberdade 

humana, o poeta como guardião da palavra que nos preserva do caos original: 

todas estas oposições antecipam os temas centrais da poesia moderna. (PAZ, 

1984, p. 62) 

 

Em um mundo vazio de experiências de sentido, a poesia é um convite à 

manifestação do sagrado por meio da reinvenção da linguagem. O ensaio “Signos em 

rotação”, epílogo da obra O arco e a lira que, posteriormente, dá título a uma coletânea de 

textos de Octavio Paz, explora o debate sobre esse esvaziamento de sentidos, provocado 

por uma razão capitalista totalitária, que se apoderou violentamente do espírito humano, 

resumindo-o, subjugando-o. A partir daí, o homem teria passado a conservar um desejo 

permanente de ser outrem, em diálogo com o outro, consigo mesmo e com o 

“completamente outro”; este, na concepção de Rudolf Otto, recuperada por Paz, diz 

respeito ao próprio encontro com o sagrado. Assim, “descobrir a imagem do mundo que 

emerge como fragmento ou dispersão, perceber no uno o outro, será devolver à linguagem 

sua virtude metafórica: dar presença aos outros. A poesia: procura dos outros, descoberta 

da outridade.” (PAZ, 1982, p. 319; 1996, p. 102). A linguagem poética seria a conversão 

imagética do eu em tu, capaz de reequilibrar a imagem de um mundo que perdeu sua 

identidade.  

Ou seja, a linguagem poética é, por natureza, diálogo, que encena experiências 

cotidianas e “faz recordar o que esquecemos: o que somos realmente” (Idem, 1982, p. 133). 



54 

 

Segundo Paz, o diálogo é contraditório na medida em que cada um fala consigo mesmo ao 

se dirigir aos outros, o que indica uma pluralidade no discurso. Por outro lado, no 

monólogo, a presença da identidade é manifesta, pois é sempre um outro que escuta o que 

dizemos a nós mesmos. Dessa forma, para o crítico, a poesia é uma tentativa de equacionar 

essa tensão entre o eu do diálogo e o tu do monólogo, em constante procura daquilo que 

chamou “outridade”: 

 

Experiência feita do tecido de nossos atos diários, a outridade é antes de mais 

nada a percepção de que somos outros sem deixarmos de ser o que somos, e que, 

sem deixarmos de estar onde estamos, nosso verdadeiro ser está em outra parte. 
Somos outra parte. Em outra parte quer dizer: aqui, agora mesmo enquanto faço 

isto ou aquilo. E também: estou só e estou contigo, num não sei onde que é 

sempre aqui. Contigo e aqui: quem és tu, quem sou eu, onde estamos aqui? 

Irredutível, elusiva, indefinível, imprevisível e constantemente presente em 

nossas vidas, a outridade20 se confunde com a religião, a poesia, o amor e outras 

experiências afins. (PAZ, 1982, pp. 325-326; 1996, p. 107) 

   

A descoberta da “outridade” pode ser reconhecida nas poéticas de Ruy Duarte de 

Carvalho e de Paula Tavares, marcadas por uma modernidade que se propõe recordar e 

reescrever o passado em um momento em que a sociedade moderna parece ter perdido a 

“capacidade de criar um admirável futuro novo” (BERMAN, 1986, p. 315). O filósofo 

estadunidense, ao analisar o caráter da modernidade através dos tempos, observa que a 

partir da década de 70 do século XX, os modernos passaram a “trazer tudo de volta ao lar” 

(Idem, p. 312), acrescentando que: 

 

[...] o olhar em direção à casa é um olhar “para trás”, que volta no tempo – mais 

uma vez, radicalmente diferente do movimento para a frente dos modernistas da 
auto-estrada, ou da livre movimentação em todas as direções dos modernistas da 

rua -, que volta aos nossos tempos de menino, no passado histórico de nossa 

sociedade. Ao mesmo tempo, os modernistas não tentam misturar-se ou 

submergir em seu passado (o que distingue o modernismo do sentimentalismo), 

mas, ao contrário, “trazer tudo de volta ao passado”, isto é, levar a um 

relacionamento com seu passado os eus que se transformaram no presente, levar 

para dentro dos velhos lares as visões e os valores que podem se chocar 

radicalmente com eles – e talvez reeditar as lutas bastante trágicas que os 

arrancaram de casa pela primeira vez. (BERMAN, 1986, p. 316, grifo nosso) 

 

    

A viagem ao contrário empreendida por nossos poetas em estudo coloca em 

confronto exatamente “os eus que se transformaram no presente” em diálogo com os 

outros. Os sujeitos da enunciação de seus poemas conversam constantemente com culturas 

                                                             
20 Em Signos em rotação (1996), Octavio Paz substitui, nesta passagem, o termo outridade por alteridade. 

Reforça, com isso, que a dialética outro e mesmo, traduzida no neologismo, também pode ser lida no 

confronto entre alteridade e identidade. 



55 

 

de diferentes povos do sul angolano, trazendo de volta ao texto, tecido da vida, o lar de 

suas próprias “tradições modernas”, na direção pensada por Octavio Paz. 

Ao tratar de temas concernentes ao seu trabalho de escritor e antropólogo, como 

tradição e identidade, modernização e modernidade, cultura e prática social, etnia e 

etnicidade, Ruy Duarte de Carvalho, em um de seus artigos científicos, abre caminho para 

uma discussão com Paz, ao perguntar e concluir: “Quantos outros há cá dentro, perguntaria 

eu, e onde se situa o outro quando nos observamos a nós mesmos, por exemplo quando 

analisamos a nossa própria visão das tais tradições do outro que também somos nós 

mesmos, o próprio?” (CARVALHO, 2008, p. 285). Na tensão entre pluralidade e 

identidade, o poeta encena, escreve, desloca sempre o sujeito, esse outro, também ele. No 

caso da contemporânea poesia angolana, com destaque para os autores analisados, os 

deslocamentos do sujeito viajante contribuem para a representação de uma nova identidade 

africana, no sentido atribuído por Kwame Anthony Appiah (1997). O filósofo ganês 

lembra que as identidades são complexas e múltiplas, e nascem em resposta, sempre 

variante, às forças econômicas, políticas e culturais. Elas se desenvolvem em cima de 

mitos e de mistificações, sem encontrar espaço para a razão. Sua proposta é de que uma 

identidade africana não pode ser pautada a partir de pressupostos raciais, de uma história 

comum ou de uma metafísica compartilhada. E para a construção de uma nova identidade, 

é preciso que os intelectuais desarticulem os discursos das diferenças “raciais” e “tribais”, 

pois essas só servem àqueles que ensejam lucrar com elas. Dessa maneira, é importante 

que, no mundo acadêmico, os pensadores africanos continuem dizendo suas próprias 

verdades (APPIAH, 1997, p. 241-251). A fala de Ruy Duarte, no artigo citado acima, alia-

se à de Appiah, ao questionar de que forma os intelectuais africanos podem trabalhar sua 

própria identidade na condição de investigadores africanos. Para o autor, é possível criar 

um ponto de análise extraído de um capital africano de leitura do mundo e a identidade 

nada mais é do que “uma resposta, diferenciada, com a nossa marca, ao presente, ao 

presente da vida”. (CARVALHO, 2008, p. 285).  

No exercício da poesia, a relação entre o antigo e o novo viabiliza o diálogo 

permanente com um legado cultural e a impressão de uma outra marca no tempo presente. 

A atitude lírica de recriação das tradições converte-se tanto no reconhecimento daquilo que 

se perdeu com o tempo quanto em um movimento em direção a novas possibilidades, 

como expressa o sujeito lírico da versão de um ensinamento oral do Koré, feita por Ruy 

Duarte: 
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Aquilo que eu sei 

alguém mo legou. 

Pai Palavra 

Mãe Palavra 

Palavra anterior 

vem e transforma já o meu futuro. 

 

                                                     (CARVALHO, 2005a, p. 189) 

 

A invocação feita pelo sujeito lírico une o antigo e o novo, fazendo da palavra 

nascida de pai e de mãe uma abertura para a aventura humana. Trata-se de uma experiência 

capaz de provocar o desdobramento do tempo, dinamizando o passado em direção ao 

presente e vice-versa. Segundo Octavio Paz, é esse espaço-tempo heterogênio que dá à 

modernidade o sentido de uma tradição sempre plural. “A modernidade está condenada à 

pluralidade: a antiga tradição era sempre a mesma, a moderna é diferente.” (1984, p. 18), 

afirma. Assumindo a “tradição da ruptura” como elemento constitutivo do caráter moderno 

e contemporâneo, torna-se evidente a ambiguidade que marca a relação entre o antigo e o 

novo.  

Nos versos de Carvalho, a “Palavra”, grafada em maiúscula, toma corpo no interior 

da poesia. Ela é a palavra de “convergência”, o ponto possível em que o princípio da 

mudança se confunde com o da permanência, como sugeriu Paz, pois, para ele, poesia 

contemporânea é, por assim dizer, “um perpétuo recomeço e um contínuo regresso” (PAZ, 

1993, p. 57). Este movimento, a nosso ver, coincide com o ofício do poeta e do viajante, 

em seus constantes deslocamentos.  Ambos realizam um ato de exploração. Eles avançam 

e retrocedem, na busca não apenas de uma imagem, de uma inovação estética ou de um 

novo território, mas de uma aventura em direção ao próprio ser. O poeta viajante permite 

que novos conhecimentos o transformem, tem a audácia de atravessar desertos para 

desarticular suas fronteiras e se enriquecer. Ele é um sujeito nômada, experimentando 

novos rostos e atravessamentos de sentido, incluindo os da linguagem.  

Desse modo, façamos uma leitura de dois poemas de Ruy Duarte de Carvalho que 

dialogam entre si: “Noção geográfica: poema para cinco vozes e coro”, publicado em A 

decisão da idade (1976), e “Extracção nyaneka: das decisões da idade II: noção doméstica 

(também para vozes e coro)”, publicado na obra Observação direta (2000b), que em Lavra 

tem seu título estendido para Da lavra alheia II (Observação direta).  As principais 

questões que nos orientam são: quem é o herói de que falam os poemas? Como o herói 

constrói sua viagem de (auto) descoberta? É uma jornada para além da “noção 

geográfica”?  
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 O poema “Noção geográfica: poema para cinco vozes e coros” (CARVALHO, 

2005, pp. 66-101) traz uma mistura de gêneros, com o lírico em combinação com o mito, o 

épico e o trágico. Apresenta uma estrutura de “Preposição – voz em off”; “Primeira 

proposta para uma noção geográfica”, com um solo do pastor; “Noção geográfica: proposta 

para quatro vozes e coro”, com falas e canções do herói, do rei, da mulher, do sacerdote, 

acompanhadas pelo coro; e “Remate – A decisão da idade”, com as vozes do herói e de 

coros.  

 Para Joseph Campbell, pesquisador nos campos da mitologia e da religião 

comparada, na obra O herói de mil faces (1999), o percurso padrão da aventura mitológica 

do herói pode ser representado pela fórmula dos rituais de passagem: separação, iniciação e 

retorno. Para ele, “um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de 

prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói 

retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes”  

(CAMPBELL, 1999, p. 36). 

No caso do poema de Ruy Duarte de Carvalho, podemos dizer que a proposta 

inicial coloca o sujeito no limiar de sua jornada. A voz em off anuncia: 

 

Abalarei em busca da fogueira um 
halo um fogo a labareda que me diga vivo corpo 

capaz de emparceirar com corpos e comungar conforto 

a céu aberto 

Confundirei o meu calor ao de braseiros e 

a minha cor aos campos de setembro o respirar que 

valho à direcção do vento o cheiro que transpiro ao 

da farinha crua 

 

                   (CARVALHO, 2005a, p. 66) 

 

Em primeiro lugar, consideremos a voz em off, que se mostra fora do jogo de cena 

entre os personagens, inclusive com a estratégia dos versos alinhados à direita da página. 

Essa voz lírica pode ser reconhecida como a de um homem simples ou a do próprio herói 

que apresenta uma síntese da sua viagem iniciática. A começar, pela procura do fogo 

sagrado, que nos revela aproximações com heróis como Prometeu. No mito grego, o titã 

rouba o fogo de Zeus para dar aos homens, pagando alto preço por isso, pois o fogo 

sagrado deu à humanidade força e proteção. Todas as mitologias, de uma maneira ou de 

outra, reverenciam o fogo. Na tradição hindu, por exemplo, o deus Shiva está associado ao 

fogo, pois representa a transformação. No Brasil, lembremos a crença no boitatá, uma 
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cobra de fogo protetora da natureza, que persegue quem a desrespeita. Ou ainda os orixás 

Ogum e Xangô que, na mitologia iorubá, são divindades do fogo.  

São inúmeras as representações do elemento, sejam do fogo do sacrifício, do fogo 

da defesa ou do fogo do lar. No caso do sujeito poético, o contexto africano sugere uma 

partida em busca do fogo vital, pois é ele que contribui para as noções de troca e de 

interdependência: “que me diga vivo corpo/ capaz de emparceirar com corpos e comungar 

conforto/ a céu aberto” (CARVALHO, 2005, p. 66). Vale destacar também que o homem 

está de partida, pronto a enfrentar uma sinuosa travessia em busca de sentidos. Segundo 

Gaston Bachelard, “o fogo sugere o desejo de mudar, de apressar o tempo, de levar a vida a 

seu termo, a seu além” (BACHELARD, 1999, p. 25).  É assim que, nos últimos versos da 

“preposição”: 

 

Um corpo se desfaz e um corpo se anuncia 

Intacta a soberana percepção da herança 

não a de alfaias ou de espaço dado porém a graça 

antiga de entender as fontes e a voz excessiva 

de quem governa a sede e predispõe à glória 

 

Sabei-vos vivos entre a morte e a 

vida 

Não se enriquece a morte em nossa queda antes a vida 
assim de nós se anima 

 

Em nós se guarda a força e mais  

nos serve a da remota glória que a da recente raiva 

 

Sejamos nus e gratos e serenos na 

força herdada imperecível nome  

 

                                                                                          (CARVALHO, 2005a, pp. 67-68) 

 

 

O poema, desdobrado pelas inúmeras vozes e pelo coro teatral, com a presença de 

“Sagradas cadências canções de louvor” (CARVALHO, 2005a, p. 83), foi produzido em 

1974
21

, período da consciência angolana de que haveria uma independência iminente. Os 

versos tratam de um homem heroico a descobrir sua terra e as fronteiras com outros 

espaços, em busca de uma identidade possível. No começo da aventura, o herói poderia 

encontrar grandes dificuldades, ter que derrotar presenças sombrias, enfrentar batalhas, 

mas, ao que tudo indica, se, no período da guerra colonial, os confrontos foram violentos, a 

                                                             
21

 Indicação do autor ao final do poema: “Fazenda Cahombo, Cacuso, Malange, 25 de outubro de 1974.” 

(CARVALHO, 2005a, p. 101) 
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partir de então, a passagem não seria guardada por monstros e dragões, mas pela própria 

geografia africana, pelas pessoas e pelos tesouros da região a serem redescobertos. 

Daí se explica a “Primeira proposta para uma noção geográfica” (CARVALHO, 

2005a, pp. 68-72) ser ecoada com um solo do pastor. Conhecedor das direções e dos 

territórios, na primeira estrofe do poema, o sujeito diz:  

 

Sou testemunho da noção geográfica 

que identifica as quatro direções 

do sol às muitas mais que o homem tem. 

Sou mensageiro das identidades 
de que se forja a fala do silêncio. 

Habito um continente e a comunhão prevista 

além dos horizontes por transpor. 

Renovo-me em saber, olhando o sol 

acesa a cor para além destas fronteiras. 

 

                                                               (CARVALHO, 2005a, p. 68) 

 

Cássio Hissa lembra que “a tradição do olhar povoa os pensamentos de uma 

disciplina construída e desenvolvida segundo tais princípios: o domínio da ciência 

geográfica é delimitado por tudo o que é visível” (HISSA, 2006, p. 183). Contudo, as 

imagens, ainda para Hissa, “são processadas através das experiências cotidianas 

desenvolvidas ao longo da história, a partir de vários olhares que ultrapassam o 

exclusivamente visual” (Idem, p. 187).  

O olhar do pastor no poema de Carvalho metaforiza a experiência da descoberta 

do outro e da construção do próprio sujeito. O “mensageiro das identidades” 

(CARVALHO, 2005a, p. 68) é um grande observador, que passa a maior parte do tempo 

andando e olhando tudo ao redor. Além disso, não podemos deixar de considerar o sentido 

de líder atribuído ao pastor em muitas religiões. No cristianismo, por exemplo, ele é 

descrito como a pessoa que supervisiona o rebanho de Deus, é o guia que conforta, 

alimenta, protege e ensina. Já em várias sociedades tradicionais africanas, o pastor é, 

geralmente, um iniciado, que se enriquece de experiências com o tempo, pois, com os 

saberes da iniciação, “trata de aprender a viver e não de capitalizar conhecimentos” 

(AGUESSY, 1977, p. 125). Assim, o deslocamento do pastor exige diferentes formas de 

olhar e de narrar sua terra, a conhecida e aquela “além dos horizontes por transpor” 

(CARVALHO, 2005a, p. 68). Em outra estrofe, o sujeito, mais uma vez, expande seu 

olhar, inscrevendo-se como corpo e texto em movimento: 
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Habito um corpo móvel de paisagens. 

Habito o movimento e a minha pátria 

é todo o continente de que não sei o fim. 

 

                               (CARVALHO, 2005a, p. 70) 

  

O verbo habitar é significativo neste poema e no conjunto da poesia de Ruy 

Duarte, especialmente na relação que podemos sugerir com a obra Hábito da terra, de 

1988. Mas em que consiste o vigor do termo habitar? A palavra não pode ser lida apenas 

no sentido literal de residir ou morar. Habitar é, de forma mais ampla, o modo como os 

homens são e estão sobre a terra. Não é à toa que o sujeito “habita um corpo” ou “habita o 

movimento”, pois é um “corpo móvel”, em movimento que pressupõe atravessamentos em 

direção ao novo e à diferença, como podemos perceber também nos versos seguintes: 

 

Irei tão longe quanta for a sede e a urgência da mudança. 

Cruzar-me-ei com as nuvens de outros corpos 

movidos por idêntica voragem. 

A diástole da vida me governa. 

Atingirei o extremo norte 

se a tanto me levar 
o corpo fustigado pela carência das águas. 

 

Habito as fontes todas do deserto 

e obedeço ao vento, ao sol, às luas da verdura. 

E nada me detém se a sede anima 

o sangue aceso deste corpo enxuto. 

 

                                              (CARVALHO, 2005a, p. 70) 

 

 

As imagens de um corpo vivo, movido pela dilatação do coração e pela sede de 

novos espaços e do cruzar com os outros, associadas à natureza materializada na palavra, 

que também toma corpo no poema, demonstra, novamente, o sentido da poesia como lugar 

de descoberta da “outridade”, voltando a Octavio Paz. O eu lírico está à procura de outros 

corpos para conhecer melhor o seu próprio mundo. A poesia rompe com o olhar 

consolidado da linguagem referencial; ela penetra no espaço do desconhecido e faz o 

sujeito “habitar”, no sentido fundamental de “ser”, morar em si mesmo, a partir de reflexos 

construídos através do espelhamento com o outro.  

Habitar “um corpo” também nos faz pensar na dialética matéria e espírito. Em 

práticas religiosas africanas, o tratamento do corpo intervém na relação do homem com o 

divino, provando “a inadequação do pensamento religioso dualista, em que o corpo é 

eliminado em proveito do espírito”, como argumenta Honorat Aguessy (1977, p. 127). Se 

consideramos o pastor lírico um “iniciado”, tendo passado por ritual da ordem do sagrado, 
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podemos afirmar que este percorre longas distâncias com um olhar para além do 

meramente circunstancial, pois, ao conhecer a “ciência dos pastores”, reconstitui uma 

memória ao longo de sua caminhada. 

O verso “Habito as fontes todas do deserto” (CARVALHO, 2005a, p. 70) é, nesse 

contexto, muito representativo, pois tanto reforça a ideia do pastor viajante guardião da 

memória coletiva do grupo quanto extrapola o próprio espaço do poema, indo em direção à 

obra do poeta Ruy Duarte como um todo. As fontes de textos orais exploradas pelo autor 

confundem-se com as fontes de água de que o corpo carece, depois de tanto andar em 

terras áridas. O corpo “enxuto” tem sede de água e de palavra, que animam constantemente 

a própria vida. Lembremos que a fonte também simboliza a “origem da vida e, de uma 

maneira mais geral, toda origem, a do gênio, da força, da graça, de toda a felicidade” 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 446), ou seja, é um local sagrado, capaz de 

refletir, segundo Jung, recuperado por Chevalier e Gheerbrant, “uma imagem da alma, 

como origem da vida interior e da energia espiritual” (Idem, p. 446). Assim, “as fontes 

todas” que o eu lírico habita são da natureza, da memória, das tradições culturais, enfim, de 

valores e de percepções do mundo africano. 

Dessa maneira, as noções geográficas apresentadas no poema não se caracterizam 

apenas por espaços bem definidos e demarcados. Elas assumirão também uma dimensão 

simbólica. O herói, em “Noção geográfica: proposta para quatro vozes e coro” 

(CARVALHO, 2005a, pp.72-92) inicia uma jornada em direção a um mundo de forças 

desconhecidas e, ao mesmo tempo, estranhamente íntimas, algumas das quais podem 

ameaçá-lo fortemente, ao passo que outras lhe oferecem ajuda, como faz o pastor, ao 

apresentar seu saber geográfico, saber da terra, de valores culturais próprios.  

Depois da primeira proposta, com o solo do pastor, mais à frente, quatro outras 

vozes se manifestam e dramatizam uma breve história épica da geografia africana, mas que 

bem poderia ser de inúmeros outros territórios: o herói, o rei, a mulher e o sacerdote (ou 

feiticeiro, na primeira edição) representam as mais significativas instâncias da sociedade.  

No percurso de iniciação do herói, a viagem é pelo continente africano e a “noção 

geográfica”, depreendida pelo sujeito, é orientada pela experiência, no sentido de uma 

percepção “interna”, subjetiva, e, ao mesmo tempo, de um sentido “externo”, de 

observação da própria natureza. No início das suas duas primeiras falas, o herói declara:  

 

 

 



62 

 

Um pouco mais ao norte é já manhã. 

Circulo a plataforma das viagens 

em que descubro as águas de um salgado oriente. 

Meu sangue e o continente escorrem juntos 

da Ponta Albina às ilhas deste mar. 

(...) 

 

Meu sangue e o continente escorrem juntos 

da ponte-cais de Argel ao cabo das Agulhas 

vertical perfuração das latitudes 

percutir de tensões continentais. 
 

                                       (CARVALHO, 2005a, pp. 72-73)  

 

O continente, cartografado poeticamente de norte a sul, dos extremos cais de 

Argel, na Argélia, ao cabo das Agulhas, no extremo sul africano, nos faz pensar que a 

geografia, de alguma forma, sistematiza tanto uma experiência no plano do espaço como 

uma revisão crítica da história.  O herói lírico problematiza tempo e espaço, fazendo um 

balanço histórico das veredas percorridas, em um processo de renovação do corpo 

individual e coletivo:  

Este é o mar 

a revestir-se de uma nova face 

trazendo a novidade de outros mundos 
e a distância de pátrias roubadas de outras pátrias 

nas rotas consagradas de indizível perca. 

 

E este é o continente 

um corpo indesmentível de acidentes 

o chão que permanece das batalhas 

a terra exposta para além das chagas 

o ventre a renovar-se em gerações 

que erguidas da derrota 

inventarão para a noite um hímen de estrelas 

e para o sol a masculina brasa do vigor 

e para as águas a função sagrada 
de transmudar as mãos em cereal. 

E para o povo um firmamento anímico 

que lhe devolva e expanda a juventude. 

 

                                                   (CARVALHO, 2005a, pp. 74-75) 

 

Ao final do poema, diferente do modelo clássico tradicional, em que o coro 

representa a coletividade dos cidadãos e o herói trágico os valores aristocráticos e 

individualistas, o herói, em companhia do coro, convoca as vozes da luta, da memória e do 

futuro vitorioso, pluralizando-se: “Há uma voz de heróis que a idade gera/ para atear no 

peito as decisões da idade” (CARVALHO, 2005a, p. 98). Assim sendo, há uma expansão 

poética da própria “noção geográfica”. Como nos recorda Octavio Paz, “o poeta canta um 
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eu que é um tu e um ele e um nós. É um entre tantos e é um ser único: um pedestre e um 

cosmo” (1993, p. 30). 

Por conseguinte, nos chama atenção a intertextualidade presente nas respostas 

dadas ao herói 25 anos depois de sua fala lírica. Utilizando fontes nyaneka
22

, em 

Observação direta (2000), no poema “extracção nyaneka: das decisões da idade: II: noção 

doméstica (também para vozes e coro)” (CARVALHO, 2000b, p. 13), outras noções são 

apresentadas. Agora elas são “domésticas” e as vozes dramatizadas são: a do amigo que 

acolhe o herói (25 anos depois), a das mães, a dos pais, e a dos pais das mães.  

Segundo Campbell (1999), o trabalho final na jornada do herói é o do retorno. Se 

as forças abençoaram o herói, ele retorna sob sua proteção, é um emissário. Se não for esse 

o caso, ele pode empreender uma fuga e ser perseguido. De qualquer maneira, o herói 

ressurge do tempo da “guerra”, do tempo das dificuldades, e o que traz consigo pode 

restaurar o equilíbrio das coisas, pois seu percurso é, antes de mais nada, de 

(auto)descoberta.  

 Ora, no caso do herói africano representado nos poemas de Ruy Duarte, a viagem 

parece não ter acabado, porque há muito que conhecer no cotidiano doméstico. O poeta 

encena as vozes líricas utilizando provérbios africanos, que são reveladores, como lembra 

Honorat Aguessy, de “belos ‘resumos’ de longas e amadurecidas reflexões” (1977, p. 118), 

inseridos “no âmago da experiência e da vida coletiva” (Idem, p. 118).   A primeira voz em 

destaque é a do amigo. Os provérbios ensinam e, ao mesmo tempo, fazem um balanço da 

história não só de Angola, mas do próprio homem: 

 

1. 

saltaste a cerca porquê? 

quem trepa não bate as palmas... 

 

1.1 

é mesmo culpa ou é só fama 

de quem não cuidou maldades? 

 

                * 

 

prometeram-lhe a abelha 
e levaram-te à vespa? 

 

 

 

                                                             
22 Ruy Duarte de Carvalho, no início da obra, indica que aproveitou provérbios “recolhidos e comentados 

pelo Pe. António Joaquim da Silva, da Missão do Espírito Santo da Huíla, e divulgados em Provérbios em 

Nyaneka (1989)” (2005a, p. 313). 
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a coxa é que era comprida 

ou o pano é que era curto? 

                                 

                                          (CARVALHO, 2005a, p. 317) 

 

As noções domésticas recolhidas traduzem a necessidade de renovação da 

palavra. Esta é, possivelmente, a última e mais difícil tarefa do herói: refazer o ciclo. 

Octavio Paz lembra-nos que “o ato heroico geralmente tende a restabelecer a ordem 

ancestral, violada por uma falta mítica.” (1996, p. 69). Desse modo, a jornada do herói é 

cíclica, e a experiência da realidade expõe o sujeito a inúmeras provas. Mais uma vez 

pensamos na viagem, e no deserto, como travessias e atravessamentos, sejam eles 

espaciais, culturais ou linguísticos.  

A respeito da tensão entre a modernidade da escrita e a tradição presente na 

oralidade, da relação entre as linguagens e as dinâmicas evocadas em seus textos, Carvalho 

diz, no artigo “Travessias da oralidade”, que:  

 

(...) minha experiência de muitos anos a atravessar, a frequentar e a tentar 

apreender e aprender diferentes culturas, diferentes expressões, me tem levado a 

procurar dar notícia delas (...) Tenho cruzado as memórias dos grupos, e tenho-

as cruzado com a minha, enquanto elas mesmas se cruzam entre si e é daí que se 

urdirá uma expressão angolana de que todos nós, institucionalmente Angolanos, 

tanto precisamos para podermos pensar e para nos podermos pensar a nós 

mesmos.  (CARVALHO, 2008, p. 63)  

 

Na travessia iniciática do herói, as vozes da casa, dirigidas a ele, o auxiliam nesse 

entrelaçar de linguagens próprias que constitui uma das formas de conhecimento do seu 

mundo particular e do mundo ao redor. Interessante é pensar, com Ana Paula Tavares, que 

“toda a gente pode ser herói, ainda que o seja só do seu caminho, quantas vezes sem 

regresso, tantas vezes mal escolhido. Atalhos na lavra da vida?!” (2004, p. 24). O diálogo 

com Ruy Duarte é recorrente, inclusive pela presença das mulheres heroínas na poesia de 

Paula, entre elas as mães líricas. No poema de Ruy em análise, por exemplo, depois do 

retorno do viajante, a sentença, dita pela mãe, assevera: 

 

 
escolheste o deserto 

não grites por água. 

 

                   (CARVALHO, 2005a, p. 322) 

 

A escolha pelo deserto pode ser arriscada, “viver é negócio muito perigoso”, 

lembrando Guimarães Rosa (2001, p. 26), mas a direção tomada pode ensinar o sujeito a 
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cruzar os seus saberes com os saberes do outro, a experimentar novos deslocamentos, 

novos sentidos. Da sua viagem pelo continente africano, o herói volta, enfim, para 

retraduzir fronteiras e recompor sua própria observação das coisas, tirando a lição, nos 

versos finais do poema, com a fala dos avôs, de que “quem muito corre/ ainda assim lhe 

sobra mundo” (CARVALHO, 2005a, p. 334). 

Além disso, é preciso evidenciar o trabalho formal com os provérbios nyaneka no 

poema. Ruy Duarte de Carvalho seleciona para cada seção, ou seja, para cada sequência de 

falas dos sujeitos líricos – em um conjunto de características épicas também evidentes, 

especialmente pelo diálogo que os personagens travam com o herói em regresso ao 

“cotidiano doméstico” – um provérbio ou parte de um, para depois alargá-lo 

semanticamente através da incorporação de outras máximas, criando um discurso que traz 

coesão e coerência próprias, como podemos observar no segmento 2, “voz das mães”: 

 

 

2. 

melhor seria não ter passado lá 

 

 

2.1 

 

com as vestes que usaste 

melhor seria nem passar por lá. 
 

                   * 

...melhor seria nem passar por lá 

nem assentar o corpo. 

 

melhor seria... 

é casa de gente 

 

onde não vinga o pobre 

nem colhe sombra 

 
nem acha assento para suster o corpo 

livrar-se sequer de um espinho. 

 

há quem não dê 

há quem não dê sequer ao cão... 

 

comiam à farta 

e enquanto ao fogo o seu jantar fervia 

 

a nós só davam 

magros grãos torrados... 
 

melhor seria nem ter passado lá 

agradece, o javali 
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a toca aberta que encontra? 

agradece é a lebre 

 

humilde e pequena qual sombra de pedra... 

 

                                    (CARVALHO, 2005a, pp. 321-322, itálicos do autor) 

 

Segundo Alfredo Bosi, na poesia “coexistem as sombras da matriz e o discurso 

feito de temporalidade e mediação” (2000, p. 32) e “falar significa colher e escolher perfis 

da experiência, recortá-los, transpô-los, e arrumá-los em uma sequência fono-semântica” 

(Idem, p. 32). É exatamente isto o que faz Ruy Duarte, e também Paula Tavares, com o 

texto: manipulam a palavra “do outro” a fim de expandi-la e diferenciá-la no jogo 

imagético do poema.  

A “voz”, no singular, no caso das “mães”, no plural, já nos aponta a dinâmica de 

uma poesia carregada do eu e do alheio, em que a palavra ganha significado no âmbito do 

dialogismo
23

, em consonância com “a outra voz” poética discutida por Octavio Paz. É a 

soma de gêneros e discursos que faz do poema um mosaico de cumplicidades entre poeta, 

mundo e leitor. O poeta não é mero tradutor, ele recoloca as palavras na página, 

submetendo o leitor ao desafio de ler e perceber esteticamente o enigma da poesia. Os 

recursos utilizados por Carvalho, como o uso do tipo de letra itálico, o ritmo entre uma 

estrofe e outra, as repetições e pausas próprias da oralidade, marcadas, inclusive, pelas 

reticências em alguns versos, contribuem para a produção de imagens que agregam vários 

tipos de relações, pois “cada poema, seja qual for seu tema, sua forma e as ideias que 

informam, é antes de tudo e sobretudo um pequeno cosmo animado” (PAZ, 1993, p. 147).  

É assim que as inúmeras vozes ouvidas e transformadas em novas experiências pelo 

poeta caracterizam uma das singularidades da poesia, como estamos vendo no decurso 

desta nossa exposição. Na sua viagem literária, o poeta é crítico e criador ao mesmo tempo, 

pois leva para o poema marcas de historicidade e do seu diálogo com o mundo, com 

diferentes tempos e gêneros textuais.   

Na poesia moderna e contemporânea, somada à palavra, outras linguagens se 

entrecruzam, como a fotografia, a música, o desenho e o cinema. Segundo Alfonso 

Berardinelli, existe aí uma “confutação, dilatação e redefinição radical dos limites de um 

                                                             
23

 Utilizamos o termo lembrando também a concepção dialógica do discurso desenvolvida por Mikhail 

Bakhtin. Para o autor, “o discurso nasce no diálogo como sua réplica viva, forma-se na mútua orientação 

dialógica do discurso de outrem no interior do objeto” (1990, p. 88). A linguagem é compreendida como 

diálogo que ocorre por meio de enunciados ou unidades reais da comunicação, reunindo toda a bagagem 

sociocultural de um povo, em uma multiplicidade de vozes e consciências.  
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gênero” (2007, p. 143), ou seja, há uma expansão admirável das fronteiras da poesia. O 

crítico italiano acrescenta:   

 

(...) apesar das típicas guinadas em sentido contrário, a lírica moderna 

frequentemente é antilírica: elimina o sujeito monologante e o distribui numa 

pluralidade de vozes, “descentra” o eu, engloba a prosa e todo tipo de material 

inerte, joga com o heterogênero e o desafia. (BERARDINELLI, 2007, p. 143)  
 

Berardinelli, no ensaio “Poesia e gênero lírico: vicissitudes pós-modernas”, destaca 

que as fronteiras da poesia como gênero literário se ampliam e, de acordo com cada autor e 

com diferentes contextos históricos e culturais, a linguagem poética incorpora ou exclui 

aquilo que pode ser expressado em outros gêneros literários. Na modernidade, ou ainda na 

chamada era “pós-moderna”, a poesia ressignificou seus limites. Entre as “vicissitudes” do 

lírico mencionadas pelo autor, se destacam a recuperação de dimensões da prosa e da 

teatralidade, o diálogo com a tradição e a pluralidade de experimentações e vias possíveis, 

seja mantendo, recuperando ou desconstruindo o espaço clássico da poesia lírica 

(BERARDINELLI, 2007, p. 179).  

Ressaltamos que o crítico usa o termo “pós-moderno”, especialmente, como marca 

de uma época. A pós-modernidade nasce “como Modernidade europeia “transferida” para 

a outra margem, a margem americana, em um mundo agora dominado pelo modelo norte-

americano” (Idem, p. 177), diz ele. Assim, o termo não deve ser visto “como um simples 

sinônimo para o contemporâneo”, como adverte Linda Hutcheon (1991, p. 20), pois o pós-

modernismo não é uma expressão cultural internacional, mas sim um reflexo das culturas 

europeia e americana. Além disso, o conceito ainda é polêmico e impreciso para alguns 

teóricos, entre eles Octavio Paz, para quem: 

 

Muito se fala da crise da vanguarda e por isso se popularizou, para designar 

nossa época, a expressão ‘a era pós-moderna’. Denominação equivocada e 

contraditória, como a própria ideia de modernidade. Aquilo que está depois do 
moderno não pode ser senão o ultramoderno: uma modernidade ainda mais 

moderna que a de ontem. Os homens nunca souberam o nome do tempo em que 

vivem e nós não somos uma exceção a essa regra universal. Dizer pós-moderno é 

uma maneira na verdade ingênua de afirmar que somos muito modernos. (PAZ, 

1993, p. 54) 

 

 

Sem nos alongarmos nessa seara do conceito de “pós-moderno”, nos interessa 

salientar as características de uma poesia moderna e contemporânea que ousou ultrapassar 

limites através da reinvenção da linguagem. As obras poéticas de Ruy Duarte de Carvalho 

e de Paula Tavares caminham nesta direção. Paula trabalha muito mais a contenção da 
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palavra e a arrumação dos versos na página, já Ruy Duarte aproxima, com mais frequência, 

sua poesia da prosa.  

Façamos, a partir de agora, uma apresentação dos nossos poetas viajantes e de suas 

poéticas, lugar de mediação também entre o sagrado e os homens.    

  

 

2.1. Ruy Duarte de Carvalho para além de fronteiras 

 

 

... porque toda literatura tenha talvez que abrir-se 

sempre ao que há para além, à aventura e ao mundo 

e porque escrever é sempre partir...  

Ruy Duarte de Carvalho24  

 

 

Viagem e literatura são experiências quase inseparáveis. O lugar do escritor é em 

todos os lugares. Para além de fronteiras físicas ou estéticas, ele está em eterna busca, 

aberto a ilimitadas experimentações. Mas se esta é uma condição de muitos autores, para 

Ruy Duarte de Carvalho a convivência entre o escritor e o antropólogo fortaleceu o 

potencial criativo de sua obra, com um sujeito em constante deslocamento. Neste sempre 

partir, o viajante construiu um percurso singular, com seus temas e obsessões mais caros: o 

sul angolano, a tradição oral, os povos pastores e o deserto. 

 Ruy Duarte de Carvalho investigou, sobretudo, sociedades pastoris e agropastoris 

do sudoeste de Angola e do noroeste da Namíbia. Escritor multifacetado, publicou, além 

dos livros de poesia reunidos em Lavra (2005), ensaios, ficções e narrativas. Na ficção, 

Como se o mundo não tivesse leste, de 1977, é seu livro de estreia, e a última obra, A 

terceira metade (2009), junto com Os papéis do Inglês (2000) e As paisagens propícias 

(2005), encerra a trilogia intitulada “Os filhos de Próspero”. Além disso, produziu 

inúmeros filmes sobre os povos do sul de Angola. Sua literatura é de viagem e as paisagens 

visitadas, reconhecidas e reescritas pelo escritor, as linhas intertextuais com inúmeras 

obras, de diversas áreas do conhecimento – Antropologia, História, Literatura, Sociologia – 

e, principalmente, as pesquisas particulares do autor para um trabalho de produção 

científica e de elaboração de uma estética literária apurada, revelam-nos um projeto 

literário que abre caminhos do particular para o global, escrita de fronteiras que se alargam 

                                                             
24 CARVALHO, Ruy Duarte de. A câmara, a escrita e a coisa dita... fitas, textos e palestras. Lisboa: 

Edições Cotovia, 2008. p. 121. 
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na medida mesma do encontro das vozes.  Porque os pastores também estão em toda parte. 

Porque a lavra é do homem.  

 Tomamos a poética de Ruy Duarte de Carvalho justamente a partir das múltiplas 

vozes encenadas por um sujeito que muitas vezes se confunde com o autor. Ruy Duarte foi 

um “nómada no deserto”
25

 e através de suas “deambulações etnográficas” problematizou o 

fazer literário e reencenou uma geografia situada ao sul, promovendo uma reflexão sobre o 

lugar de Angola no mundo contemporâneo. Na poesia, conta sua própria experiência e 

observa as experiências alheias para contá-las a sua maneira.  Sua proposta seria a de que 

“literatura e viagem se conjugassem em aventura experimentada tanto em extensão como 

em profundidade para ser então vivida como exaltação e narrada depois como a estória 

verdadeira de uma tal vontade” (CARVALHO, 2008, p. 122).  

A obra Lavra traz a reunião de sua viagem poética, de Chão de oferta (1972) a 

Observação direta (2000)
26

. Reforça a leitura da “militância pela terra” ou da “educação 

pela terra” feita por críticos como Cláudia Márcia Rocha (2000) e Rita Chaves (2007), mas 

também confirma o trabalho de depuração estética realizado pelo autor. Os dez livros, nove 

deles publicados separadamente, são organizados não apenas cronologicamente, mas são 

revistos em seus aspectos, principalmente, semânticos, e formam um conjunto de 

experiências de geografias e de idades.  

Em Das decisões da idade, por exemplo, além de modificar o título original – A 

decisão da idade (1976) –, relativizando tempo e espaço, o poeta reorganiza textos e 

poemas, como fez com os materiais de expressão oral que manuseou. Na introdução ao 

livro, afirma: “À vaga geografia das ausências imponho uma paisagem/ reassumida, 

renovada de ardor e nitidez amável.” (2005a, p. 57). Na sequência nos apresenta poemas 

que problematizam o tempo e o espaço, com destaque para as paisagens do sul angolano, 

versadas desde o seu primeiro livro. A última estrofe do poema “Estas baías” aponta as 

direções: 

 

 

 

 

                                                             
25

 Referência à entrevista de Ruy Duarte de Carvalho a José Eduardo Agualusa, publicada na revista Ler 

n.35, primavera de 1996. 
26 A sequência completa de sua produção poética é: Chão de oferta (1972); A decisão da idade (1976); 

Exercícios de crueldade (1978); Sinais misteriosos... já se vê... (1979); Ondula, savana branca (1982); Lavra 

paralela (1987); Hábito da terra (1988); Ordem de esquecimento (1997); Observação direta (2000). 
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O que há aqui 

é ter-se a justa percepção do espaço 

e as importantes coisas que o sustêm: 

o exacto norte que o temor encerra; 

a votiva escravidão que o mar inspira; 

o leste e o som remoto de uma extinta glória; 

o sul magnético 

e a festa que anuncia. 

                                           (CARVALHO, 2005a, p. 59) 

 
 

 O sul, portanto, é o lugar do magnetismo, das experiências totalizantes e simbólicas 

que se quer reassumir e renovar. Esta “votação ao sul”, para usarmos um verso de Chão de 

oferta (2005a, p. 51), dimensiona toda a produção artística e intelectual de Carvalho. O 

escritor ofertou a africanos e a não-africanos um chão rico em saberes “outros”, veredas, 

via de regra, desconhecidas ou ignoradas pelo cenário global ocidentalizado, a fim de 

propor também a desconstrução do alicerce de muitos papeis neocoloniais. Também para 

Rita Chaves, ao estudar a obra de Ruy Duarte de Carvalho: 

 

para exprimir a sua forma de estar nesse contexto [Angola dos últimos trinta 

anos e seu espaço de diversidade] o autor revela seu empenho na elaboração de 
um instrumental que, embora tributário da chamada cultura ocidental, assume 

um compromisso de fundo no tratamento de questões que o mesmo ocidente tem 

dificuldade em perceber. Em meio a tantos problemas, que se renovam e/ou se 

repetem, um parece se destacar na reivindicação de novos olhares: a relação 

entre tradição e modernidade, desdobrando-se em jogos que se armam entre os 

espaços internacionalizados e os códigos que regulam a vida das sociedades não 

completamente envolvidas pelo que já se convencionou reconhecer como 

globalização.  (CHAVES, 2007, p. 337) 

 

 Novos olhares são de fato reivindicados. Na obra do autor, estão evidentes marcas 

dessa travessia por uma diversidade de paisagens culturais, com a proposta de nova leitura 

de todo um imaginário sobre o continente africano. Em “Venho de um sul”, poema dos 

mais emblemáticos em sua obra inaugural, anuncia o lugar de onde vem, cujo “tempo 

circular” reatualiza, por meio da palavra, a própria construção do homem e do mundo, em 

confronto com o tempo regulador de hegemonias de “um norte” a Ocidente.  

 

Eu vim ao leste 

dimensionar a noite 

em gestos largos 

que inventei no sul 

pastoreando mulolas e anharas 

claras 

como coxas recordadas em maio. 
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Venho de um sul 

medido claramente 

em transparência de água fresca da manhã. 

De um tempo circular 

liberto de estações. 

De uma nação de corpos transumantes 

confundidos  

na cor da crosta acúlea 

de um negro chão elaborado em brasa. 

 

                                                             (CARVALHO, 2005a, p. 35)   
 

O ritmo do poema, gerado a partir de recursos como o uso de aliterações e 

assonâncias, entre elas “leste/ largos; mulolas e anharas /claras; transumantes/ 

confundidos; cor da crosta acúlea”, e da entonação, com a alternância de sílabas graves e 

agudas, como no verso “em transparência de água fresca da manhã” (CARVALHO, 2005a, 

p. 35), revela o caráter temporal e cíclico do texto. A poesia é, ela própria, “de um tempo 

circular/ liberto de estações” (Idem, p. 35), quer dizer, o tempo de um eterno retorno do 

ritmo, com o sujeito abrindo-se a experiências de sentido.    

A voz lírica sugere a expansão do tempo e do espaço, encontrando-se a leste para 

“dimensionar a noite/ em gestos largos” (CARVALHO, 2005a, p. 35). Viajar a impulsiona 

a olhar para dentro a partir da experiência dinâmica do ir e vir, como fez Duarte em vida, 

em consonância com os “corpos transumantes” da nação angolana, em especial, os do sul, 

lugar de invenção de sua arte e de reinvenção de paradigmas. Em certa medida, a 

localização apresentada no poema sacraliza o “negro chão” dos africanos, pois este é 

impregnado de ser, refúgio de forças capazes de diferenciá-lo e de conferir-lhe significado 

e valor. “Elaborado em brasa”, o chão resiste ao tempo e aponta a construção de um novo 

começo, inclusive para Angola, prestes a conquistar sua independência, quando da escrita 

do texto. Para a ensaísta Ana Mafalda Leite,  

 

Chão de oferta é, de fato, um livro onde tudo se inicia. Iniciação e nascimento do 
poeta como sujeito e como obra, mas entre a obra, o sujeito e o chão não há 

rupturas, antes afinidades uterinas, placentárias rítmicas, copuladas 

justaposições, pois quem está nascendo (sujeito, obra, espaço) vive a inocente 

alegria de ser evidência, pura origem latente. (LEITE, 2012, pp. 118-119)   

 

A partir de então, Ruy Duarte se lança com força sobre o potencial do discurso 

poético. Trabalhando simultaneamente diferentes linguagens, como a épica, a teatral, a 

cinematográfica, a plástica, a fotográfica, a narrativa, a referencial, a descritiva, a 

ensaística e outras, leva-nos a refletir sobre o mosaico que se vai construindo em torno de 

sua moderna poesia. A começar pelo papel do sujeito lírico, que se constrói dentro e fora 
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do poema, já que, muitas vezes, encontramos aí importantes traços bio(biblio)gráficos do 

escritor. O poema “Tempo em ausência”, dividido em dois momentos, um em prosa e 

outro em verso, que abre o livro A decisão da idade, de 1976, nos oferece um exemplo da 

busca do sujeito pela palavra e da palavra pela imagem. Vejamos uma passagem do 

primeiro momento: 

     Vou caminhar em frente até que atinja o mar. Não este mar que vejo à 

retaguarda, donde nos vem a brisa laminar das tardes de setembro, mentor do 
céu de bruma que nos maninha o chão. 

     Eu vou seguir em frente e ultrapassar o paredão das serras, a cortina das 

águas que na distância acende a redobrada angústia de uma possível esperança. 

(Grávida brecha no vapor salgado, que permitisse o derramar das águas na raiz 

dos pastos, na porcelana vítrea das lagoas, na sede solta dos areais das 

dambas!...)     

     Vou caminhar em frente e procurar o espelho de outras águas, como se fosse 

a última estação e eu nunca mais morresse ao pôr do Sol no ventre insaciável 

das viagens. 

 

     Eu tenho à minha frente os continentes todos, a dimensão soberba de oceanos 
dados às mãos do meu vigor e audácia, a vastidão do céu e os magnos 

horizontes da loucura, a clareira das praças e o sexo aberto das multidões 

estrangeiras, os reinos do passado e o estimulante sobressalto da penetração 

possível das idades. 

     Dentro de mim, uma saudade eterna de sorrisos, uma urgência vital de 

retratar imagens, de destinar-me às chamas da minha combustão. 

 

(CARVALHO, 2005a, p. 55, itálicos do autor.)   
 

 

 Aqui, a poesia é expressa em prosa, ou seja, é empregada a linha contínua da 

página. Ao todo, o momento inicial do poema é dividido em dez parágrafos, havendo um 

espaço a mais entre o terceiro e o quarto, o quinto e o sexto, e o oitavo e o nono. Levando 

em conta esta organização, poderíamos dizer que a separação dos parágrafos indica uma 

sequência de quatro “estrofes”. Nas duas primeiras, transcritas acima, observamos a 

composição da frase em segmentos que lembram a cadência do verso e são impregnados de 

lirismo. Cada parágrafo parece explodir em um jato, com um ritmo que vai reunindo 

harmonicamente os membros do período sintático.  

A linguagem polissêmica do poético é latente, capaz de exprimir a pluralidade de 

sensações, um somatório do confronto entre elementos concretos e inquietações subjetivas. 

A musicalidade, especialmente no uso de aliterações e assonâncias, e a metaforização 

intuitiva aproximam o poema de traços simbolistas, como em “(Grávida brecha no vapor 

salgado, que permitisse o derramar das águas na raiz dos pastos, na porcelana vítrea das 

lagoas, na sede solta dos areais das dambas!...)” ou em “o estimulante sobressalto da 

penetração possível das idades”. As frases musicais acabam por ter primazia sobre o 
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sentido, uma vez que o que está em jogo é a fruição poética, podendo o leitor ficar mais 

com a sensação do que exatamente com o conteúdo.  

Além do uso de imagens plurissignificativas, o detalhamento descritivo e a 

plasticidade, como se o poeta desenhasse duas visões – a do lugar que se pretende ir, 

representado a partir do mar e de toda a natureza circundante, e a do imaginário, figurada 

por “uma urgência vital de retratar imagens, de destinar-me às chamas da minha 

combustão” (CARVALHO, 2005a, p. 55) –, ao contrário do que possa parecer, revelam 

uma noção pouco precisa do espaço e do tempo, outra característica singular do gênero 

lírico. Mesmo que as “deambulações etnográficas” do autor nos dê pistas sobre o espaço, 

este ainda se mostra nebuloso para o leitor. De que mares está falando o sujeito?  O leitor 

atento e abastecido de referentes pode identificar os dois: o oceano Atlântico “à 

retaguarda”, pois seria “mentor do céu de bruma que nos maninha o chão” (Idem, p. 55), 

ou seja, atrás da história dos angolanos estão os portugueses e a colonização instituída no 

país, que “maninhou” o chão, quer dizer, deixou “sem cultura” a terra; e o mesmo 

Atlântico a sul, para além do “paredão das serras” (Idem, p. 55) e margeando o deserto do 

Namibe. Contudo, o espaço ainda é volúvel, por ser também o lugar do “eu”. Segundo 

Massaud Moisés, no gênero prosa poética, “a geografia do “eu” não conhece fronteiras” 

(2012, p. 574). Não é à toa que o tempo dramatizado está “em ausência”, com o sujeito em 

suspensão, preparando-se internamente para mais uma viagem.     

Todos esses elementos configuram não só o poema, mas a tentativa de exploração 

do potencial da poesia por Carvalho. No uso da linguagem em prosa, a estudiosa francesa 

Susanne Bernard, aqui citada a partir de Moisés, recorda que “na base de toda tentativa de 

poema em prosa, há uma vontade de encontrar uma forma nova, individual, ao mesmo 

tempo anárquica em relação às formas estabelecidas e artísticas em sua organização” (In: 

MOISÈS, 2012, p. 580). É exatamente esta a proposta de Carvalho: anarquizar a forma e o 

conteúdo do poema para expandir os sentidos da poesia em outras vozes. Para a 

pesquisadora Rita Chaves, 

 

(...) a aproximação com a prosa, longe de assinalar um empobrecimento da 

poética de Ruy Duarte, proporciona, na verdade, uma manifestação do notável 

domínio do poeta. Livre, seu verso trabalha na concepção de uma convenção 

poética que nasce precisamente da comunhão da poesia com a terra e com a 
consagração de um universo que ele escolheu como o espaço privilegiado para 

demarcar a sua viagem. Poeta transumante, Ruy Duarte pastoreia as palavras e, 

com elas, propõe novos sentidos que o leitor pode (e deve) acordar. (CHAVES, 

2005, p. 125) 
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O autorretrato tracejado em 1982 (ilustração 4) e incluído em Lavra paralela, de 

1987, é mais uma ilustração do “poeta transumante”, pastor de palavras, com cara de boi e 

corpo de humano, assemelhando-se, inclusive, ao minotauro no meio do deserto-labirinto.  

Se o poema em prosa, a poesia concreta ou a épica estão presentes nos dois primeiros 

livros do autor, nos seguintes, eles se somam à inovação estética buscada na incorporação 

de seus desenhos e de outros artistas, além da constante rearrumação dos versos na página, 

da seleção distinta do léxico, de narrativas poéticas e de toda uma gama de gêneros 

reassumidos liricamente.  

Em Exercícios de crueldade (1978), a memória da guerra é tema em evidência nos 

poemas, carregados de um lirismo associado ao sentimento de dor causado pela crueldade 

como ato e como dureza de um destino. Em entrevista a Michel Laban, Ruy Duarte 

declarou ser este “um livro que não poderia ter sido escrito fora de Angola. E, no entanto, 

muito pouco, nele, se refere objetivamente a Angola” (LABAN, 1991a, p. 704), sendo essa 

a sua maneira de “estar na poesia” (Idem, p. 704). A matéria de fato tende ao global, como 

se afirma toda grande poesia. As guerras referidas neste seu exercício poético são muitas,  

incluindo as lutas internas do sujeito, na sua “vocação de ausência”, cujo silêncio é uma 

respiração no tempo à espera da voz. No poema “Dedicatória”, encontramos um belo 

exemplo dessa experiência de sentido: 

Era janeiro e a chuva não caía. Mas era um mês batido por torrentes e se eu 

fizesse um esforço para fechar os olhos reconhecia logo os horizontes que o 

corpo uma vez mais queria rever para consultar-se, humilde. Depois partir talvez, 
se perdurasse a vocação da ausência. 

A chuva não caía e eu aspirava aos cheiros de uma terra negra que a idade 

enriquecera e que só eu sabia. Era uma terra exacta para entender agora, cavada 

fundo na aridez dos livros, isto é, das viagens, isto é, das leituras, isto é, das 

decisões da idade. 

 

Muita gente morrera, no entanto, rodeada pela maior das discrições. Era uma 

coisa que eu previra algures e pela qual chorara, muito novo ainda, a despedir-

me já e no entanto belo, extuante de vigor e de intenções de entrega. Era o futuro 

aberto à presciência incauta. Era um choro prematuro e fecundante. 

 

Havia um texto para encerrar um livro e havia um livro para encerrar um tempo. 
E eu precisava de um lugar de noite, de um tempo simultâneo sobreposto ao 

meu, de uma matriz de areia aonde o verbo se ajustasse ao vento para esculpir no 

flanco das falésias um texto de silêncios que excedesse os livros. Um texto 

assim, se o conseguisse agora, seria para entregá-lo a quem me escuta e a quem 

repito, para ocultar o medo: 

 

É um lugar nas dobras do deserto, 

um rumor de aluviões inesperados, 

um abrigo sonegado à ventania: 

 

é um lugar no Giraul de Cima.           
                                                          (CARVALHO, 2005a, p. 127) 
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O poema apresenta quatro movimentos, em mais uma mistura da prosa e do verso: 

no primeiro, composto por dois parágrafos, sobressaem elementos da paisagem eleita na 

trajetória do escritor, a “terra negra” a que se propôs “entender” através da “aridez dos 

livros, isto é, das viagens, isto é das leituras, isto é das decisões da idade” (CARVALHO, 

2005a, p. 127). A ressonância da expressão explicativa “isto é” dá o grau de equivalência 

entre as escritas, as viagens, as leituras da voz, da letra e do mundo, e do tempo; no 

segundo, a morte e a dor tomam a cena na visão particular de uma guerra “rodeada pela 

maior das discrições” (Idem, p. 127), em crítica direta a atos de crueldade estrategicamente 

ignorados pela comunidade internacional, tantas e tantas vezes ainda repetidos quando os 

interesses econômicos se sobrepõem aos direitos humanos; no terceiro, o caráter 

metalinguístico do texto nos dá pistas sobre a obra de um poeta em eterna busca pela 

palavra capaz de inquietar os alicerces do mundo. Por isso, precisa retornar ao seu lugar, 

indicado em verso, já no quarto movimento, “um lugar nas dobras do deserto” (Idem, p. 

127).  

Interessante é também a leitura que Ana Mafalda Leite faz do terceiro momento do 

poema. Para ela, o livro a que se refere o sujeito pode ser visto como: 

  

“a grande obra”, a palavra ou sopro que é reveladora / divina, a palavra que falta 

para decifrar o mundo; esse livro / verbo é a anulação da ideia de representação, 

o lugar de coincidência entre o sujeito e o universo, a adequação do som com o 
pensamento do som, o acesso ao conhecimento de si, da poesia e da geografia. 

(LEITE, 2012, p. 122) 

   

 

 Assim, a “Dedicatória” é para oferecer ao outro esse livro que é a palavra do poeta, 

a palavra original, desviada pelos “exercícios de crueldade” praticados pelo homem de 

uma modernidade autodestrutiva, no seu impulso em “explorar pessoas, tratando-as 

simplesmente como meios ou (em termos mais econômicos do que morais) mercadorias” 

(BERMAN, 1986, p. 97).  

 A quarta publicação de Carvalho é datada de 1979 e a Huíla é, como declarou o 

poeta, “mãe desse poema [Encontrarás sinais pelo caminho... sinais misteriosos, já se 

vê...] e de todos os que aparecem nos Sinais” (LABAN, 1991a, p. 706). No seu processo de 

criação, afirma ter guardado durante anos a frase inicial do poema e de onde resgata o 

título do livro, para trabalhá-la em uma explosão de imagens quando se deu conta de ter 

amadurecido “a ciência que guardava” (Idem, p. 706) do lugar. Incluindo desenhos, um 

poema que mistura linguagem cinematográfica, ora em prosa ora em verso trabalhado 
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visualmente na página, além de uma sequência de poemas chamados “Estórias”, motivados 

por um fragmento de conto nyaneka retirado de “Cinquenta contos bantos do sudoeste de 

Angola”, de Carlos Estermann, segundo indicação do próprio poeta, o livro revela o 

caminho que Ruy Duarte passará a percorrer com maior fôlego nos anos seguintes, em 

busca dos “sinais misterioros” da terra e da reencenação literária desses sinais a partir de 

linguagens que se entrecruzam e se pluralizam a cada novo olhar para o sul.    

 Na Lavra de Ruy Duarte, como já apontamos, encontramos uma poética permeada 

também pela “lavra alheia”, textos orais de diferentes autorias populares. A escrita do 

poeta nasce de uma reescrita, de uma releitura da língua materna, em que se cruzam 

aspectos da tradição oral do sul angolano. Pensa a língua portuguesa neste espaço africano, 

apreendendo-a de uma perspectiva outra, em um entrelugar que desliza “entre voz e 

letra”
27

. E ao articular literariamente a modalidade dominante de oralidade, cuida da 

memória dos muitos grupos identitários angolanos.  

Em Ondula, savana branca, obra publicada em 1982 e que na poesia reunida 

intitula-se também “Da lavra alheia I”, Ruy Duarte de Carvalho faz um de seus mais 

profícuos trabalhos com expressões orais africanas. Em nota introdutória, o autor esclarece 

que o livro é fruto do tratamento dado a diversas fontes orais e que foi organizado em três 

partes, segundo objetivos determinados de adaptação dos textos para a poesia. No primeiro 

capítulo, intitulado “Versões”, adaptou poemas versados em língua francesa e em língua 

inglesa, publicados em diferentes obras. No segundo capítulo, chamado “Derivações”, 

interveio em materiais a fim de configurá-los como poesia.  Por fim, em “Reconversões”, 

transformou em linguagem poética o texto iniciático dos pastores peul, no intuito de 

também viabilizar o contato de leitores de poesia com recolhas etnográficas. Ao final, 

indica as fontes e/ou as referências utilizadas em cada uma das composições e escreve 

notas explicativas que considera relevantes para uma leitura contextualizada dos poemas.  

Uma pergunta de imediato nos instiga, quando pensamos na relação poesia e 

sagrado: por que Ruy Duarte fez poesia com as fontes orais exploradas? Por que escolheu 

inicialmente o gênero poema?  

As motivações do poeta podem ter sido inúmeras e de ordens diversas. Na já 

referida entrevista a Michel Laban, o autor declarou que a produção de poesia “não pode 

                                                             
27 No estudo Entre voz e letra – o lugar da ancestralidade na ficção angolana do século XX (1995), Laura 

Cavalcante Padilha destaca a tensão existente entre a voz e a letra na produção literária angolana dos anos 50 

aos 80, em que “as antigas marcas da oralidade buscarão tecer-se a da letra literária, construindo-se o fecundo 

entrelugar da voz e da letra” (p. 163). 
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ser senão o resultado da emergência e do curso da própria poesia” (1991a, p. 700) e que 

“há temas e matérias que não podem ser tratados em poesia, enquanto há outros que não 

podem senão em poesia” (Idem, p. 700). Acentua que o mesmo corpus de referências pode 

ser manejado de várias maneiras, porém, a questão seria saber que materiais e que 

modalidades estaria apto a aproveitar e a praticar (Idem, p. 700). Ora, por mais que Ruy 

Duarte tenha substituído fortemente a poesia pela prosa no seu percurso literário, os 

“signos em rotação”, para usar a expressão de Octavio Paz, da sua poesia parecem ganhar a 

dimensão da “palavra anterior”, que, na confluência dos tempos, aproxima os homens dos 

homens, tirando do esquecimento o sentido sagrado da própria existência. Em outro 

momento, o autor afirma: 

 

(...) seria a poesia a fornecer hoje à percepção coletiva os materiais que se 

referem àquela experiência fundamental, totalizante e totalizadora, sem a qual os 

homens não seriam homens mas apenas bípedes tecnicamente mais apetrechados 
que os outros primatas, e que lhes confere uma estatura de inventores e de 

ordenadores de símbolos, aptos a manobrar sistemas tão complexos como o da 

própria poesia. É assim que eu a entendo e talvez seja essa uma das razões 

fundamentais para que a minha poesia se veja tão implicada no mundo e nas 

fontes da tradição oral. (CARVALHO, 2008, p. 347) 

 

Ao traduzir os materiais recolhidos em poemas, o autor aproxima a palavra de 

cânticos, provérbios, mitos, rituais, ensinamentos e outros elementos pertencentes ao lugar 

sagrado que a poesia ocupa na escrita literária. A relação do leitor com tais materiais em 

uma escrita com função predominantemente referencial ou didática, por exemplo, não seria 

da mesma ordem. Vale destacar também que, antes de apresentar todas as fontes usadas na 

composição dos poemas de Ondula, savana branca, o autor expõe, em outra nota, que os 

dados explicativos serão fornecidos ao fim do volume para que o leitor não perca a fruição 

durante a leitura (CARVALHO, 2005a, p. 156). Ou seja, há uma preocupação com o 

aparato poético dos textos, da organização particular dada à palavra capturada em fontes 

orais diversas à organização estrutural da obra como um todo. 

Entre os textos recuperados poeticamente, estão respostas do oráculo de Ifa, porta-

voz de divindades cultuadas entre os yorubas, profecias em kwanyama, o ensinamento oral 

do Koré, praticado pelos bambaras, o texto iniciático dos pastores peul, entre outros. O 

universo do sagrado é patente no livro e a poesia é todo um rito de sonoridades 

comungadas na escrita, como podemos constatar no poema “profecia de Muselenga”: 
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Uedyulu! 

Eu já não vejo o gado do rei 

eu já não vejo o gado dos grandes! 

Apenas de Naminda, e de si só 

eu vejo o gado 

em Osihedi. 

Nas terras de Hayndongo 

não vejo senão 

as casas dos brancos 

de um branco tão branco como o da farinha. 

Acaba-se o mundo, acaba de todo! 
O rei partirá para o ombala da rã 

debaixo do chão 

e eu próprio me vou 

abrigar no túmulo: 

ultrajei o rei. 

                                                    (CARVALHO, 2005a, pp. 174-175) 

 

 O ritmo do poema, gerado a partir do uso de repetições, de uma cadência métrica, 

da recorrência a figuras fonéticas e de uma seleção vocabular minuciosa, dá o tom da 

previsão profética relacionada às riquezas provenientes do gado e às relações entre rei e 

súdito. Em um de seus artigos, Ruy Duarte esclarece que, para ele: 

 

Em termos de procedimento, a minha poesia está ligada de duas formas à 

expressão poética da tradição oral, como prefiro chamar-lhe em vez de utilizar as 

designações mais correntes, para mim igualmente insatisfatórias, de literatura 
oral ou de oratura. Há por um lado o trabalho de tradução, de adaptação ou de 

reconversão que operei a partir de textos estabelecidos já, segundo, certamente, 

os mais variados critérios e plurais intenções. Pelo outro há o facto de muita da 

minha produção original se projectar num universo temático e mesmo formal que 

a mais de um título remete às sonoridades e ao imaginário que normalmente 

identificam o tom da expressão oral tida como tradicional. Em ambos os casos, 

creio, a especificidade da minha proposta reside no facto de resultar daí, como 

produto final, um testemunho poético francamente personalizado e tributário do 

presente. (CARVALHO, 2008, p. 350) 

 

 Já em Lavra paralela, de 1987, como o próprio título sugere, são inúmeros os 

paralelos costurados nos textos, em especial entre a antropologia e a literatura, as fontes 

etnográficas e a produção poética. O sujeito permanece à espreita, investindo-se de e na 

paisagem, com o intuito de dizer a seu modo o vivido e o visto em intercâmbios com o 

outro. 

 
Como se fosse preciso persistir no apuro 

para merecer a mão que se pressente. 
Bastava acenar garantiria a fala 

essa afeição segura de intenções cruzadas: 

o contorno das trocas. 

                                     (CARVALHO, 2005a, p. 267) 
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 A fala, ao alcance da mão, mais uma vez aparece como fonte de conhecimento e de 

troca de experiências, com o poeta a confundir-se com o contador de histórias que “libera a 

força do seu imaginário e a do seu grupo” (PADILHA, 1995, p. 15). A pesquisadora 

brasileira acrescenta que “a milenar arte da oralidade difunde as vozes ancestrais, procura 

manter a lei do grupo, fazendo-se, por isso, um exercício de sabedoria” (Idem, p. 15).  

 Com Observação direta, última obra poética publicada, em 2000, a lavra alheia 

pesquisada pelo poeta antropólogo ganha nova ressonância, ampliando, através da letra, 

outras vozes pertencentes ao mundo  da sabedoria angolana. Aqui, Ruy Duarte trabalha 

esteticamente com extrações nyaneka, kwanyama, kuvale, além de recolhas pessoais. São 

provérbios, canções pastoris, memórias, hinos, salmos e preces clânicas resultantes de um 

contexto temático ligado a tradições orais africanas e de um exercício de tramas dos 

recursos da linguagem. Vejamos um poema de “extracção kuvale: das leituras da carne”: 

 
1. 

....................o traço.........................assim.....................luvinda 

...............................é o caminho da chuva................................ 

nenhum traço...........esses da inveja..............afinal...............os 
óleos...............................disse: essa parte no rio...................à 

nossa volta, os rios........................apareceu aí............e agora 

ele disse: os rios..................o leite e os rios............................. 

 

                                                   (CARVALHO, 2005a, p. 342)  
 

Os pontilhamentos marcam o tempo da fala, entrecortada, por vezes enigmática, 

mas também o tempo/ traço da chuva a abastecer rios e terras e todo o movimento 

transumante dos pastores kuvale. Esses mesmos pontos prolongados podem ser 

encontrados em vários momentos nas obras de Carvalho, aparecendo, por exemplo, 

insistentemente, no último livro do escritor, A terceira metade (2009), romance tomado por 

leituras intertextuais do seu próprio percurso literário e acadêmico, em vigoroso diálogo 

com a poesia.  

   Antes de Lavra paralela (1987) e Observação direta (2000), vieram Hábito da 

terra (1988) e Ordem de esquecimento (1997). Este retoma um dos temas caros à poesia, o 

do “desconcerto do mundo”, para lembrarmos também o clássico camoniano. Os poemas, 

ao contrário do que possam sugerir, tiram do esquecimento tormentos,  desassossegos e 

alguma história/estória angolana, como a memória da guerra ou a difícil circunstância da 

migração de povos. O poema de abertura, que dá título ao livro, é composto por trinta e 
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oito momentos/poemas, com extensão e linguagens diversas, como podemos flagrar em 5, 

7 e 9: 

5 

 

de alguma forma no flanco a facada... 

 

                                                                (CARVALHO, 2005a, p.287) 
 

 

7 

 
DIÁLOGO 

 

: ... seria a face da esfinge... de perfil? 

: ... não, frontal. 

 

                                                                (CARVALHO, 2005a, p.288) 

 

9 

 
   A IMPREVISTA GRAÇA DE UM SOLUÇO INFANTE 

   ou 
   CHEQUE EM BRANCO SEM VALIA 
   ou 
   VISÃO EXCESSIVA E PARVA 
   ou 
   MATEUS 7:6 
 

Alguma dor cortante, violina, um gume, acorda uma saudade do que nunca foi, 

inventa um tempo afável, o da distância aberta no olhar da tarde que se debruça 

sobre o meu deleite, sobre a surpresa de a achar suspensa no limiar daquilo que 

previa, e assim já a sabia, sem saber de ti. 

 

(...) 

                                                                (CARVALHO, 2005a, p.288) 

 

 

A contenção e a sonoridade de um único verso em 5, a pontuação e o jogo 

semântico do diálogo sintético em 7, mais a pluralidade da epígrafe-título em 9, somados à 

prosa poética, dão a dimensão da poesia de Ruy Duarte como a terceira margem da 

linguagem e, consequentemente, do humano. A dor “violina” a que se refere o sujeito, que 

“acorda uma saudade do que nunca foi”, pode ser lida como imagem da própria poesia, que 

“revela este mundo; cria outro” (PAZ, 1982, p. 15).   

Revelar e criar mundos é próprio da literatura, assim como o é o “hábito da terra”. 

Segundo Claudia Marcia Vasconcelos da Rocha, em Hábito da terra “a escrita-terra burila 

o gesto e a forma” (2000, p. 326). Na obra, Ruy Duarte explora elementos da tradição oral, 

como provérbios e citações, relacionando o antigo e o novo de maneira a entrelaçar 

esteticamente tempos e espaços. “Não há lugar achado/ sem lugar perdido./ Casam-se 

além, as falas de um lugar,/ no encontro da memória/ com a matriz.” (CARVALHO, 
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2005a, p. 231), diz o sujeito em um dos poemas. Ou seja, trata-se de uma questão, de novo, 

de apreensão de sentidos. Para Carvalho, a proposta é de: 

 

(...) encontrar, na elaboração dos textos e para quem labora no registo das 

expressões escritas, uma forma que se atrevesse a visar correspondências com 

outros exercícios da retenção da palavra, por outros meios mnemônicos, como os 

récits ritmados que recorrem às técnicas da repetição e dos paralelismos comuns 
às expressões orais estabelecidas e sedimentadas, embora sempre abertas à 

invenção que os narradores lhes imprimem, porque a sua maneira pessoal de 

contar ou as audiências que os ouvem a isso os conduzem............ ou da 

necessidade de encontrar as palavras certas para apreender, para ter alguma 

noção daquilo que o espectáculo da via oferecia para ver.......... (CARVALHO, 

2008, p. 17) 

   

 Por isso, o poeta reescreve e rediz de maneiras diferentes sua “arte poética” ou sua 

“aprendizagem do dizer festivo” (CARVALHO, 2005a, pp. 229-233). Os quatro poemas 

do primeiro momento da obra se autorreferenciam, dialogam sobre o processo de 

representação da arte, em espelhamentos e refrações de experiências líricas, como vemos 

nos fragmentos a seguir:  

 

1. 

Atento, desde sempre, às falas do lugar, nada sei dos sinais se 

os não confirmo no encontro da memória com a matriz, quando 

a carência impõe esforços de equilíbrio não entre o corpo e as 

formas que o sustêm mas entre as margens de uma paragem 
breve. Registo acasos que desmentem datas e só as não 

confundem porque é mesmo assim: regularmente e a confirmar 

a história. Que se constrói, a vida, um texto? (...)  

 

Um texto é como um esforço de existir. A intenção de lado, 

uma moral herdada. Do outro lado o curso das palavras, a 

esteira do seu eco, os sons e os gestos seguidos uns aos outros, 

um som que pede um som e essa resposta é já um bolbo de 

emoção autônoma, para florir madura, à revelia da intenção 

primeira. 

 
       (CARVALHO, 2005a, p.229. grifos nossos) 

 

2. 

Que se constrói? Um texto ou um percurso? A intenção de um 

lado, resposta vaga, moral herdada. Do outro lado o curso da 

palavra, da resposta, o som e o gesto seguidos um ao outro, um 

som que aponta a um gesto que exige um som liberto, e o acto 

assim é já um bolbo de intenção segura, à revelia da emoção 

primeira. 

                               (CARVALHO, 2005a, p.230. grifos nossos) 
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4. 

A intenção de um lado 

uma proposta vaga 

uma moral herdada. 

Do outro lado 

o curso das palavras 

os sons 

e os gestos 

seguidos uns dos outros 

um som 

que obriga a um gesto 
e gera um som liberto 

que o confirma. 

Um bolbo de emoção 

autônomo de força para florir 

à revelia da intenção primeira. 

 

 (CARVALHO, 2005a, p.232. grifos nossos) 

 

 

O poeta brinca com as formas, com as palavras e com as semânticas nos textos, 

como convém à criação poética, para mostrar, entre outras coisas, que a poiésis, assim 

como a pensou Aristóteles (1996), é encenação e o poeta é um dramaturgo que compõe 

dinamicamente quantas peças quiser e como seu potencial inventivo permitir.  

Por fim, o Livro X – Diário, de Lavra (2005), traz uma sequência de “poemas em 

viagem”.  O sujeito dos poemas é um viajante, que procura incessantemente reconstituir, 

com o olhar, a paisagem, na busca pela palavra que dê conta de nomeá-la. Seu percurso é 

geográfico, indo de “1. moçâmedes", “2. yona”, “3. maihawa”, “4. tyakutu", “5. vitivi (I)”, 

“6. malola", “7. vitivi (II)”, “8. lute”, “9. kairofa", até chegar ao “10. deserto", mas é, 

sobretudo, um percurso discursivo, inscrito neste Diário e inserido no labirinto da sua obra 

como um todo. As estratégias do roteiro de viagem e do diário aparecem na maioria de 

seus livros em prosa também, entre eles o fundamental Vou lá visitar pastores (1999) e o 

romance Os papéis do inglês (2000).   

Em “3. maihawa”, em um dos onze momentos aqui registrados poeticamente, Ruy 

Duarte inclui um poema concreto, ou poema visual, em mais uma ruptura com a unidade 

formal do verso, dispondo espacialmente os vocábulos a fim de ajustá-los ao desenho que 

complementa o sentido da formação do arco-íris, um fenômeno óptico que surge em razão 

das cores irradiadas pela luz solar: 
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// 

havia um magnífico arco-íris a nordeste/ 

                     (é chuva que bate na serra/ 

                                         mas por enquanto/                             ☼                                                         

 ________________não passa de lá)/ 

                                                        / 

                                                      / 

                                                    /______/\______________ 

 

                                                                               (CARVALHO, 2005a, p. 381) 
 

Há, portanto, nos poemas de Diário, mais uma vez, uma diluição das fronteiras 

entre os gêneros, com a poesia misturando-se à prosa, dando lugar, inclusive, a 

apontamentos para um suposto romance. Em vários momentos, o sujeito quebra um verso, 

uma estrofe ou um parágrafo para “anotar no diário” trechos indicados, por ele, como 

sendo “para o romance” (2005a, p. 378; p. 379; p. 386; p. 395). Tais apontamentos são 

mais algumas das marcas intertextuais que os textos de Carvalho apresentam entre si. Toda 

a obra do escritor é recortada por referências a outras de suas falas, por caminhos 

discursivos que se refazem no tempo e no espaço da página e do deserto atravessado 

constantemente.    

Dessa forma, podemos dizer que a poética de Ruy Duarte de Carvalho apresenta-se 

como um discurso em ascensão, em que o poeta viajante gradativamente incorpora e 

ressignifica elementos simbólicos do universo angolano, encenando manifestações do 

sagrado presentes no cotidiano, experiências do próprio sujeito e da linguagem, com o 

objetivo de constituir uma memória coletiva do grupo.  
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2.2. Paula Tavares e a celebração da emergência de sentido 

 
 

E se o que chamamos de “sagrado” fosse a 

celebração desse mistério que é a emergência do 

sentido?  

Julia Kristeva28 

 

 Em uma de suas cartas a Catherine Clément a respeito das relações entre o feminino 

e as formas do sagrado, Julia Kristeva recorda que a raiz da palavra “sagrado” vincula-se à 

certeza da própria vida (In: CLÉMENT, 2001, p. 19). Mas, no mundo contemporâneo, de 

economias totalitárias que constroem uma ideia de vida feliz e inocente com o bem estar de 

tecnologias cada vez mais avançadas, o sentido da vida estaria em crise e as mulheres, para 

além de genitoras, “as que dão a vida”, estariam mais preparadas a ressignificar este 

mundo.  Para a psicanalista, poderíamos, inclusive, falar em uma outra era do sagrado, em 

que o feminino elabora novas experiências de sentido para o mistério que é a vida. Para 

nós, esse contorno dado ao sagrado pode ser lido na poesia de Paula Tavares. As 

experiências de sentido encenadas em suas obras são marcadas, sobretudo, pelo silêncio 

iniciático, explorado pela contenção de palavras no próprio deserto da página, e pelo 

discurso do feminino, que se inscreve e se molda ao ritmo sensorial da mulher.   

O nome eleito para a obra com a poesia reunida da escritora, Amargos como os 

frutos (2011)
29

, recorte de um texto kwanyama e do título do seu terceiro livro de poemas, 

revela duas vertentes da experiência do sagrado em sua escrita: a dos sentidos do feminino, 

em sua ambivalência de dor e doçura, e a dos sentidos da terra, de reescritura de uma 

memória, na árdua tentativa  de “descascar as palavras, como se fossem frutos”, como bem 

disse Laura Padilha (2000, p. 297).   

O movimento que a obra poética de Paula Tavares realiza em torno do sagrado 

angolano se dá desde o seu primeiro livro, Ritos de passagem, de 1985, quando a autora 

põe em cena experiências de iniciação, reescrevendo criticamente ritos de passagem de seu 

local de origem. No poema de abertura, ao utilizar a estrutura da parlenda, brincadeira 

típica da tradição oral, realiza a cerimônia de passagem ao universo da escrita. Vejamos: 

 

 

 

                                                             
28

 CLÉMENT, Catherine; KRISTEVA, Julia. O feminino e o sagrado. Trad. Rachel Gutiérrez. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2001. p. 21. 
29 Ordem das publicações de poesia da autora: Ritos de passagem (1985); O lago da lua (1999); Dizes-me 

coisas amargas como os frutos (2001), Ex-votos (2003); Manual para amantes desesperados (2007); e Como 

veias finas na terra (2010).  
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CERIMÓNIA DE PASSAGEM 

 

                        “a zebra feriu-se na pedra 

                          a pedra produziu lume” 

 

a rapariga provou o sangue 

o sangue deu fruto 

 

a mulher semeou o campo 

o campo amadureceu o vinho 

 
o homem bebeu o vinho 

o vinho cresceu o canto 

 

o velho começou o círculo 

o círculo fechou o princípio 

 

                         “a zebra feriu-se na pedra 

                           a pedra produziu lume” 

                                                                                                                             

                                                                                                      (TAVARES, 2011, p. 15) 

 

A imagem do tempo mítico circular no poema estará presente em toda a obra. Nela 

estão representados ritos de passagem de uma faixa de idade a outra, como acontece neste 

poema inicial - a rapariga, a mulher/ o homem e o velho, cada um cumprindo sua tarefa e 

fazendo a roda girar -, e também os ritos do casamento e da reversão de um status social. 

Nestes dois últimos casos, o que se pretende é problematizar uma viagem iniciática da 

mulher a um novo espaço de construção de sua identidade. Assim como o rito de passagem 

garante ao indivíduo o desempenho de seu novo papel social e afirma seu direito a ele, as 

três partes da obra são organizadas de forma a dramatizar gradativamente a entrada do 

sujeito lírico feminino em uma nova ordem. Uma das estratégias utilizadas pela poeta é 

apresentar o eu lírico na primeira pessoa apenas na última parte do conjunto.  

Na primeira sequência da obra, “De cheiro macio ao tacto”, o sujeito apresenta-se 

amalgamado a elementos da natureza local, principalmente através do uso acentuado da 

sinestesia, já prenunciada pelo título e encontrada nos nove poemas que a compõem. “A 

abóbora menina”, “macia aos olhos” (TAVARES, 2011, p. 19), “A anona”, com seus “mil 

e quarenta e cinco/ caroços/ cada um com uma circunferência/ à volta” (Idem, p. 23) ou “A 

nocha”, que combina “os vários sabores/ do frio” (Idem, p. 27), são alguns dos frutos da 

terra associados imageticamente ao corpo do sujeito. No poema “O mamão”, por exemplo, 

a erotização da fruta, transformada em metáfora do órgão sexual feminino, mais uma vez 

apresenta o indivíduo em estado de transformação. A “frágil vagina semeada/ pronta, útil, 
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semanal” (Idem, p. 31) é de uma jovem pronta para um novo ciclo, o da maturidade da 

mulher, que corresponde também aos vazios desse status social. 

 

Frágil vagina semeada 

pronta, útil, semanal 

Nela se alargam as sedes 

 
  no meio 

  cresce 

  insondável 

 

   o vazio... 

 

                                                         (TAVARES, 2011, p. 31)  
 

Assim, a palavra “mamão” ganha uma significação poética ligada à realidade dos 

rituais iniciáticos angolanos, ao mesmo tempo que se expande para um contexto mais 

global do universo feminino. Em relação à forma, o poema alcança a união do ritmo e do 

visual, deixando o leitor “ver” a imagem. Vale ainda destacar que, na poesia reunida, são 

incorporados, para cada um dos textos de Ritos de passagem, pinturas de José Luandino 

Vieira, em mais uma espécie de colagem do plano visual dos poemas com os desenhos do 

escritor angolano, como podemos ver na ilustração 5, inspirada em “O mamão”. Tais 

desenhos são um estímulo a mais no processo de fruição dos textos. 

Além das metáforas dos frutos, Paula Tavares trabalha, na primeira parte da obra, 

com a imagem do matrindindi, um gafanhoto de cor avermelhada, que se multiplica na 

época das chuvas, “entre julho e agosto” (TAVARES, 2011, p. 35), em Benguela e no 

Kwanza Sul, “mora no Sumbe” (Idem, p. 35), trazendo a experiência de um corpo em 

expansão. O movimento feminino constrói-se na direção da materialidade do canto trazido 

pelo bicho, uma voz que parece ensinar a multiplicação da vida. Recuperemos o poema: 

 

Bicho mecânico 

movido 

 a quartzo 

saiu do Egipto 

e mora no Sumbe, 

  (há quatro mil anos 

cresce, multiplica-se, canta 

ao fim da tarde 

  entre julho e agosto 

 
                                                          (TAVARES, 2011, p.35) 
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 É este inseto voador que conduz o leitor à “Navegação circular”, segunda parte da 

obra. Esta pode ser lida como uma fase de transição, em que o sujeito do ritual cultural e 

linguístico permanece em estado de suspensão, no limiar que divide suas identidades 

passada e futura. Essa fase, com frequência associada à morte, ou à espera do 

renascimento, é marcada pela busca do “eu” individual. Daí o olhar apresentado ainda em 

terceira pessoa tentar apreender o que está dentro dos cercados do corpo e do espaço, 

navegando em círculos à caça de si mesmo.  

 O poema “Circum-navegação”, por exemplo, além de lembrar o momento da 

fecundação, que está inscrito no ritmo cíclico da reprodução, nos remete ao gesto de 

procura do centro “sagrado”, onde estaria o próprio sujeito, descoberto no “pó de pólen” 

(TAVARES, 2011, p. 39). 

 

Em volta da flor fez 

      a abelha 

a primeira viagem 

circum-navegando 

      a esfera 

 
 

Achado o perímetro 

suicidou-se, LÚCIDA 

no pó de pólen 

      descoberto. 

 

        (TAVARES, 2011, p. 39) 

 

  

 A “circum-navegação” realizada pela abelha-mulher dá-se pela consciência, pela 

lucidez afirmada em som elevado através do recurso da caixa alta, pelo duplo movimento, 

enfim, de vida e de morte nos ritos de iniciação. O abandono do modo de vida precedente, 

a morte e o sucessivo renascimento são como uma representação do desenvolvimento da 

própria vida. 

 O poema pode ser lido, ainda, como um jogo erótico, em que o sujeito espera 

encontrar no outro a possibilidade de sua própria continuidade, em uma relação amorosa 

cujo prazer da “primeira viagem” leva-o ao encontro de seu gozo. 

 É assim que, no poema “Boi à vela”, último dessa segunda seção, temos a imagem 

do boi navegável, à procura de novos espaços. Os bois da Huíla são “altos, magros/ 

navegáveis” (TAVARES, 2011, p. 45), “deixando espaço para/ a semente/ a palavra/ a 

solidão” (Idem, p. 45). Assim, a viagem do sujeito é em busca de sua própria 

ressignificação naquela sociedade.  
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A solidão do exílio, neste momento, dá ao sujeito a sua própria condição de ser 

redondo, “circum-navegável”, para a seguir fazê-lo encarar uma outra realidade. Gaston 

Bachelard, ao estudar a fenomenologia
30

 do redondo, destaca que a fórmula “o ser é 

redondo” permite o reconhecimento de certas imagens do ser. Para ele, “mais uma vez, as 

imagens da redondeza plena ajudam a nos congregarmos em nós mesmos, a darmos a nós 

mesmos uma primeira constituição, a afirmar o nosso ser intimamente, pelo interior” 

(2000, p. 237). 

A viagem iniciática do velho ao novo retratada em Ritos de passagem começa a 

chegar a um destino: o encontro da identidade, ou identidades, do sujeito lírico feminino, 

que tende a se abrir para um outro espaço, agora exterior. É na terceira e última parte da 

obra que o eu poético se torna mais explícito, passando a se apresentar na primeira pessoa. 

Retomando o título do poema de abertura, porém, pluralizando-o, “Cerimónias de 

passagem” nos fará lembrar a pluralidade de experiências da vida. Nesse momento, há uma 

reincorporação do sujeito à sociedade, como um ser diferente, assumindo-se 

definitivamente como um indivíduo a transitar entre o som e o silêncio, a tradição e a 

ruptura.  

No poema “Rapariga”, por exemplo, o eu lírico é uma jovem, filha de pastores, 

marcada tanto pelo espaço cercado da tradição quanto pelo desejo de ultrapassá-lo. As 

heranças culturais assimiladas do “clã do boi” são várias. Destacamos por ora as terceira e 

quarta estrofes, onde encontramos os legados deixados por seus ancestrais contaminados 

semanticamente pela palavra deserto.  

 

Dos meus ancestrais ficou-me a paciência 

O sono profundo do deserto, 

                                     a falta de limite... 

 

Da mistura do boi e da árvore 

                                   a efervescência 

                                   o desejo 

                                   a intranqüilidade 

                                   a proximidade 

                                                        do mar 

 
                                                       (TAVARES, 2011, p. 49) 

                                                             
30

 Segundo Dartigues (1992), a fenomenologia consolida-se como linha de pensamento a partir de Edmund 

Husserl, que a definiu como “ciência dos fenômenos”, sendo o fenômeno aquilo que é instantaneamente dado 

à consciência do homem. A fenomenologia ocupa-se da análise e da interpretação dos fenômenos. Dessa 

forma, a filosofia de Bachelard nada tem a ver com uma ciência rigorosa, mas sim não exata, cujo método de 

investigação é a abordagem direta do fenômeno, interrogando-o, descrevendo-o, na tentativa de captar sua 

essência.      
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Espaço sem fronteiras distinguíveis, o deserto requer, de certa forma, uma 

existência de transformação lenta, dirigida pela paciência. Contudo, a “falta de limite” 

herdada pelo sujeito lírico carrega ambiguidades. Refere-se tanto à paciência de mulheres 

que vivem sob os preceitos da tradição quanto ao “sono profundo” da consciência que 

amadurece e desperta a rebeldia no íntimo dessas mesmas mulheres. A mencionada “falta 

de limite...” parece não ser somente a do deserto, mas da rapariga que também herda do 

gado e da árvore misturados “a efervescência/ o desejo/ a intranquilidade/ a proximidade/ 

do mar” (TAVARES, 2011, p.49), situando-a para lá dos limites e dos cercados 

socioculturais. 

O rito de libertação surgirá definitivamente nos versos emblemáticos de outro 

poema, quando o sujeito, na tentativa de reverter sua situação, não perde tempo, acorda 

cedo, se pinta com a tinta vermelha da árvore tacula, toma banho em água fria para 

revitalizar ainda mais o corpo já aceso e recusa as tarefas que a tradição lhe impôs para ir a 

sul, “saltar o cercado”: 

Hoje levantei-me cedo 

pintei de tacula e água fria 

                   o corpo aceso 

não bato a manteiga 
não ponho o cinto 

 

VOU 

       para o sul saltar o cercado 

 

                                                                     (TAVARES, 2011, p. 55) 

 

 

Assim, voltando ao primeiro poema do livro, o sujeito e a página em branco vão 

sendo marcados pela pedra que fere e produz lume. A palavra fogo, como lembra Ana 

Paula Tavares na crônica “Os doces frutos da árvore do pão”, “em certas línguas bantu, se 

diz otupia” (1998, p. 156). Ora, o fogo, na qualidade de elemento sagrado, marca, na 

poética da autora, a própria utopia iniciática da literatura. Como preceitua Michel de 

Certeau, em A invenção do cotidiano, ao analisar o valor mítico que a prática da escrita 

assumiu nos quatro últimos séculos: 

 

A ilha da página é um local de passagem onde se opera uma inversão: o que 

entra nela é um “recebido”, e o que sai dela é um “produto”. As coisas que 

entram na página são sinais de uma “passividade” do sujeito em face de uma 

tradição; aquelas que saem dela são as marcas do seu poder de fabricar objetos.  

(CERTEAU, 2002, p. 226) 
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O poeta é, dessa forma, aquele que fabrica imagens e experimenta através delas 

uma transmutação, manifesta um desejo de transgredir, de ser outra coisa, como o viajante 

que coloca em risco sua própria identidade, abrindo-se ao desconhecido. No caso de Paula 

Tavares, do ponto de vista africano, a poesia é também uma prática ritualística, uma 

iniciação, como conhecimento adquirido e renovado que é.  

Em O lago da lua, obra publicada quatorze anos depois de Ritos de passagem, 

Paula Tavares, mais uma vez, reencena aspectos do sagrado angolano. No poema de 

abertura, que dá título à obra, a imagem do lago, “símbolo lunar e feminino” 

(CHEVALIER, 1999, p. 395), ao refletir a luz invertida da lua, faz o sujeito questionar o 

tempo, marcado pelos ritmos da vida, pelas fases da lua.   

 

No lago branco da lua 

lavei meu primeiro sangue 

Ao lago branco da lua 
voltaria cada mês 

para lavar 

meu sangue eterno 

a cada lua 

                                                                                         

(TAVARES, 2011, p. 73) 

                                     

Assim como a lua “morre” quando desaparece e depois renasce, a iniciação 

feminina começa com a primeira menstruação e esta se repete em ciclos. O sangue e a lua, 

reguladores do tempo feminino, são, pois, os elementos que não deixam que a memória se 

perca. Esta, como aponta Paula Tavares, surge como um novo gênero, em que se 

“reconstrói, com maior ou menor talento da palavra, a própria palavra: ajustam-se contas 

com a história e o presente continua... por resolver” (TAVARES, 1998, p. 71). 

No espelho do “lago branco da lua” encontramos o duplo movimento de 

esquecimento e rememoração, que supõe duas cenas – da água parada do lago e das águas 

do rio a correr –, duas articulações – do sangue lavado todo mês e do caminhar com as 

caravanas –, passagem para uma outra dimensão, que, sendo outra, porém, reflete a 

primeira, nunca se esgotando como pura repetição. Essas múltiplas imagens se vão  

fazendo no nível do próprio discurso, como um processo, um jogo de espelhos. 

Se em Ritos de passagem a linguagem carregada dos sentidos corporais, do 

erotismo, trazia “antes de tudo e sobretudo sede de outridade” (PAZ, 1994, p. 20), além do 

próprio ritual de passagem da escritora ao universo do livro, O lago da lua vai buscar nas 

farpas da memória uma forma de compreender o presente insuficiente e de desolação, em 

uma Angola desorganizada, onde a sobrevivência é dura. Nos novos poemas que surgem, 
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os sonhos de um projeto socialista, pelo qual o povo lutou e esperou, se esfacelaram, e os 

versos são marcados por um tom crepuscular, melancólico, em que os corpos mostrados 

estão estilhaçados pelas dores do amor e do mundo. Nesse contexto, muitas vezes, o que 

Paula canta agora são as lágrimas do desencanto, da amargura, do amor partido. Os “olhos 

secos” de outrora, presentes na poesia de luta e de esperança de Agostinho Neto, surgem 

“secos de lágrimas” (TAVARES, 2011, p. 92) das mulheres que choram por seus amores e 

filhos. Segundo explicação da escritora na crônica “Os dias da independência”, escrita em 

novembro de 1996, 

 

Passaram vinte e um anos e não se trata já de maioridade, a maioridade agora 

atinge-se mais cedo e em dor, trata-se sim de olhar no espelho a nossa própria 

velhice e a velhice da pátria apodrecida pela guerra, fermentada pela fome, 

adiada de projetos. (...) 

Os pássaros ainda regressam à força do calor mas perderam o sentido do bando 

e, se cantam, cantam o canto do cisne de uma terra entretanto perdida. 

(TAVARES, 1998, p. 73) 

 

                                                       

Contando “a história deste tempo/ em carne viva” (TAVARES, 2011, p. 84), Paula 

Tavares encena histórias de quem não só se olha no espelho para encarar a própria velhice,  

mas passa para o mundo do outro lado, como podemos constatar nos seguintes versos: 

 

Atravesso o espelho 

circuncido-me por dentro 

e deixo que este caco 

me sangre docemente 

 

                                         (TAVARES, 2011, p. 84) 

 

Lembrando, inclusive, a história da Alice, de Lewis Carrol, em que tudo acontece 

ao contrário – o espaço se inverte, o tempo corre para trás e ela perde sua identidade –, 

ultrapassar o espelho representa para esse sujeito uma tentativa de recuperação de sua alma 

perdida, deixada lá atrás, em um tempo passado das tradições. Por isso, deixa que o “caco” 

da memória, de um tempo das origens, “sem tempo/ antes da guerra, das colheitas/ e das 

cerimónias” (TAVARES, 2011, p. 120), o “sangre docemente” (Idem, p. 84). 

A imagem do espelho e seus mistérios, simbolizada, especialmente pelo “lago da 

lua”, aparece, no livro como um todo, como lugar de possível reencontro com elementos 

da tradição africana. Em um dos seus poemas em prosa, por exemplo, a lua acompanha um 

ritual sagrado de adivinhação e aconselhamento entre o sábio e o eu poético, refletindo 

tanto saberes enigmáticos do universo sagrado, como os usos do “pau de adivinhar” e do 

colar de contas, “dos dias de luto”,  quanto o estado de alma de um sujeito em luto. 
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MUVI, O SÁBIO, usa a minha cabeça como seu pau de adivinhar. Faz-lhe 

perguntas simples enquanto persegue cada marca de dor. Lê meus olhos cegos e 

estremece. A lua passeia-se, descalça e desnuda, no pico da colina. Tem uma 

mancha sombria e velada como uma escarificação retocada pelo tempo. É o 

reflexo aumentado da minha própria cicatriz azul, disfarçada debaixo do colar de 

contas triangular, colar dos dias de luto, que passei a usar todos os dias. Contas 

tecidas uma a uma, com mil mãos de seda seca perdidas nas noites antigas de 

acender fogueiras. Muvi, o sábio, escolhe a minha cabeça e roda-a entre as mãos 

sem parar. Espanta os espíritos, os do lar, e os que ainda não se tinham dado a 

conhecer. (TAVARES, 2011, p. 76)     
 

Desse modo, na tentativa de desocultamento das tradições, isto é, em um ato de 

recuperação da memória, a linguagem poética de Paula Tavares revela-nos tanto a 

recomposição de uma imagem passada, o preenchimento de lacunas, enfim, traços míticos 

do tempo cíclico, como a própria lacuna, a decomposição, a rasura da imagem, do futuro, 

da ruptura, o “VOU / para o sul saltar o cercado” (TAVARES, 2011, p. 55).  

A imagem do cercado é recorrente na obra de Paula Tavares. Representa um espaço 

sagrado e limitado, guardado e defendido, “local intransponível, proibido a todos, exceto 

ao iniciado” (CHEVALIER, 1999, p. 772). Por ser um espaço construído, cuja 

representação e vivência falam-nos dos valores, dos costumes, da visão do mundo de seus 

habitantes, é reencenado na poética da angolana com todo o conflito do sujeito diante de 

um patrimônio marcado pelo passado e as constantes mudanças que a história exige. É 

assim que, na obra Dizes-me coisas amargas como os frutos (2001), o poema “O cercado” 

traz um sujeito lírico feminino a interrogar a mãe sobre a realidade que conheceu há muito 

e que, no hoje, não passa de vestígios a serem ordenados e recriados:  

                   
 O CERCADO 

 

De que cor era o meu cinto de missangas, mãe 

feito pelas tuas mãos 

e fios do teu cabelo 

cortado na lua cheia 

guardado do cacimbo 
no cesto trançado das coisas da avó 

 

Onde está a panela do provérbio, mãe 

a das três pernas 

e asa partida 

que me deste antes das chuvas grandes 

no dia do noivado 

 

De que cor era a minha voz, mãe 

quando anunciava a manhã junto à cascata 

e descia devagarinho pelos dias 
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Onde está o tempo prometido p’ra viver, mãe 

se tudo se guarda e recolhe no tempo da espera 

p’ra lá do cercado 

 

(TAVARES, 2011, p. 133) 

 

 

As imagens do cinto de missangas, da panela do provérbio e da própria voz da 

mulher que se tenta recolher são traços que testemunham o passado, cuja memória 

interpela. É interessante observar que à medida em  que  o  sujeito   procura   recuperar  o 

passado pela memória, esta permanece sempre aberta, sempre incompleta, como o futuro 

em espera.  O silenciado cercado, lugar da tradição no qual o sujeito se movia, encontra-se, 

nesse contexto, aberto, quebrado pela “palavra grito”, pela pergunta, pela memória, que  

procura  criar  uma  ponte  entre  a  tradição  perdida,  o   presente  a   ser  entendido, e o 

futuro de esperança, o “tempo prometido p’ra viver”, segundo inclusive os ideais utópicos 

do período de luta pela independência angolana.  

Nesse saltar do cercado, encontramos uma escrita que volta também a si mesma, na 

apresentação de imagens recorrentes, na própria renovação de seus versos. Como exemplo, 

citamos a organização dos poemas na obra Dizes-me coisas amargas como os frutos. O 

primeiro conjunto, do “Boi, boi”, soma-se ao segundo “Vaca fêmea”, resgatando o sentido 

de “Navegação circular”, segunda parte do primeiro livro de Paula Tavares. Para a poeta, o 

olho parado de um boi, de uma vaca, representa ao mesmo tempo o universo tradicional, 

parado sobre si próprio, e o que está mais à frente e a sua volta (LABAN, 1991b, p. 857). 

No encontro dessas duas visões é que se instaura sua poesia. 

No poema “Viagem”, por exemplo, o eu lírico dirige-se a um outro, viajante 

preparado “na pedra da casa” (TAVARES, 2011, p. 123), onde é conservado “aceso/ o 

fogo sagrado” (Idem, p. 123), para percorrer caminhos, muitas vezes, “sem regresso” 

(TAVARES, 2011, p. 123). Há uma expansão do lugar sacralizado pelo ritual, também 

amoroso, com a viagem exigindo “uma disponibilidade do corpo e do olhar para a 

compreensão das diferenças entre territórios organizados e outros afogados em capim e 

solidão”, como diz Ana Paula Tavares (2004, p. 23).    

 

Preparei-te na pedra da casa 

asas do pássaro Kalulu 

com pedaços de árvores destroçadas pelos raios 

e resina quente. 

Chamei a metade gémea do espírito 

para te passar remédios 

da cabeça até aos pés. 
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No fundo de meu corpo perfeito 

escondi 

pedaços de argila e feitiços fortes. 

 

Em cada uma das doze cabaças da origem 

deitei o vinho dos votos 

um pano novo da costa 

três missangas azuis 

e cera da colmeia menor. 

 

Todos os dias conservei aceso o fogo sagrado 
Na hora dos fantasmas 

o vento diz-me a tua voz 

é a voz das viagens 

sem regresso. 

 

                                                  (TAVARES, 2011, p. 123) 

  

A espera da mulher, que esconde no seu corpo “pedaços de argila e feitiços fortes” 

(TAVARES, 2011, p. 123), e a “voz das viagens” parecem, de fato, entrecruzar olhares. 

No movimento da poesia, a poeta viajante percorre “caminhos de África, os caminhos da 

terra onde está inscrita toda a memória da vida” (TAVARES, 2004, p. 24). Nessa sua 

peregrinação, a surpresa com o novo soma-se à constante redescoberta do antigo, como o 

viajante que, no poema abaixo, para a fim de “traçar as sandálias” (TAVARES, 2011, p. 

181): 

 

O VIAJANTE 

 

Parou para traçar as sandálias 

E olhar a terra arrepiada 

A dar à luz 

Luas de prata. 
 

                                     (TAVARES, 2011, p. 181) 

 

 

   Na obra Ex-votos, de 2003, as imagens do boi, dos antepassados, do ancião, da 

tecedeira, das máscaras ritualísticas, reencenam mais uma vez o sentido do sagrado para a 

sociedade angolana atual. Dois breves textos abrem o livro: um de Manoel Alves de Castro 

Francina, de 1854, “Nossa Senhora da Pedra Preta”, e outro de Paula Tavares, “Ex-votos”. 

Este, com publicação ampliada em 2004, no livro de crônicas A cabeça de Salomé, parece 

dar sequência à descrição crítica de lugares como o da Nossa Senhora da Pedra Preta, que 

abriga uma capela com uma imagem da senhora de Santana lapidada naturalmente em uma 

pedra. Locais sagrados, marcados pelos votos de preces, objetos, rituais, inscrições. Cova 

dos Milagres, Túmulo de Ilunga, Féti e Mértola são alguns deles. Uma das questões 

colocadas, porém, diz respeito à forma violenta com que muitas vezes os homens destroem 
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esses templos. E como, apesar disso, os segredos se mantêm, em caminhos refeitos, em 

árvores centenárias, em textos gravados por ancestrais. 

Os poemas de Ex-votos também podem ser vistos como pequenas inscrições que 

refazem liricamente caminhos sagrados escondidos pelo tempo e por modernas ambições.  

A cera do voto religioso, em vários momentos, molda o corpo do sujeito, lembrando o 

tratamento que intervém nas relações entre o homem e o divino. Enquanto elementos 

dinâmicos, os ex-votos poéticos figuram percepções do homem africano diante da vida e 

de valores sociais e políticos a serem renovados. Os versos deste livro parecem pousar 

entre o tempo da “rapariga” que saltou o cercado e os tempos da mãe e da avó com seus 

trançados cestos, como podemos observar no poema abaixo: 

 

Trouxe as flores 

Não são todas brancas, mãe 

Mas são as flores frescas da manhã 

Abriram ontem 

E toda a noite as guardei 

Enquanto coava o mel 

E tecia o vestido 
Não é branco, mãe 

Mas serve à mesa do sacrifício 

Trouxe a tacula 

Antiga do tempo da avó 

Não é espessa, mãe 

Mas cobre o corpo 

Trouxe as velas 

De cera e asas 

Não são puras, mãe 

Mas podem arder toda a noite 

Trouxe o canto 
Não é claro, mãe 

Mas tem os pássaros certos 

Para seguir a queda dos dias 

Entre o meu tempo e o teu. 

 

                                                      (TAVARES, 2011, p. 168) 

 

Notamos que a poesia estabelece uma conexão entre natureza, homem e palavra, 

reatualizando a própria “tradição viva”. As flores, a tacula e o canto de “pássaros certos” 

levados pelo sujeito nos lembram, com Hampâté Bâ, que a natureza é considerada viva e o 

equilíbrio sagrado de suas forças fundamentais é mantido pela tradição oral, que “não se 

resume à transmissão de narrativas ou de determinados conhecimentos (...), pois tudo se 

liga, tudo repercute em tudo, toda ação faz vibrar as forças da vida e desperta uma cadeia 

de consequências cujos efeitos são sentidos pelo homem.” (1982, p. 199).  
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Enfim, a poesia promove a interseção entre os tempos, com o sagrado manifestado 

no corpo do sujeito e no corpo do poema: escrita que se conjuga no “silêncio a ficar/ Nas 

tuas mãos/ Quando pedes para ver/ O que não está.” (TAVARES, 2011, p. 166) e nos 

“sons da alma em tom de confissão”
31

. É assim que as inscrições presentes no corpo do 

sujeito lírico, ao se transformarem com o tempo, inauguram um novo modo de usar a 

linguagem. A palavra também salta o cercado das convenções e compartilha com uma 

geração de poetas do pós-independência novos modelos de representação.   

O trabalho com o aparato estético do poema permanece em Manual para amantes 

desesperados (2007). Como nos livros anteriores, a maioria de seus poemas são curtos, 

reveladores da busca de uma economia verbal, em que há versos formados por uma palavra 

apenas. A musicalidade e os efeitos sinestésicos, trabalhados a partir das referências de sua 

terra, também se fazem presentes. Além disso, o espaço da página e a disposição dos 

versos trazem a consciência da significação buscada.  

Se a contenção é marca da poética de Paula Tavares, no “Manual” ela ganhará 

força com a carga semântica do deserto, imagem que percorre o livro como um todo. 

Nossa proposta é de que este recupera a ideia de passagem que perpassa a obra da autora. 

Associados ao deserto estão inúmeros outros signos: água, sede, viagem, travessia, vento, 

areia, solidão, encontro, silêncio. Todos esses elementos estão presentes em poemas que 

recolocam o sujeito na imensidão de seu próprio espaço interno e ao mesmo tempo no 

espaço reconfigurado do sul angolano, como é o caso de: 

 
Deixa a mão pousada na duna 

Enquanto dura a tempestade de areia 

 
A sede colherá o mel do corpo 

Renasceremos tranquilos 

De cada morte dos corpos 

Eu em ti 

tu em mim 

O deserto à volta. 

                                        (TAVARES, 2011, p. 189)  

 

Segundo Gaston Bachelard, a interiorização provocada pelo deserto “faz-nos viver 

um drama de imagens, o drama fundamental das imagens materiais de água e da seca” 

(2000, p. 209). Sendo assim, de que tem sede, afinal, o sujeito lírico de Paula Tavares? O 

que ensinaria esse seu suposto manual?  

                                                             
31 Expressão de uma crônica de Ana Paula Tavares. Transcrevemos um trecho a seguir: “Embalado pela 

palavra, o artista ia lavrando, na tampa da panela, um primeiro esboço de uma escrita iluminada, a 

gravação dos sons da alma em tom de confissão.” (2004, p. 43) 
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Para nós, a emergência é de sentido: o sagrado.  

Os “amantes desesperados” podem ser vistos como viajantes, nômades, que 

caminham no deserto em busca de sentidos escondidos ou perdidos com o tempo. A 

viagem pela qual se aventuram é a do próprio conhecimento, a travessia de uma margem a 

outra, na apreensão de um novo corpo a ser revelado. Os amantes que se procuram são, na 

verdade, um prolongamento do próprio deserto. Este, a poesia em movimento de 

transgressão.  

Não é à toa que o último livro de Paula Tavares, Como veias finas da terra (2010), 

traz de volta à cena poética os limites do céu e do chão, quer dizer, o deserto por inteiro. A 

canção dos Kalibrados entoada na abertura de um poema, “O chão é o limite” (TAVARES, 

2010, p. 44), alerta para o desejo do sujeito lírico de se voltar “para as veias finas da terra”, 

ele que supostamente não sabe do céu.   

 

Não sei do céu 

E das mil e uma noites 

Só bordei o tapete 

E treinei os dedos 

Para as veias finas da terra 

Isso de olhar a lua 

E crescer para o céu 

É para iniciados 

Mestres de cerimônias 
Homens sábios 

Árvores velhas 

O chão é o limite 

Pendo para lá todos os dias. 

                                               

                                 (TAVARES, 2011, p.252) 

 

   
Ora, estamos diante, mais uma vez, da concepção de “unidade cósmica” própria da 

tradição oral africana. A mão que borda é a mesma que cultiva dia após dia, ou durante 

“mil e uma noites”, em uma reencenação também da cultura árabe, a memória individual e 

coletiva. Não obstante à sugestão de que o olhar para a terra não seja tão prestigiado como 

o olhar para a lua, já que este emana sabedoria, é na confluência das duas visões que um 

todo se faz presente. O uso do verbo pender no último verso relativiza a possível distância 

entre os mundos terreno e celeste. Na verdade, o sujeito que “borda o tapete” e “treina os 

dedos” para o chão conhece bem os (des)limites da palavra,  o ciclo vital que tudo une.  

Ressalte-se ainda a ambiguidade do vocábulo “só” no terceiro verso, que pode ser 

lido tanto como advérbio quanto como adjetivo. Neste caso, o sujeito “solitário” está na 

imensidão de seu próprio deserto. Para Bachelard, a imensidão “está ligada a uma espécie 
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de expansão de ser que a vida refreia, que a prudência detém, mas que retorna na solidão” 

(2000, p. 190). E completa: “Quando estamos imóveis, estamos algures; sonhamos num 

mundo imenso.” (Idem, p. 190). Ou seja, podemos dizer que no bordado silencioso da voz 

lírica há um mundo sem limites sendo construído. Não é preciso que ela “saiba” do céu, 

sua tarefa tem uma dimensão poética. Assim como o olhar atento do viajante, são suas 

impressões que contam. As veias da terra são também as suas: de artífice, contadora de 

histórias, poeta.    
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PARTE II 

 

 

 

 
Pode ser que me encontres 

Se caminhares pelas dunas 
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CAPÍTULO III 

 

O DESERTO: DAS NOÇÕES GEOGRÁFICAS E SIMBÓLICAS  

 

Sertão: estes seus vazios. O senhor vá.  

Alguma coisa ainda encontra. 

João Guimarães Rosa32 

 

 

 O deserto sempre esteve associado à ideia comum do vazio, de lugar desabitado, 

sem vida, que é, afinal de contas, o sentido que o termo literalmente conserva. Contudo, é 

fato que os desertos não são totalmente desertos. Há muito o que encontrar nesses seus 

vazios, sejam eles físicos ou simbólicos. Em todos os desertos de terras áridas vivem 

homens, animais e plantas. A água, elemento vital, não falta de todo, pois além das chuvas, 

mesmo que escassas, e da umidade do ar, há regiões cortadas por rios, além da presença de 

águas fósseis do subsolo. É o que, em parte, acontece nos desertos do Namibe e do 

Kalahari. 

 Namib significa, na língua dos namas, “lugar vasto, onde não há nada”, em 

referência às características inóspitas deste deserto, que ocupa uma área de 80.900km² e se 

estende por uma faixa de 1.900km ao longo da costa atlântica, no sudoeste da África, desde 

a Província do Namibe, antiga Moçâmedes, em Angola, percorrendo todo o litoral da 

Namíbia até o rio Olifants, na Província do Cabo, na África do Sul. Ocupa um terreno 

rochoso entre o Atlântico e as escarpas do platô interior, dividindo-se em três faixas: a 

litorânea, bastante estreita e sujeita a influências marinhas; o Namibe exterior, que 

                                                             
32 ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 47. 
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preenche o restante da parte ocidental do deserto; e o Namibe interior, presente na parte 

oriental
33

.  

 A proximidade com o mar influenciou, em parte, a aridez do deserto do Namibe, 

devido aos ventos do oceano e ao ar seco arrefecido pela corrente marítima de Benguela. 

Em contrapartida, a interação do ar quente com a corrente fria provoca neblinas e 

nevoeiros que, durante a noite, penetram dezenas de quilômetros terra adentro, sendo 

responsáveis por uma das mais importantes fontes de umidade no deserto. Este fenômeno, 

além de levar vida à região, permite que sedimentos depositados no oceano sejam 

deslocados para o interior, formando, assim, as vastas dunas do Namibe, que podem atingir 

400m de altura. Além disso, nas regiões de montanha do Namibe interior, estendem-se rios 

que atravessam o deserto a caminho do mar, entre eles o Girau, o Bero, o Curoca e o 

Cunene, e alimentam a vegetação do litoral e do planalto adjacente. Em uma das muitas 

indicações geográficas que o narrador de Vou lá visitar pastores faz ao futuro visitante do 

terreno kuvale, está o roteiro dos três primeiros rios ora mencionados: 

 

Antes de partir para o deserto, e para além dele, à procura dos Kuvale, comigo se 

entretanto ainda me apanhares na cidade, ao meu encontro se eu já tiver partido, 

proponho-te o programa que já tinha pensado para ti: dar uma volta pelos três 
rios que, quando trazem água, deságuam perto. (...) 

Para começar irás ao Bero, é o que te proponho. (...) Mas este trecho do curso 

inferior do Bero é, todo o ano, um vale, verde e extenso, aberto no deserto. 

Aberto no deserto porque de um lado e outro é falésia de grês. Quando enche 

alaga tudo, em volta, e o chão é fértil. E quando seca retém as águas debaixo da 

areia, basta cavar, regar, cultivar mesmo na areia, vai ver vai dar. Olivais e 

vinha. (CARVALHO, 1999, p. 36) 

 

  

 Enquanto o Namibe está ao longo da costa, o deserto do Kalahari situa-se mais a 

leste. O deserto propriamente dito, segundo os geógrafos, possui cerca de 900.000km² de 

extensão, distribuídos entre a Namíbia, o Botswana e a África do Sul. Contudo, os 

arredores da chamada bacia do Kalahari abrangem mais de 2.500.000km², prolongando-se 

até as fronteiras com Angola, Zâmbia e Zimbabwe. Considerado, em grande parte, um 

semideserto, de clima semiárido, com temperaturas que oscilam entre 0ºC, no inverno, e 

40ºC, no verão, o Kalahari, além de extenso, é bastante imprevisível. As chuvas, que não 

passam de 175mm por ano, também são instáveis, podendo cair torrencialmente em um 

momento, provocando inundações, ou não chegar por um longo período de seca e 

estiagem. Além disso, a vegetação herbácea e arbustiva, própria das savanas, e a extensa 

                                                             
33 Para as noções geográficas gerais dos desertos do Namibe e do Kalahari, consultamos, especialmente, a 

Encyclopedia of Africa, editada por Henry Louis Gates Jr. e  Kwame Anthony Appiah (2010).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kwame_Anthony_Appiah
http://en.wikipedia.org/wiki/Kwame_Anthony_Appiah
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bacia de areia irrigada pelas chuvas são convenientes para o pastoralismo praticado por 

inúmeros grupos que vivem no território.  

 Geograficamente, uma linha de planaltos e maciços montanhosos separa o deserto 

do Namibe do Kalahari. Entretanto, como defende Cássio Hissa, se a cartografia pode, 

previamente, ser entendida como “técnica de representação de realidades espaciais” (2002, 

p. 29), por outro lado não objetiva “reproduzir as realidades, ponto por ponto” (Idem, p. 

29). Os próprios mapas são sistemas de representações, considerados “texto-imagem-

representação, referente à espacialidade das coisas” (Idem, p. 30). Na busca por um 

conhecimento socioespacial, o geógrafo acentua que os limites e as fronteiras são móveis, 

sempre podem ser vistos por um novo ângulo. É o que acontece entre o Namibe e o 

Kalahari: há uma mobilidade entre seus limites.  

Não pretendemos nos deter no vasto território africano ocupado pelos dois desertos, 

mas na região onde se avizinham no sul de Angola, marcada por uma mobilidade de 

fronteiras que incorporam, inevitavelmente, “o conteúdo histórico e cultural numa 

superposição cumulativa de tempos e espaços” (HISSA, 2002, p. 38). A começar pelo 

movimento de inúmeras populações que, ao longo dos séculos, remodelou a dinâmica 

socioespacial do sul angolano. Em entrevista a Daniela Moreau, em uma de suas muitas 

viagens pelo deserto, Ruy Duarte de Carvalho dispõe geograficamente alguns dos lugares 

ocupados por sociedades pastoris na fronteira entre Angola e Namíbia, situando-as 

dialeticamente no tempo e no espaço:  

 

Portanto, ao longo dessa fronteira de Angola com a Namíbia, há várias 

populações que se repartem de um lado e do outro da fronteira.  

Nesta ponta noroeste da Namíbia, para onde estamos indo, vivem populações de 

língua herero. São populações pastoris, nas quais a atividade econômica 

fundamental, e exclusiva quase, é a criação de bovinos, ovinos e caprinos.  

Se seguirmos ao longo da fronteira em direção ao leste, encontraremos outras 

populações, como os Ovambo, que correspondem também a populações do sul 

de Angola e do norte da Namíbia. (...) 
Mais para leste encontraremos ainda outras populações, que são populações 

bantas também, que são os Guenguela, e que também se repartem de um lado e 

do outro da fronteira. (...) 

Até o fim do século XVIII, pouco se sabe do que se passa nesta bolsa que 

corresponde a esta faixa do deserto do Namibe, a este interior da Namíbia que 

estamos agora a atravessar, e àquilo que está a leste e é o Kalahari do Botsuana 

atual. (MOREAU, 2006) 

 

 A população angolana é constituída, em sua maioria, por grupos étnicos de origem 

bantu: ovimbundu, ambundo ou akwambundo, bakongo, tchokwe, lunda, ganguela, 

ovambo, herero. Existe uma pequena minoria de povos autóctones não bantu, com 
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destaque para os bosquímanos
34

. No sudoeste de Angola, destacam-se os Nyaneka, os 

Ovambo e os Herero, estes dois últimos em ambos os lados das fronteiras com a Namíbia e 

o Botswana, como nos orienta Ruy Duarte. Sobre os Herero, em Aviso à navegação, o 

autor esclarece: 

Os Kuvale são Herero, portanto, encravados na aridez e na areia, "residuais" e 

sobreviventes de uma guerra total. São Herero em Angola, tal como o são os 

Ndombe, a Norte, os Hakahona e os Dimba, a Leste, os Himba, a Sul. Estes 

estendem-se para além do rio Kunene, pela Namíbia, onde se misturam ou 

encostam aos Herero que, com os Mbandero entram pelo Botswana. (...) 

Os Herero de hoje provêm de populações pastoris de língua banta que terão 

chegado à costa ocidental da Africa, pelo Leste, a nível do paralelo de Benguela, 

e que, alcançadas as estepes que precedem o mar, flectiram para Sul, cada vez se 

internando mais nas bordaduras do Deserto do Namibe e depois para Leste, até 

ao Kalahari. (CARVALHO, 1997, p. 5) 

  

 A matéria é vasta, contudo, a breve explanação de Carvalho que ora destacamos 

nos revela que há uma travessia de sociedades pastoris entre os desertos do Namibe e do 

Kalahari. E que ele próprio, na sua visita recorrente aos pastores, transita entre esses 

espaços, intersecionando-os. O ensaísta Luís Quintais lê Ruy Duarte exatamente como o 

homem que “perigosamente acolhe, escolhe desertos, e que sintomaticamente procura 

refúgio a sul, nesse país que é o encontro de dois desertos: a Namíbia.” (QUINTAIS, 2008, 

p. 11). Para ele, ao privilegiar o deserto, Ruy Duarte deixa-se seduzir pelos riscos e pelas 

possibilidades latentes dos vazios de um sertão, reivindicando uma espécie de fusão 

pessoal com a paisagem. E acrescenta: “dir-se-ia que o Namib e o Kalahari se encontram 

num ponto: e porque os nomes de homens são lugares, gostaria de dizer que é o Ruy o 

lugar em que o Namib e o Kalahari se encontram.” (Idem, p. 11).   

Enquanto Ruy Duarte dedicou-se, especialmente, aos Herero, com destaque para os 

Kuvale, “os mucubais do imaginário angolano” (CARVALHO, 1999, p. 22), que não 

passam de 5.000 e mais da metade ocupa a província do Namibe (Idem, 1997, p. 6), Ana 

Paula Tavares aproxima-se, com frequência, dos Nyaneka e dos Kwanyama, que estão, 

respectivamente, nas províncias da Huíla e do Cunene, como podemos observar no mapa 

                                                             
34 Ver ilustração 6, mapa etnográfico simplificado (LIMA, 1971, p. 11). Alertamos que não pretendemos nos 

aprofundar no entendimento das mais diversas sociedades que vivem em território angolano, mas tão 

somente situar, brevemente, no tempo e no espaço, alguns dos principais grupos etnolinguísticos do sul, 

utilizando os termos de acordo com a etnia e/ou com a língua, tendo em vista, inclusive, que as várias 

possibilidades de identificação dos grupos, muitas vezes, gera confusão, devido à mistura entre nomes que 

definem grupos linguísticos e grupos étnicos. Entre as obras consultadas, estão: as obras de Ruy Duarte de 

Carvalho e de Ana Paula Tavares; As origens do reino do Kôngo, de Patrício Batsîkama (2010); História da 

África negra, de Joseph Ki-Zerbo (2009); Fonctions sociologiques des figurines de culte hamba dans la 

spiciété et dans la culture Tshokwé (Angola), de A. Mesquitela Lima (1971); e Etnografia do sudoeste de 

Angola – grupo étnico Nhaneca-Humbe, de Carlos Estermann (1957).    
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dos principais grupos etnolinguísticos angolanos. Em um de seus depoimentos, a poeta 

declarou ter sido um privilégio nascer em uma região de encontro entre muitas sociedades, 

com a presença de europeus pobres ou ricos e de africanos pastores, que pareciam não 

pertencer àquela sociedade, invisíveis que eram aos olhos dos outros.  

 

E foi este privilégio, o privilégio de ter nascido ali, de ter uma avó negra do 

Kwanyama, e uma avó branca de Castelo Branco, e pobre, muito pobre, que me 

deu essa fala, a outra fala. Do que é que elas falavam, aquelas duas mulheres, à 

noite, quando estavam ali sozinhas, quando a criançada toda – muita, muitos! – 

já estava a dormir, de que é que elas falavam? Havia o ruído de fundo que eu fui 

à procura. (TAVARES, 2008, p.48) 

 

Nessa sua procura, Paula Tavares recorre não apenas às falas do lugar que 

apreendeu por conhecimento próprio, mas também a fontes escritas, como narrativas, 

poemas e mitos traduzidos por missionários no século XIX. Além disso, se o português é a 

sua língua de domínio, os sons de outras línguas africanas acompanham-na. Na crônica 

“Língua materna”, a escritora problematiza a noção de primeira língua no contexto 

colonial angolano, reforçando a ideia de que “como as pessoas, a língua alarga-se à 

convivência com as outras, oferecendo-se mesmo ao acto de incorporar no seu próprio 

corpo outras sonoridades, outros empréstimos.” (TAVARES, 1998, p. 13). E, assim, diante 

de inúmeras experiências e patrimônios, trabalha, canibaliza e devora um “legado que a 

sorte pôs a sua disposição”, como enfatiza (Idem, 2008, p. 49). Seu trabalho é fruto de uma 

antropofagia literária, no sentido metafórico usado por Oswald de Andrade, ou seja, uma 

atitude estético-cultural de assimilação crítica de elementos culturais do europeu em 

Angola, bem como de elevação de valores culturais internos, que foram ignorados pelo 

processo de colonização. Dialogando com poetas e intelectuais africanos e estrangeiros, 

Tavares assume uma postura crítica frente às tradições, realizando uma “canabalização” 

das fontes e das experiências dos povos pastores da Huíla. Sua intenção é clara: deglutir 

inúmeros patrimônios para nos devolver uma poesia carregada de novas experiências de 

sentido, originais e angolanas.  

“Boi, boi/ Boi verdadeiro,/ guia a minha voz/ entre o som e o silêncio” 

(TAVARES, 2011, p. 118) são os versos que abrem a primeira parte do livro Dizes-me 

coisas amargas como os frutos e apontam um dos signos trabalhados nesse seu processo de 

reivindicação antropofágica: o boi, fonte de riqueza, de prestígio e de sacralidade. 

Especialmente criadores e pastores de gado, os Nyaneka-Humbi, à semelhança dos 

Ovambo e dos Herero, veem no boi o princípio organizador da sociedade. A invocação 
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feita pela poeta, pedindo ao “boi verdadeiro” que guie sua voz, pode ser associada também 

ao culto do “boi sagrado”, que representa a memória dos antepassados e dos antigos 

pastores nyaneka. Na cerimônia religiosa anual da Ondyelwa, que significa “cortejo 

guerreiro”, espíritos ancestrais da prosperidade, da fecundidade e da proteção do gado e da 

comunidade são invocados, com danças e cânticos ao fim da longa caminhada. Vale 

destacar que um dos filmes de Ruy Duarte de Carvalho documenta o ritual. “Ondyelwa, 

festa do boi sagrado” integra uma série de dez documentários chamada “Presente angolano 

– tempo mumuíla”
35

, feita para a televisão angolana, em 1979.  

O título da série coloca em perspectiva o quadro atual da realidade angolana, 

preocupação constante no trabalho de Duarte. Como já dissemos, coexistem em Angola 

uma grande diversidade de culturas nacionais, com grupos que preservam, cada um em sua 

medida, suas especificidades culturais. As dinâmicas do tempo, as identidades do espaço 

dessas “ex-nações”, para usar outro termo empregado pelo antropólogo, são 

problematizadas não só nos seus filmes, mas em toda sua obra.  No já mencionado roteiro 

dos rios de Vou lá visitar pastores, o Curoca é apresentado como mais um lugar onde as 

fronteiras são fluidas e as travessias identitárias caracterizam o presente angolano.   

 

É no Kuroka, onde te estou a levar, que tudo isto me desfila à frente como uma 

super-produção desenrolada num décor que é o de uma paisagem entre todas 

imemorial. Mas eu quis transportar-te ao Kuroka, insisto, para te situar no 

presente e, não o vamos perder de vista, num presente kuvale. Ora um presente 

kuvale não deixa de ser um presente herero, se bem que a maioria das 

populações actuais de língua e de cultura herero habitem território que é hoje 

namibiano, com extensões no Botswana, e tenham vivido processos históricos 

diferentes do nosso. E no entanto julgo que também a ti, no Kuroka, se tornará 
evidente que as especificidades históricas não anulam as contiguidades 

geográficas, que estas determinam equivalentes relações com o meio, e que 

destas relações resultam ou emergem, a partir da incidência de outros factores, 

evidentemente, contiguidades culturais que por sua vez confirmam ou 

estabelecem processos de identificação étnica. A partir do rio Catumbela, já o 

escrevi um dia, estamos numa África Austral perfeitamente reconhecível dos 

pontos de vista ecológico, econômico, social e cultural, que se alarga, que eu 

saiba, até ao rio Orange e ao Kalahari, e dessa forma ignora ainda em grande 

medida as fronteiras estabelecidas pelos desenvolvimentos históricos dos últimos 

séculos. (CARVALHO, 1999, pp. 66-67) 

 

                                                             
35 A respeito dos Muílas (ou Mumuílas), citamos o próprio Ruy Duarte de Carvalho: “Os Mumuílas, 

localizados nas terras altas do plateau da Huíla, separados do mar pelos contrafortes da serra da Chela e pela 

faixa semi-desértica e desértica da região norte do deserto do Namibe, constituem com os Mungambwe a 

etnia Nyaneka, que, com mais nove povos caracterizáveis separadamente, integram o grupo étnico-linguístico 

Nyaneka-Humbe. Enquanto a tradição oral recolhida e tratada os faz proceder do Norte, não de mais longe do 

que de zonas afectas a outros elementos do mesmo grupo linguístico, os dados históricos oficiais situam nos 

séculos XV e XVI os movimentos migratórios que os teriam trazido pelo Sul e a que se teria juntado a 

discutida invasão dos Jagas, pelo Norte, também no século XVI. As informações demográficas disponíveis 

situam em cerca de 40.000 o número total de Nyaneka.” (2008, p. 437)  
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 A passagem é longa, contudo importante, pois, mais uma vez, evidencia a 

mobilidade das fronteiras. Quando pensamos nas noções geográficas dos desertos, é 

interessante observar, ainda, que alguns manuais, incluindo o Portal da República de 

Angola
36

, falam do deserto do Namibe como própria extensão do Kalahari, relativizando os 

limites físicos entre eles.  

Façamos mais um breve roteiro de localização: se, como viajantes, após consulta de 

mapas e guias, fizéssemos uma travessia da costa para o interior, no sul angolano, 

encontraríamos primeiro uma faixa de planície costeira de terras baixas, com o deserto do 

Namibe à sudoeste a uma média de 300m de altitude, depois subiríamos em degraus para o 

interior, chegando a um cordão de montanhas muito altas, como a serra da Chela, na região 

da Tundavala, com alturas que excedem os 2.000m. Prosseguindo a caminhada, 

vislumbraríamos o grande planalto angolano, entre os 2.000m e 1.500m de altitude, 

constituído por vários platôs, entre eles o da Huíla, nesse sul. Por fim, mais a sudeste, 

poderíamos encontrar as areias do andar superior do Kalahari, chegadas ali com o vento. 

“O sentido da colocação geográfica, pois, para fazer sentido” (CARVALHO, 1999, p. 15) é 

só o primeiro limiar da experiência. Ao fim da concisa jornada, seria preciso voltar, refazer 

os caminhos que, certamente, não se prendem aos relevos e aos recortes dos mapas. As 

“paisagens propícias” dessa travessia a sul ampliam-se a cada novo olhar, a cada novo 

passo, a cada nova experiência com o outro, chegando, especialmente no caso de Ruy 

Duarte, cada vez mais a sul do continente
37

.  

Diante disso, podemos dizer que os desertos atravessados por Tavares e Carvalho, 

em suas obras poéticas, são diferentes? Por um lado, não, pois, mesmo que o planalto e o 

Kalahari tenham merecido certo destaque na poesia de Paula Tavares, é de um sul arenoso 

que ela está falando, esse lugar de confluência dos desertos que, muitas vezes, se confunde 

com um só. Com Ruy Duarte, isto também se dá, pois o Namibe se encontra com o 

Kalahari no percurso textual e pessoal a que se impôs. Por outro lado, o deserto de um não 

                                                             
36 Portal oficial do governo de Angola, cujo endereço eletrônico é www.governo.gov.ao. A sua página inicial, 

no link “Perfil de Angola”, apresenta alguns aspectos gerais do país, entre eles informações sobre o clima, de 

onde destacamos: “A Região do Interior, subdividida em Zona Norte, com elevadas quedas pluviométricas e 

temperaturas altas, zona de Altitude que abrange as regiões planálticas centrais com uma estação Seca de 

temperaturas baixas e a Zona Sudoeste, semiárida em consequência da proximidade do deserto do Namibe, 

extensão do deserto do Kalahari, sujeita a grandes massas de ar tropical continental.”, grifo nosso. 
37 É digno de nota o desenho de Ruy Duarte de Carvalho que abre seu romance A terceira metade (2009), 

com a indicação de algumas localidades tanto na planície quanto no planalto, de Moçâmedes, província do 

Namibe, em Angola, a Swakopmund, na Namíbia, e o mais além que os traçados expandem. (Ilustração 7)  
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é necessariamente o deserto do outro, já que as experiências individuais e literárias de cada 

um são singulares.  

Os poetas viajantes, ao procurarem conhecer e dar notícia da geografia e dos 

saberes dos povos do sul, transformam-se com e na paisagem. Os sujeitos líricos de seus 

poemas diversificam-se no contato com um espaço que ora tem a dimensão de um deserto 

árido e solitário, ora, à semelhança de um paraíso, com mar, rios, várzeas a colorirem o 

cenário. De qualquer maneira, em ambos os casos, suas experiências estão carregadas de 

um sentido maior procurado na travessia iniciática. Cada um tem o seu deserto para 

atravessar, muitas vezes em caminhos que se entrecruzam labirinticamente.  

Mircea Eliade lembra que “um labirinto é a defesa, por vezes mágica, de um centro, 

de uma riqueza, de uma significação.” (1987, p. 137) e que seu simbolismo está ligado a 

um modelo de existência: através de provações que se renovam, o ser humano está sempre 

avançando em direção ao seu próprio centro, a si mesmo. Este não é também um sentido 

simbólico comumente atribuído ao deserto? Penetrar no deserto, assim como no labirinto, 

pode ser um ritual iniciático. É lugar próprio aos questionamentos e à experiência 

elementar do sagrado, visto que coloca o sujeito no limiar de uma experiência interior, 

abrindo-o à própria consciência de se existir no mundo.  

O deserto como labirinto e também como provação aparece no imaginário de 

inúmeras culturas e, na literatura, são diversos os textos que destacam o símbolo.  

Lembremos, por exemplo, do conto “Os dois reis e os dois labirintos”, de Jorge Luis 

Borges, escritor que trabalhou a figura do labirinto em várias de suas obras. Nesta 

narrativa, há um labirinto de caminhos tortuosos e de percursos falsos, construído por um 

rei da Babilônia para menosprezar a força de qualquer um que arriscasse entrar nos seus 

domínios, e outro que é o deserto, sem muros, portas ou qualquer obstáculo. Quando um 

rei dos árabes, depois de ter sido humilhado no labirinto enganoso do soberano babilônico, 

volta à Arábia, executa sua vingança:    

 

Amarrou-o sobre um cavalo veloz e levou-o para o deserto. Cavalgaram três 

dias, e lhe disse: “Oh, rei do tempo e símbolo do século. Na Babilônia, quiseste 
que me perdesse num labirinto de bronze com muitas escadas, portas e muros; 

agora o Poderoso achou por bem que eu te mostre o meu, onde não há escadas a 

subir, nem portas a forçar, nem cansativas galerias a percorrer, nem muros que te 

vedem os passos”. Em seguida desatou-lhes as amarras e o abandonou no meio 

do deserto, onde morreu de fome e de sede. (BORGES, 1998, p. 676) 
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Esse deserto-labirinto é o espaço infinito, sem medida, podendo ser comparado ao 

deserto de Maurice Blanchot (1984), pois é o lugar onde o homem não consegue 

permanecer; ainda que esteja dentro, está sempre fora:  

 

O deserto ainda não é o tempo, nem o espaço, mas um espaço sem lugar e sem 

engendramento. Aí, apenas, se pode errar, e o tempo que passa não deixa nada 

atrás de si, é um tempo sem passado, sem presente, tempo de uma promessa que 

só é real no vazio do céu e na esterilidade de uma terra nua onde o homem nunca 

está presente, mas sempre fora. O deserto é esse fora, onde não se pode 

permanecer, pois estar aí é sempre já estar fora.” (BLANCHOT, 1984, p. 88) 
 

 

Nesse caso, a experiência do deserto é a da errância e do exílio, onde o estrangeiro 

que aí está se encontra ao mesmo tempo fora de casa e ausente de si, em um labirinto cuja 

única saída é a construção de um novo mundo nesse lugar. A imagem do deserto é 

utilizada por Blanchot para falar de um “espaço literário” que sempre volta ao vazio, 

estando próximo da origem, pois o poema é começo, é fala “que jamais começa mas diz 

sempre de novo e sempre recomeça” (1987, p. 29). Para o ensaísta francês, o escritor deve 

entregar-se ao interminável processo de reencontro consigo através da escritura, como uma 

legitimação de sua própria existência. Daí a experiência da solidão, da entrega ao 

interminável e ao fascínio da ausência de um tempo “sempre presente, sem presença” 

(Idem, p. 21).   

Encontramos menção ao deserto vasto e silencioso, labiríntico, lugar de origem, de 

abrigo e de perigo, de travessia e de convocação da palavra poética em inúmeras obras, 

como no célebre romance brasileiro, já mencionado, Grande sertão: veredas. Em 

Guimarães Rosa, o deserto-sertão, além de suas também noções geográficas, ergue-se 

como símbolo da condição humana, da metáfora do mundo. “O sertão é do tamanho do 

mundo.” (ROSA, 2001, p. 89), diz o narrador Riobaldo em certa altura. O “grande sertão” 

é cheio de desafios, é a constatação recorrente de que “viver é muito perigoso” (Idem, p. 

41)
38

. Ademais, o sertão é fundamento, amarra da obra, sustentando-a e alargando-se para 

além do lugar: “O sertão é sem lugar.” (Idem, p. 370); “Sertão é o sozinho. (...) Sertão: é 

dentro da gente.” (Idem, p. 325). Por isso, o que o narrador conta é uma reflexão sobre a 

vida e seus mistérios: 

 

 

                                                             
38 Uma das frases que mais se destaca no texto, como nas passagens: “Viver é negócio muito perigoso...” 

(ROSA, 2001, p. 26); “Viver nem não é muito perigoso?” (Idem, p.51).  
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Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando não é uma 

vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria entender do 

medo e da coragem, e da gã que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo 

ao suceder. O que induz a gente para más ações estranhas, é que a gente está 

pertinho do que é nosso, por direito, e não sabe, não sabe!  

(...) Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não 

sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas 

veredas, veredazinhas. (ROSA, 2001, p. 116) 

 

Ao tentar reorganizar fragmentos de si e do mundo, o narrador aproxima-se do 

sagrado como experiência essencialmente da ordem da consciência, como o pensa Mircea 

Eliade, ou seja, é pela experiência interior que cada um poderá reconhecer o sagrado no 

mundo (1987, p. 114). Segundo Manuel Antônio de Castro, “a questão, o “grande sertão”, 

é maior que o homem. Mas também afirmamos que ela se dá no homem. Portanto, todos 

nós já nos movemos no grande sertão, queiramos não queiramos.” (In: SECCHIN, 2007, p. 

145). O crítico brasileiro destaca que a fala de Riobaldo será de uma narração “do, no e 

pelo sagrado” (Idem, p. 152), com um sujeito que, ao se inventar “neste gosto, de especular 

ideia” (ROSA, 2001, p. 26), experimenta a vida, realiza a travessia como destino. São as 

experiências de sentido buscadas que tornam possível a “fundação do Mundo: lá onde o 

sagrado se manifesta no espaço, o real se revela, o Mundo vem à existência” (ELIADE, 

1992, p. 59). 

Assim, não podemos considerar apenas os vazios de um deserto, o nada, tampouco 

pretendermos que seja o término, uma vez que é, na mesma medida, o começo. O símbolo 

é, de fato, ambivalente, mas, em geral, relaciona-se ao sagrado. Chevalier e Gheerbrant 

acrescentam que ele “é a esterilidade, sem Deus. É a fecundidade, com Deus (...). O 

deserto revela a supremacia da graça; na ordem espiritual, nada existe sem ela; tudo existe 

por ela e só por ela.” (1999, p. 332). Quando o pensamos como um lugar de encontro com 

a experiência do numinoso
39

, reforçamos a ideia de travessia e de passagem operada pelo 

sujeito que se aventura a percorrê-lo. Nas poéticas de Ruy Duarte de Carvalho e de Paula 

Tavares, o deserto geográfico e simbólico é fonte constante de um refazer de ciclos através 

da linguagem, “espaço literário” onde são incorporados silêncios e falas do lugar, 

encontros e desencontros de palavras que compõem o poema, ao mesmo tempo que se 

(re)compõem nele. Ou seja, o deserto é, sobretudo, movimento, apesar de sua aparente 

imobilidade.     

 

                                                             
39 Como já destacado anteriormente, segundo Rudolf Otto, é o sentimento único vivido na experiência do 

sagrado, em que se misturam a fascinação, o medo e o aniquilamento.  
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O deserto como devir também está presente em Pepetela, para citarmos mais um 

nome importante, aqui eleito intencionalmente. A imagem aparece desde Muana Puó, obra 

inaugural do autor, escrita em 1969 e publicada em 1978. O livro conta a história de dois 

amantes tentando viver em um mundo “ovalizado”, cuja geografia é traçada através dos 

contornos da máscara ritualística tchokwe que dá título ao texto. Os dois encontram-se no 

centro da face oval, separados por uma montanha: “Ela” chegara naquele ponto vinda de 

muito longe, fugindo das amarras a que era imposta; “Ele brotara no deserto” 

(PEPETELA, 2009a), tendo-o percorrido até chegar “àquele local, onde não havia areia” 

(Idem, p. 15). Ambos desafiaram as leis divinas ao subirem à montanha, cada um do seu 

lado, ela, no direito, e ele, no esquerdo.  

Na narrativa, há também os corvos e os morcegos, que metaforizam, 

respectivamente, opressores e oprimidos. São figuras noturnas, cada qual pela posição que 

ocupam, mas problematizam a busca por transformação, a passagem da sombra à luz. É 

assim que os protagonistas e outros morcegos chegam a Calpe, a cidade utópica erguida na 

base da montanha, no meio da máscara-território, simbolicamente um entrelugar onde 

todos podem experimentar a liberdade e a possibilidade de relações humanas mais justas e 

harmoniosas. Os amantes procuram-se a todo tempo, um ao outro e a si mesmos e, como 

no ritual de iniciação, se separam e morrem, para, esperançosamente, renascerem em outra 

condição. “Ela”, mesmo inquieta e insatisfeita com os numerosos amantes, “ajudou a 

construir o mundo” (Idem, p. 147) até sua velhice. “Ele”, desiludido com a quebra do seu 

sonho de amor incondicional e com a “impossibilidade de viver no mundo sem ovalidade” 

(Idem, p. 145), volta ao deserto para nele morrer:  

 

Ajoelhou-se no deserto e implorou-lhe que o cobrisse.  

Deitou-se ao comprido, fechando meigamente o traço luminoso sobre a linha da 
vida. 

Uma brisa ligeira soprou e a areia foi-se depositando, bago a bago, sobre ele. 

Depois mais depressa. Mais depressa, mais depressa. Um vendaval levantou-se 

em cânticos luminosos e turbilhões de areia verde-violeta, da cor do céu, vieram 

depositar sobre o seu corpo miríades de rosas-diamantes. 

A mão fechada ficou de fora. Transformou-se em estranha papoila violeta, uma 

bola de lágrima no seio. 

O deserto cobriu-o com a paixão do deserto e, única amante fiel, guardou o seu 

segredo para toda a posteridade.  (PEPETELA, 2009a, p. 146) 

 

 

A morte é recoberta por cores luminosas, apresentada como mais uma fase no 

processo de travessia de um sujeito em estado de contínua transformação.  Segundo  Laura 

Cavalcante Padilha, “nessa história, o caminhar para a morte é inevitável” (2009, p. 53), 
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contudo, o desencanto é relativizado, com a narrativa apontando também “um movimento 

de esperança” (PADILHA, 2009, p. 53). A máscara simboliza e efetua uma passagem, que 

também pode ser entendida como a transição a ser empreendida pelo homem colonizado na 

reconstrução da sua identidade. A pesquisadora destaca que a recuperação da máscara 

sagrada Muana Puó, usada na festa da circuncisão de meninos tchokwes, funciona “como 

uma representação plástica da força e da resistência do povo angolano, em sua luta 

contínua para reverter não apenas a violência colonizatória, mas a sua resultante talvez 

mais perversa: o silenciamento de suas formas simbólicas, culturais e artísticas.” (Idem, p. 

50). 

A fim de dar voz a inúmeras culturas africanas, Pepetela, assim como Ruy Duarte 

de Carvalho e Paula Tavares, recupera “a força de um olhar a partir do sul” (Idem, p. 48), 

para usarmos a proposta-título, tão bem articulada, do artigo de Padilha. O deserto, onde 

nasce e morre o personagem masculino de Muana Puó, está em um sul silenciado a ser 

redescoberto. A este mesmo deserto, Pepetela voltou inúmeras vezes para efetuar sua 

travessia literária. Da sua obra de estreia até aqui se somam duas dezenas de livros; entre 

os mais recentes, está O planalto e a estepe, de 2009. Se na narrativa alegórica de 1969, o 

casal de amantes se encontra e se separa, quarenta anos depois, a história de amor contada 

se realiza entre encontros e desencontros, novamente na tensão entre aspirações coletivas e 

individuais, porém, como uma “esperança louca” (PEPETELA, 2009b, p. 187), que faz o 

protagonista “desejar sobreviver, diferente de alguns homens bons que preferiram deixar-

se morrer ou mesmo cometer o suicídio.” (Idem, p. 187). O diálogo com Muana Puó é 

evidente, a começar pela imagem dos olhos dos amantes apresentada logo na abertura do 

romance. Já, no epílogo, o narrador autodiegético faz um balanço da sua própria história, 

“que poderia contar vezes sem conta” (Idem, p. 187),    

 

Entretanto, deambulo em novas viagens. Etereamente. Podia ir visitar as estepes 

da Mongólia, ou as montanhas Altai. Ou até plantar sobre as ilhas do Pacífico. 

Mas não me apetece. Prefiro o Planalto a partir da Chela, as rochas de muitas 

cores, as falésias e suas cascatas, o verde dos prados, o campo das estátuas, o 

milho ondulando, as árvores retorcidas pelo vento. E pairar sobre a gigante fenda 

da Tundavala, fenda que aponta o deserto. E o mar. E aponta o Sul, o grande Sul. 

O Sul da minha vida. (PEPETELA, 2009b, pp. 187-188) 

 
 

 A fenda da Tundavala é um recorte ao longo da parede do planalto da Huíla. A 

escolha da paisagem novamente nos remete à Muana Puó, à montanha que se, antes, 

representava também uma barreira ao encontro dos amantes, agora provoca nova abertura 



112 

 

no quadro de busca do ser humano, demonstrando que os deslocamentos no espaço são, 

simultaneamente, travessias no tempo. Pepetela conduz o leitor ao alto, para fazê-lo 

penetrar no espaço do deserto, esse lugar, para nós, de experiências transgressoras.  A 

visão literária da paisagem angolana do Sul aparece desde o início de O planalto e a 

estepe, com outra passagem que merece destaque:   

 

Vivi sempre com muitas pedras à minha volta. É bom ter pedras na vida. 
Sobretudo lembrar as que se teve. Nunca poderia esquecer o campo das estátuas. 

Muito menos agora. Os rochedos indicavam a direcção. Havia depois uma 

pequena planície com flores de muitas cores no tempo da chuva. E estávamos na 

fenda sem quase dar por isso. Já viram uma montanha cortada a pique, em cima 

o verde do planalto, em baixo o amarelo do deserto? É quase assim. Só não é 

exactamente assim porque no meio há o Morro Maluco, o qual corta de verde e 

castanho o amarelo do deserto, lá em baixo. O deserto leva para o Namibe, o 

grande Sul que alguns chamaram Kalahari. Uma sorte. (PEPETELA, 2009b, p. 

15) 

 

 Novamente o Namibe e o Kalahari são mostrados em confluência. A visão do 

espaço parece prolongar novas noções geográficas. O narrador convida o leitor a olhar, a 

abrir-se às imagens íntimas que religam o homem ao mundo, com o deserto, mais uma vez, 

a apontar a constante fluidez de fronteiras. É um lugar, de fato, onde o pensamento se 

amplia em travessias labirínticas, em viagens iniciáticas, de construção e de valorização de 

uma identidade “em curso”, em constante processo de transformação, lembrando 

novamente a expressão de Boaventura de Sousa Santos (2000, p. 135).   

No caso de Ruy Duarte, o próprio escritor revelou, em vários momentos, que tinha 

aí a sua “matriz geográfica”. “É por assim dizer o umbigo do mundo, para mim, ali”, diz o 

narrador-autor no trecho abaixo de Vou lá visitar pastores (1999), quando descreve 

sinestesicamente a paisagem a partir da sua própria experiência: 

 

É este um local, e sobretudo um horizonte, circular perfeito assim, em que 

inscrevo desde sempre uma boa parte da minha ficção pessoal, aquela que me 

cabe dentro do quadro de que falei atrás. É tudo horizontal e extenso, rasgado, 

desdobrado em rasgos de visão, é a paisagem que conduz o olhar e há uma 

leitura só, possível, para uma largueza assim tamanha, tal dimensão alargada: 

largar o olhar pela esteira oblíqua dos ocres que se cruzam vastos, rasteiros, 

velozes, sem fim nem começo, uns derramados de outros, depois soltos, a 

renovar matizes ao sabor do vento. É por assim dizer o umbigo do mundo, para 
mim, ali. (CARVALHO, 1999, p. 106, grifo nosso) 

 

Ora, o deserto transcende sua condição de espaço físico e torna-se um microcosmo 

para a aventura do sujeito, quiçá para a aventura humana. Desde Chão de oferta (1972), ele 

está marcado como lugar de pertença e de transgressão. No poema “A gravação do rosto”, 

encontramos um dos primeiros registros literários do valor simbólico do deserto para o 
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autor, quando a voz poética enuncia sua matriz de sentidos, de onde se parte para o contato 

consigo próprio e para com o desconhecido. Vejamos alguns momentos: 

 

Na superfície branca do deserto 

na atmosfera ocre das distâncias 

no verde breve da chuva de novembro 

deixei gravado meu rosto 
minha mão 

minha vontade e meu esperma; 

prendi aos montes os gestos da entrega 

cumpri as trajectórias do encontro 

gravei nas águas a fúria da conquista 

da devolução do amor. 

(...) 

 

Aqui sonhei europas, verdes ásias 

cidades de cristais, antártidas caiadas 

daqui refiz a lua de astronautas; 
contei estrelas colhi algumas 

para dormir com elas. 

(...) 

 

Saltei de monte em monte 

naveguei o ventre do deserto 

e assinalei o umbigo do mundo. 

(...) 

 

Daqui abalo hoje, parido para o nada 

apalpo a água 

afago um bicho 
ordeno qualquer coisa 

e vou. 

                                                 (CARVALHO, 2005a, pp. 35-38, grifo nosso) 

  

 De que rosto fala o poema? Eis a pergunta inicial que nos fazemos. O rosto, vale 

lembrar, é a parte do corpo mais enigmática do homem apresentada ao outro, e só é 

possível para alguém conhecer sua própria face através do espelhamento. Além disso, ele 

guarda traços particulares, porém é mutável, não só devido às investiduras do tempo, mas 

também a expressões reveladoras de um íntimo “parcialmente desnudado” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1999,  p. 790). O sujeito do poema grava seu rosto “na superfície branca 

do deserto” (CARVALHO, 2005a, p. 35), deixando impressa sua marca, esculpindo com 

pegadas e letras uma face onde inscreveu seu projeto de deslocamento de saberes, na 

tentativa de (re)criação de um mundo a partir de um novo embrião, um novo “centro”, a 

sul. Ou seja, o rosto talhado é também do continente africano. 

 “Saltei de monte em monte/ naveguei o ventre do deserto/ e assinalei o umbigo do 

mundo” (Idem, p. 37), afirma o eu lírico. Vemos aí o símbolo do centro expresso na 

imagem do umbigo no meio do ventre “do deserto”. A travessia iniciática do sujeito por 
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esse espaço “nunca dantes navegado”, ou relativamente desconhecido, o reconduz, 

poderíamos dizer, à “aventura dos descobrimentos”. Se as Grandes Navegações europeias 

contribuíram para o alargamento da visão geral do mapa mundial, ao mesmo tempo que 

para a construção de um “retrato mítico do colonizado”, usando uma expressão de Albert 

Memmi (2007), a viagem do poeta promove a expansão de fronteiras com a escrita de uma 

cultura e de uma tradição local.  

 É assim que, no movimento de atravessar o deserto, Ruy Duarte fez com que suas 

pesquisas etnográficas assumissem novos papéis, tanto na poesia quanto na prosa. Em Os 

papéis do inglês (2000), por exemplo, a história do Inglês que o narrador pretende 

investigar se dá “no ano de 1923 à beira do rio Kwando, do lado de Angola mas próximo 

da fronteira com o que é hoje território da Zâmbia” (Carvalho, 2000c, p. 18). O narrador-

autor no início da sua viagem está no Namibe, extremo oposto do sul angolano. 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 mapeado e 

problematizado em relação a outros locais de cultura, inclusive Luanda, a capital distante 

do interior.  

Ontem, durante o dia todo, trovejou demais de um lado e do outro, e anda a 

rodear, a chuva. Correu pelo Bumbo, apontada a noroeste, saiu do Cahinde e 

deve ter atingido o Virei até ao Kuroka, a sul, e a Bomba a sudoeste, e até 

mesmo, talvez, para além dos Paralelos, a damba da Delfina, esse deserto todo. 

(...) A ocidente é o céu e a nascente a serra, com bruma na base e recortada na 

claridade luminosa das nuvens altas que pairam sobre os promontórios do platô 

da Huíla. (...) Longe de Luanda, Luanda é longe, e é sempre longe, de Luanda 

aqui.  (CARVALHO, 2000d, pp. 22-23) 

 

 O romance discute, na verdade, inúmeros papéis sociais, culturais e políticos que 

precisam ser revistos, em um processo de ampliação de fronteiras entre “esse deserto todo” 

do sudoeste de Angola e noroeste da Namíbia e o resto.  

 No conjunto das obras de Ruy Duarte, as noções do deserto também se vão  

ampliando. O deserto do escritor, o deserto da sua infância, vai, a cada nova experiência, 

redimensionando-se.  Logo no início de A terceira metade (2009), o narrador-autor dialoga 

com Paulino, seu companheiro de viagem:  

 

(...) espanta é andarmos assim ainda a trabalhar juntos e a esquiar de jipe pelas 

dambas delfinas destes desertos todos, sempre a falar do mesmo mas nunca, 

jamais, da mesma maneira, porque afinal falamos não é de um qualquer passado, 

nosso ou alheio, mas de um processo em curso.......  
(CARVALHO, 2009, p. 14)  
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 Os desertos são muitos, enfim. Entre eles, o sertão brasileiro. Em sua “desmedida 

sulamericana”, o autor aproxima a paisagem brasileira do deserto africano. Ao subir a serra 

das Ruivas, no Recife, por exemplo, o narrador da obra Desmedida: Luanda, São Paulo, 

São Francisco e volta (2006) mistura seu texto ao de Euclides da Cunha para descrever o 

espaço. 

Eu reconhecia aquilo: (...) era no próprio platô de Benguela, no extremo norte do 

deserto do Namibe, na Talamanjamba, que eu fundei para os tempos e para os 
mapas. Só faltavam as ovelhas e lá estavam elas, pretas e brancas, e vermelhas 

malhadas. (...) E era o agreste, e era o nordeste agreste, caatingas e seridós, 

cerrados e cariris. Quero dizer: xerófilas. Arbúsculos quase sem pega sobre a 

terra escassa, enredados de esgalhos de onde irrompem, solitários, cereus 

rígidos e silentes, dando ao conjunto uma aparência de margem de desertos, 

segundo Euclides da Cunha. (CARVALHO, 2006, p. 269)  
 

  Mas se, nas narrativas de Ruy Duarte de Carvalho, as extensas descrições do sul 

angolano parecem mapear com maior nitidez as noções geográficas e culturais que se quer 

discutir, sua produção poética explora o deserto silencioso da página em branco, na 

tentativa de acrescentar, pela palavra eleita, novas experiências de sentido para a aventura 

humana. Na já citada entrevista que concede a José Eduardo Agualusa, o escritor reafirma 

a ideia de que a poesia é exatamente “aquilo que não pode ser dito nem com mais nem com 

menos palavras. É eleger a forma única para dar notícia de uma experiência única.” (1996, 

p. 48). Em “7. vitivi (II)”, incluído em Diário, livro X de Lavra, por exemplo, o poeta tenta 

capturar as variações de cores da natureza, com a palavra a pincelar uma imagem do lugar.  

 

// 

o deserto está ainda só timidamente verde mas por aí as bissapas 

já estão pujantes e cheias de flores brancas, aveludadas e tubula- 

res. e o gado, parece, salvo. 

 
// 

partida para o lute. os caminhos estão em flor. colhi exemplares e  

à tarde desenhei. registo, também, as cores do gado.  

 

                                                       (CARVALHO, 2005a, p. 391) 

 

 O texto poético é, a um só tempo, opaco e transparente, palco onde o sujeito visiona 

duas realidades, a descoberta e a recriada, em uma tensão própria da poesia. No “diário do 

antropólogo”, seja neste livro em específico ou na obra do autor como um todo, o signo 

poético manifesta um equilíbrio instável entre duas forças: aquela que se aproxima da 

realidade contingente e a que favorece a criação mimética de uma nova realidade. É deste 

modo que Ruy Duarte “encontra-se permanentemente com os pastores no deserto da escrita 
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para produzir os sentidos do seu discurso, para pô-lo em movimento também de 

transumância” (ORNELLAS, 2009, p. 207). 

   Experiências de sentidos também podem ser lidas em movimento no deserto da 

produção literária de Paula Tavares. Dimensionada pela presença de “cheiros, sons, corais 

e canções” (LABAN, 1991b, p. 849) da região da Huíla, sua poesia procura organizar 

referências onde se cruzam aspectos da tradição angolana e a fala, especialmente, de 

mulheres “em várias situações onde é possível encontrá-la[s] e caracterizá-la[s] no país que 

é Angola” (Idem, p. 851). É nesse contexto que a escritora, buscando na tradição viva, quer 

dizer, entendendo a tradição não como produção passiva de uma forma cultural, mas como 

processo de recriação do passado a partir da seleção e da interpretação do patrimônio 

cultural angolano, converte inúmeras falas femininas presentes em seus textos em uma 

poética do “grito”, para lá do silenciado cercado a que as mulheres angolanas estiveram 

submetidas culturalmente. Laura Cavalcante Padilha, no artigo “Paula Tavares e a 

semeadura das palavras”, já assinalara a presença da “palavra grito” nos textos de Paula, 

como forma de “tentar quebrar o silêncio, pois o sujeito histórico reconhece a necessidade 

de preencher tal silêncio, de qualquer modo e com muita urgência” (PADILHA, 2000, p. 

288). Segundo explicação da própria poeta, o grito, “o som é o caminho seguro de 

reformulação da arte de existir, a maneira expedita de organizar o caos” (TAVARES, 

1998, p. 136). Quer dizer, entre o som e o silêncio está a base de sua procura: o retorno às 

origens como uma abertura para outra possibilidade de organização do mundo.  

 Desse modo, o deserto como símbolo de silêncio e de ruptura acaba por marcar 

também a obra de Tavares. A Huíla não é para ela uma simples referência geográfica, mas 

raiz do seu discurso literário, tendo em vista que a experiência que vem da paisagem de 

areia e de vegetação rasteira impõe à escritora uma cuidadosa economia. É fundamental 

extrair do mínimo um maior rendimento, aproveitar de maneira consistente o espaço 

cercado da página, até porque o silêncio a ser quebrado pela “palavra grito” é milenar, está 

instaurado há muito no terreno árido das savanas e do deserto, tal como podemos ler em 

“Mukai (2)”, que significa mulher em nyaneka: 

 

O ventre semeado 

desagua cada ano 

os frutos tenros 

das mãos 

               (é feitiço) 

nasce 

a manteiga 
a casa 



117 

 

o gesto 

acorda a alma 

a voz 

olha p’ra dentro do silêncio milenar. 

                                                          

                                      (TAVARES, 2011, p. 90)   

   

   Os procedimentos artísticos caminham rumo à condensação, na procura de uma 

linguagem poética, como revelou a própria autora na já mencionada entrevista a Laban, 

“muito nua, simples, com muito poucos artifícios. O poema que eu gostaria de fazer era o 

menos longo possível e com uma economia grande de palavras, poder dizer bonito e 

pouco.” (LABAN, 1991b, p. 854). Em “Mukai (2)”, o movimento circular do cotidiano 

feminino aparece também na coreografia de gestos mimetizados em versos contraídos e, 

por vezes, mais alongados, lembrando a própria respiração da mulher, em uma música 

carregada de silêncio e voz.   

 As figurações do deserto assumem uma importância na obra de Paula Tavares 

desde seu primeiro livro, Ritos de passagem, com seus vazios, seus códigos, suas palavras 

de cerco, grito e passagem. Os três andamentos da obra, como já mencionamos no capítulo 

anterior, conduzem o sujeito a um aprendizado individual e, por consequência, a uma 

experiência de mudança coletiva. Das metáforas sensoriais buscadas nos elementos da 

natureza local, como vemos em “A manga”, às imagens de expansão e liberdade, por 

exemplo, em “Animal sixty”, encontramos sinais do deserto, com homens e, 

especialmente, mulheres, em constante travessia por seus silêncios.  

 
A MANGA 
 

Fruta do paraíso 

companheira dos deuses 

                        as mãos 

tiram-lhe a pele 

                           dúctil 

como, se, de mantos 
                           se tratasse 

surge a carne chegadinha 

                           fio a fio 

ao coração: 

                  leve 

                  morno 

                  mastigável 

o cheiro permanece 

para que a encontrem 

                  os meninos 

                  pelo faro.  
 

                                                      (TAVARES, 2011, p. 33) 
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ANIMAL SIXTY 

 

Longocircuita-se de amor 

                        pelas pessoas 

e ergue-se lúcida 

                            em jeans 

                 pela planície... 

 

 

Tem mãos de pássaros 

                                  (asa) 

Dorme a intervalos 

                             pelo sonho. 
 

É um belo animal sixty 

             movido a blues 

                             pela cidade. 

havana, para são 

 

                                                      (TAVARES, 2011, p. 65) 

 

 Jean Baudrillard diz que “o silêncio do deserto também é visual” (1986, p. 11). E 

não é esse plano visual do deserto que também lemos nos poemas de Paula? Da silenciosa 

página-deserto irrompem palavras e imagens que relativizam o vazio e fazem o ser humano 

se mover pelo terreno metafórico, em uma crítica da cultura contemporânea. A mulher que 

“ergue-se lúcida / em jeans/ pela planície...” (TAVARES, 2011, p. 65) garante, além de sua 

integração social, um conhecimento sobre seu lugar naquela sociedade, proclamado 

publicamente pela exposição do corpo, a própria memória do feminino.   

 Enfim, em Ritos de passagem, Paula Tavares, através da montagem espacial da 

memória, recria não só os rituais iniciáticos da tradição angolana, mas também a própria 

imagem da mulher, cercada durante muito tempo por uma certa imobilidade de valores 

alicerçantes. A consciência de que é necessário ocupar espaços de resistência se afirma nos 

poemas, quando esses também recuperam o eu individual, carregado de paixão e de desejo 

em suas andanças. Inocência Mata, no ensaio “Literatura angolana no feminino: as novas 

direções do sonho”, afirma:  

 

É o que é essa mais recente poesia – um percurso do espírito: do “vazio” dos 

lugares poéticos cristalizados (a que, no contexto, poderíamos chamar slogans, 

“palavras de ordem”...) ao tempo de reflexão, das respostas, através do 

reconhecimento das contradições interiores, através de uma dor que não seja 

infrutífera, mas epifânica, a dor da autoconsciência que constrói um sentido 

individual, numa progressão consciencializadora do “eu”. (MATA, 2001, p. 117) 

 

 Uma poesia, cumpre reforçar, que tira do passado e da memória a força para 

resistir. “É preciso que a palavra acolha esta mais-valia de tantos anos de espera e silêncio 
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e se solte e proteste e renasça na plantação das consciências”, defende Tavares (1998, p. 

33). Dessa forma, inscrevendo-se como sujeito do discurso, a mulher reconstrói um olhar 

que, até quando inclui a instância do sonho, recria o seu caráter político e questionador.  

 O sentido de reconstrução aplica-se à obra da autora como um todo. Nos seus 

momentos de mais difícil penetração e nas formas mais líricas que escolheu para 

configurar sua poesia, o presente está prenhe de sentido. Assim como Ruy Duarte, Paula 

Tavares é uma pensadora de fronteiras, de inúmeras passagens que, na vida moderna, se 

tornam cada vez mais irreconhecíveis e não experenciadas. Talvez, por isso, possamos 

dizer que seu primeiro livro reverbera nos demais, incluindo os trabalhos em prosa, pois 

presenciamos contornos da palavra como “instrumento mágico, isto é, algo susceptível de 

transformar em outra coisa e de transmutar aquilo em que toca” (PAZ, 1982, p. 41), assim 

como se dá nos rituais de iniciação. 

 Nos seus livros de crônicas, O sangue da buganvília, de 1988, e A cabeça de 

Salomé, de 2004, por exemplo, encontramos inúmeras reflexões da autora sobre a história e 

a cultura de seu país. Os textos do primeiro foram escritos em Lisboa para serem lidos em 

um programa de rádio, já os do segundo foram publicados no jornal Público entre os anos 

de 1999 e 2002. Ambos funcionam como veículo de informação, de sensações, e de 

conhecimento da sua realidade. As crônicas, impregnadas de prosa poética, são 

sentenciosas histórias do cotidiano, em que tudo nas narrativas acontece em reflexão.  O 

diálogo travado com o leitor, com personagens de origem africana, com provérbios, 

cantigas e máximas pertencentes à cultura angolana, e com inúmeros escritores, entre eles 

Luandino Vieira, David Mestre, Mia Couto, Sophia de Mello Breyner, Eduardo Lourenço, 

Virgínia Woolf e o próprio Ruy Duarte de Carvalho, só para citar alguns, nos aponta, mais 

uma vez, a capacidade que sua obra tem de trocar experiências. Entre elas, as dinâmicas de 

um lugar a sul, com mapas e roteiros de viagens a conduzir dias e novas formas de ver o 

mundo.  

 Na crônica “O mapa do Natal”, a escritora acompanha a personagem central, sua 

madrinha, no desenho das “quatro pontas de um mapa da terra e da sua vida, guardado no 

armário dos esqueletos, dentro do caderno azul” (TAVARES, 2004, p. 99). A narrativa 

procura descrever poeticamente memórias de um lugar e de um viver em ciclos que se 

renovavam com a proximidade das festividades do Natal, com as crianças “aprendendo a 

ler, no mapa, palavras no cruzamento de rotas, umas mais visíveis do que outras” (Idem, p. 

100). Em um dos momentos desse refazer de caminhos, a imagem do deserto fértil, que faz 
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crescer o alimento e a palavra, modifica paradigmas de representação de um vazio cultural 

e restaura experiências de saberes: 

 
Por cima do deserto cresceram laranjais, o centeio, para ser colhido duas vezes 

por ano, e o milho que transformava as nossas mãos numa massa de bolhas, 

quando o despíamos e deitávamos os dentes, um a um, para dentro dos silos 

alojados na varanda do sobrado. No terreiro, dormia o café, acordado duas vezes 

por dia, por uma espécie de ancinho de madeira e pelos nossos pés descalços. 

Seguindo o desenho do mapa, a madrinha tratava o café como se fosse água 

benta, ouro em grão. Falava arábica e dividia-o em lotes, dizendo: “moca, fino, 

paiol e escolha”. Descobrimos no mapa, debaixo das árvores-sombra, escrita a 

tinta azul, a palavra KAFFA. A tratar do café, aprendemos a iludi-la um pouco, 

misturando lotes, e ouvimos expressões bizarras como calda bordalesa, míldio e 
cobra chicote. Não sabemos se no mapa, se de verdade, a madrinha tratava do 

café a pensar na vinha da memória. (TAVARES, 2004, p. 101)       
   

   Ora, o deserto inscrito nesse mapa de tesouros locais guarda segredos a serem 

descobertos, ritualisticamente, pelas gerações futuras, via palavra e gesto. A procura das 

crianças por vestígios de uma história e seus enigmas, como o sentido da palavra “kaffa”, 

“fala arábica”, escrita “debaixo das árvores-sombra” e imediatamente associada ao café –   

de origem africana, da região de Kaffa, na Etiópia –  pode ser lida como a própria 

representação do nascimento sagrado da terra e do homem. Não é à toa que no “mapa do 

Natal”, o café, um dos produtos de consumo mais importantes em todo o mundo, também 

seja tratado “como se fosse água benta, ouro em grão”.  Desse modo, “a pensar na vinha da 

memória”, assim como a madrinha, Paula Tavares alarga as margens do presente.  

 Para encontrar a fecundidade de um deserto, é preciso olhar além do horizonte de 

areia e perceber a potencialidade de seus vazios e silêncios. Assim como a poesia, a 

singularidade do deserto está na sua voz à espreita, “melhor dizendo: do sotaque de sua 

voz. É uma modulação indefinida, inconfundível e que fatalmente, a torna outra. É a 

marca, não do pecado, e sim da diferença original” (PAZ, 1993, p. 141). 

 Assim, de Ritos de passagem, de 1985, a Como veias finas na terra, de 2010, a 

imagem do deserto associa-se a essa busca da identidade e da alteridade, ou outridade, para 

voltarmos ao termo de Octavio Paz. Em Manual para amantes desesperados, de 2007, 

como já ressaltamos, ela está presente no livro como um todo, com os sujeitos, amantes, 

em estado de provação, “desesperados”, por penetrarem no labirinto iniciático. Vejamos o 

segundo poema da obra: 
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Pode ser que me encontres 

Se caminhares pelas dunas 

Sobre a ardência da areia 

Por entre as plantas rasteiras 

 

Pode ser que me encontres 

Por detrás das dunas 

 

Talvez me encontres 

Na décima curva do vento 
Molhada ainda do sangue das virgens do sacrifício 

Por entre a febre 

A arder 

 

Pode ser que me encontres 

Como ao escaravelho negro 

Dobrada ao chão da décima duna 

No corpo as gotas da salvação 

Na exacta medida da tua sede 

 

Pode ser que me encontres 
No lugar da aranha do deserto 

A tecer a teia 

De seda e areia 

                                         (TAVARES, 2011, p. 188) 

 

 O tu a quem se dirige a voz lírica é o amado, com quem dialoga constantemente, à 

maneira do “cântico dos cânticos”, de Salomão – como bem analisou a professora Cinda 

Gonda (2010) também a respeito dos poemas de O lago da lua e Dizes-me coisas amargas 

como os frutos – além do próprio leitor, que é seduzido pelo olhar enigmático do feminino 

e instigado a se aproximar de um espaço íntimo e profundo, de expansão individual, mas, 

ao mesmo tempo, de um grande espaço exterior, de “outras cartografias identitárias [que] 

se projetam no mapa das textualidades” (PADILHA, 2008, p. 70). A respeito dos poemas 

de Manual, analisa Carmen Lucia Tindó Secco:      

 

O vaivém das dunas, figuradamente, representa o ir e o vir do presente e do 

passado, o deslocamento de histórias e estórias. Alegoriza também 

descobrimentos por detrás das dunas: lembranças da infância, da cultura. O vento 

traz o ensinamento de provérbios nyanekas, a tradição das velhas mulheres a 

prepararem a farinha, a tecerem os cestos e a debulharem o milho. A memória 

dos rios deságua no Atlântico, onde o sangue das raparigas desvirginadas foi 
atirado. Nódoas de violência ainda hoje boiam na superfície dessas águas 

salgadas. (SECCO, 2008, pp. 132-133) 

 

 

 O deserto como descobrimento, enfim, individual e coletivo. O deserto como lugar 

de experiências, onde a vida tem significados móveis, ultrapassando todas as categorias de 

definição. O deserto, novamente, como labirinto e como possibilidade de morte e 

renascimento.  Os amantes líricos se perdem no deserto-labirinto e vivem a experiência do 
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encontro, mas com a consciência da continuidade da vida em outros encontros e provações.  

O deserto da poesia, enfim, com suas imagens de sons e de silêncios, de um sentido 

sagrado nos dizendo: “Pode ser que me encontres/ Se caminhares pelas dunas”.  

 

 

3.1. Habito as fontes todas do deserto  

 

o deserto é minha casa 

Ondjaki40 

 
...lá onde és amado constrói a tua casa 

provérbio kwanyama 

 

 O provérbio kwanyama usado por Paula Tavares como epígrafe na obra O lago da 

lua, o verso de Ruy Duarte que dá título a esta seção e outro do angolano Ondjaki nos 

apontam uma direção: a poesia dos nossos autores, que habitam “as fontes todas do 

deserto” (CARVALHO, 2005a, p.70), é a sagrada casa africana (re)construída.  

 O habitar, como já mencionamos, em dado momento, no capítulo anterior, é 

também a manifestação de uma experiência. “Instalar-se num território equivale, em última 

instância, a consagrá-lo”, diz Mircea Eliade (2001, p.36), e podemos pensar a poesia como 

um lugar de consagração, cuja reconstrução da realidade assemelha-se à transformação 

simbólica de um espaço em cosmos através da ritualização da linguagem. Trabalhando a 

desértica página, os poetas reorganizam o nosso mundo criando-o. Ao reencenarem suas 

casas africanas a sul a partir de fontes locais, dando-lhes novos alicerces e telhados, 

participam da construção do que deve se tornar “o nosso mundo”. Para Eliade, “não se faz 

‘nosso’ um território senão ‘criando-o’ de novo, quer dizer, consagrando-o.” (Idem, p. 34).  

 Desse modo, habitar o deserto, símbolo também da casa angolana de Ruy e de 

Paula, é ao mesmo tempo habitar a linguagem para recriar o que somos. Na morada da 

poesia, a palavra repete a cosmogonia. Segundo Octavio Paz, “todas as nossas versões do 

real – silogismos, descrições, fórmulas científicas, comentários de ordem prática etc. – não 

recriam aquilo que pretendem exprimir. Limitam-se a representá-lo ou descrevê-lo” (1996, 

p. 46). A poesia, ao contrário, com suas imagens e frases-ritmo, “evoca, ressuscita, 

desperta, recria (...), revive nossa experiência do real” (Idem, p. 46). Na imagem poética, 

pensando ainda com Paz, comungam a expressão singular da visão e da experiência do 

                                                             
40 ONDJAKI. Dentro de mim faz sul seguido de acto sanguíneo. Lisboa: Editorial Caminho, 2010. p. 19. 
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mundo do poeta e uma realidade objetiva; “os nomes e as coisas se fundem” (PAZ, 1996, 

p. 44) e o sentido da imagem é ela própria. Assim, a palavra casa, por exemplo, em um 

poema, apresenta uma pluralidade de sentidos, ao mesmo tempo que adquire uma unidade 

imagética.  

 Em uma de suas reconfigurações líricas de provérbios africanos, em Hábito da 

terra, Ruy Duarte de Carvalho constrói: 

 

Omili yange iwa ili m´ongubu 

Omupika wange muwa k´oilongo. 

 

A minha bengala metida em espinheiras, dentro do cercado 

Está longe de casa o meu melhor escravo. 

                                                             KWANYAMA 

 

Está escravo da casa o meu melhor longe, sou escravo da casa dentro 

do cercado, cerquei-me de casas. Longe de espinheiras eu sou a 

bengala cercada de escravos. Sou escravo do longe que cerquei de 

casas dentro de espinheiras. Estou dentro de casa, longe do cercado, 

cercado de longe em casa de escravo. Estou longe do longe que há no 

meu cercado.  
                                                                (CARVALHO, 2005a, p. 240)    

  

 O entrecruzamento de três discursos formam o poema: o provérbio na língua 

kwanyama, a tradução para o português e as reescrituras da máxima em prosa poética. A 

linguagem do provérbio, “muito para lá da mera utilização da palavra, pertence a todos”, 

nos ensina Paula Tavares (2004, p. 27); a da tradução revela “uma pluralidade de línguas”, 

mesmo que se pretenda alcançar um sentido único, diz Octavio Paz (2009, p. 9); e o poema 

em prosa envolve o poeta “tradutor” e suas inúmeras possibilidades de escrever e criar 

sentidos.  

 A respeito dos provérbios, Tavares acrescenta:  

 

Tal como outros valores culturais, o sistema dos provérbios assenta num 
patrimônio de conhecimentos facilmente reconhecível pela comunidade, que o 

aprende integrado num sistema de ensino baseado no aproveitamento da 

singularidade do indivíduo, enquanto parte de um todo comunitário, onde a 

solidariedade é cultivada como dado adquirido a não perder. (TAVARES, 2004, 

p. 27) 

 

 No provérbio trabalhado por Ruy Duarte, as conotações da bengala, das 

espinheiras, do cercado, da casa e do escravo podem ser facilmente reconhecidas pela 

comunidade dos kwanyamas, pois trazem referentes de uma realidade objetiva: o esquema 

circular dos sambos. Segundo Carvalho, entre os povos pastores, os sambos “são recintos 

constituídos para acolher no seu interior rebanhos e pessoas durantes lapsos relativamente 

curtos de tempo e ao sabor dos imperativos que determinam os calendários, os ritmos e os 
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rumos dessa prática que dá pelo nome de transumância” (1999, p. 370). Esses espaços de 

apoio são constituídos por círculos de ramos de espinheiras, sejam eles pequenos ou 

maiores, com clareiras abertas a partir da reunião de arbustos que depois formam as cercas. 

Assim, o papel do enunciador da sentença é promover um juízo a respeito de criados que 

fogem ao controle e à subordinação dos seus chefes, possivelmente mais velhos, pois 

representados metonimicamente pela bengala.   

 Ao ser traduzido para o português, o provérbio impõe ao leitor inserido em outra 

cultura um esforço de compreensão, ao mesmo tempo que o deixa livre para novas 

associações e experiências de sentido. O que o poeta faz, na sequência, é propor algumas 

dessas novas possibilidades de leitura do mundo. Para além do contexto angolano do 

provérbio, recorre a um jogo de palavras “que é um enigma poético” (PAZ, 1996, p. 44). 

Ele explora a sonoridade das frases, utiliza recursos como a repetição e a inversão dos 

termos e amplia as imagens.  A metáfora da casa, por exemplo, é plurissignificativa, com o 

sujeito lírico em tensão entre o aprisionamento e o afastamento do círculo familiar 

instituído. Ao fim, observamos que os vocábulos casa, escravo, cercado e espinheiras se 

assemelham semanticamente, e a casa, além de representar o abrigo, o espaço de reunião 

familiar ou de negócios domésticos, a terra e o lugar de pertença cultural e/ou afetiva, 

também figura aquilo que está guardado e, por vezes, encarcerado em limites não 

ultrapassados.    

O eu lírico ambíguo, ao expressar estados de alma relativos, acaba por 

problematizar o provérbio, saber local; e a poesia, ao penetrar na realidade, possibilita a 

recriação desta. Portanto, provérbio e poema “consagram o instante”, para usarmos outro 

termo de Octavio Paz, pois sem as fontes da história, “sem os homens, que são a origem, a 

substância e o fim da história – o poema não poderia nascer nem encarnar; e sem o poema 

tampouco haveria história, porque não haveria origem nem começo” (Idem, p. 54).  

No caso do trabalho de Ruy Duarte com as “fontes todas do deserto”, precisamos 

lembrar também que, se por um lado a tradução “suprime as diferenças entre uma língua e 

outra”, como assevera Paz (2009, p. 13), “por outro as revela mais plenamente” (Idem, p. 

13). O crítico ainda conclui: “graças à tradução, nos inteiramos de que nossos vizinhos 

falam e pensam de um modo distinto do nosso” (Idem, p. 13). Como já destacamos, uma 

das propostas de Carvalho é exatamente mostrar uma diversidade de paisagens culturais e 

de discursos, oferecendo uma leitura crítica de todo um imaginário construído sobre o 

continente africano. Para isso, deu novas traduções às fontes observadas, em um trabalho 
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constante de “versões, conversões e reconversões”, como ele próprio declarou na 

introdução de Ondula, savana branca, de 1982. No seu processo de “visita aos pastores”, 

tinha consciência de que era preciso dizer as vozes dos povos do sul, revisitando elementos 

da tradição oral a fim de levá-los para longe do cercado, assim como faz Paula Tavares. 

 A professora Maria Nazareth Soares Fonseca, em um dos seus artigos sobre Ruy 

Duarte de Carvalho e Paula Tavares, reforça a ideia de que a ameaça do desaparecimento 

das tradições acentua movimentos de recuperação de “lugares de memória”, expressão do 

historiador francês Pierre Nora. Nesses processos, para Fonseca, “funções aparentemente 

antagônicas se inter-relacionam para produzir novas formas de preservação/restauração 

daquilo que se perdeu” (2002, p. 11), entre elas elementos do sagrado retirados do seu 

lugar original e reencenados simbolicamente nas escritas literárias. 

No poema de Ruy Duarte apresentado acima, a casa, por exemplo, é espaço 

sacralizado, porque compõe uma decisão vital, um modo de ser dos kwanyamas. “Situar-se 

num lugar, organizá-lo, habitá-lo – são ações que pressupõem uma escolha existencial: a 

escolha do Universo que se está pronto a assumir ao criá-lo”, afirma Mircea Eliade (2001, 

p. 36). Assim, são consagradas tanto as casas erguidas ao redor do fogo religioso
41

, nos 

sambos e nas aldeias do deserto, quanto as casas reconstruídas na literatura, como universo 

de resistência e de princípios que se diferenciam e se multiplicam.  

Já o fogo disposto em um ponto central é justamente o lugar “onde se efetua uma 

rotura de nível, onde o espaço se torna sagrado, real por excelência” (Idem, p. 44), o 

Centro.“Da mesma forma que o Universo se desenvolve a partir de um Centro e se estende 

na direção dos quatro pontos cardeais, assim também a aldeia se constitui a partir de um 

cruzamento”, acrescenta Eliade (Idem, pp. 44-45). Ou seja, a divisão da aldeia em setores 

associa-se a uma construção que tem como modelo exemplar a cosmogonia. E seja qual for 

a estrutura de uma sociedade, a casa se torna sempre santificada, pois “constitui uma imago 

mundi, e o mundo é uma criação divina.” (Idem, p. 50). Esta imagem de organização que 

                                                             
41 Para os Kuvale, por exemplo, o lugar do fogo sagrado é o elao, explica Ruy Duarte de Carvalho: “Do lado 

de fora e à frente de algumas casas, encontra-se um conjunto de pedras e de paus deitados no chão, 

arrumados de forma a constituírem um retângulo de troncos paralelos mais comprido do que largo. No topo 

que lhe fica mais afastado da casa, ergue-se uma paliçada feita igualmente de paus paralelos mas agora 

implantados na vertical onde são entaladas enormes armações de boi que provêm de animais sacrificados. 

Cada uma das pedras e de alguns dos paus e dos conjuntos destes têm nome, e o todo constitui um altar, um 

lugar de culto, um elao. Elao é exatamente o nome da pedra onde arde o Fogo de uma família e debaixo da 

qual estão enterrados, num buraco fundador, os produtos, os pós, as farinhas, as relíquias, as unhas de 

animais ou as escamas de pangolim, por exemplo, que o dono desse Fogo recebeu, que o seu pai lhe legou, e 

fazem daquele lugar, e daquela fogueira, objetos sagrados de que depende a sua sorte. Sorte, em olu-kuvale, é 

elao também.” (CARVALHO, 1999, p. 367).   
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reencena uma cosmogonia também pode ser lida em vários textos de Paula Tavares, entre 

eles, o único poema em prosa da obra Ex-votos: 

 

QUANDO AFIAVAS o pau de mutiati, trazias as boas palavras: um bezerro 

novo cabaças preparadas para o leite uma saia de couro curtido a cera e a 

borracha e muitos tijolos de barro seco para construir o ninho. A fogueira ficou 

acesa muitos dias. No pátio cresciam os risos e a abundância. Com paus e com 
pedras se alargou o cercado. Outras mulheres parentes e muitos bois entraram no 

terreiro. Então as tuas palavras ficaram pequenas como o vento do norte. A 

surucucu soprou e bebeu o leite dos pequenos. A noite desce agora mais cedo e 

está frio dentro do eumbo. (TAVARES, 2011, p. 175)  

 

 

 O homem que chega do pastoreio traz uma série de materiais para crescer a casa, 

como um bezerro, cabaças, a saia de couro, a cera, a borracha e tijolos. Observemos que 

todos eles são enumerados, no poema, sem o uso de vírgulas, sendo colocados juntos na 

cadeia da frase e da reconstrução do espaço. Além disso, os objetos são equiparados às 

“boas palavras”, trazidas no momento do retorno e da abundância. Ou seja, seres e nomes 

se somam no poema, revelando uma força misteriosa de aproximação entre eles, essencial 

na instauração do rito de criação. Segundo Octavio Paz, “a fusão – ou melhor, a reunião – 

da palavra e da coisa, do nome e do nomeado, exige prévia reconciliação do homem 

consigo mesmo e com o mundo” (1982, p. 45). Ao que tudo indica, tal reconciliação 

acontece, em um primeiro instante, no poema, quando o homem, de volta a casa, afiava o 

pau feito da árvore sagrada mutiati.  

Contudo, algo quebra a harmonia do eumbo, aldeia típica dos Handa, um dos 

grupos étnicos do sul de Angola, em que cada casa tem uma função particular: a presença 

de “outras mulheres parentes e muitos bois” que entram “no terreiro”. A poligamia, em 

geral, praticada entre os Handa, e os bois sagrados, que não são abatidos fortuitamente, 

parecem ter empobrecido as palavras e a própria subsistência da família que se alargou 

junto com o cercado, em uma crítica a esse sistema tradicional de cultura.  Por fim, o 

sujeito lírico feminino, ao reforçar o “frio dentro do eumbo”, associado aos ventos que 

fazem as temperaturas baixarem no deserto, pluraliza o sentimento de fragilidade da 

comunidade, ao mesmo tempo que acentua sua própria melancolia. Não é à toa que a 

fogueira representada esteve “acesa muitos dias”, enquanto “cresciam os risos”.  

Em outro de seus poemas de Ex-votos, podemos encontrar novamente encenados os 

sentidos de construção da casa sagrada e da guarda do fogo, símbolos que fornecem a vida 

e o calor que orientam os caminhos da existência do sujeito, dando-lhe a possibilidade da 
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viagem misteriosa ao seu próprio interior.  A edificação da casa física, descrita passo a 

passo, soma-se à construção da casa individual, ambas feitas com o “barro de dentro”.    

 

Constrói-me a casa 

Com o barro de dentro 

Entrelaça o colmo 

 
Guarda dos caminhos 

Guardião do fogo 

 

Fixa um tronco aqui 

E outro ali 

Prepara a preciosa mistura de lamas 

E procura a fibra vegetal exacta 

Constrói-me a casa com o barro de dentro 

 

Guarda dos caminhos 

Guardião do fogo. 
 

                                  (TAVARES, 2011, p. 176)  

 

Nesse sentido, podemos adicionar, com Gaston Bachelard, a ideia de que o interior 

da casa sagrada possui o calor de acolhimento e faz o homem viver mais intensamente os 

valores de intimidade (2000, p. 57). Contudo, no contexto do deserto angolano, o fogo 

cultuado no espaço externo, além de aquecer, em geral, os laços tradicionais, alimenta a 

busca de encontro existencial do homem consigo e com o outro. É realmente interessante 

pensar no lado de fora coexistindo ao de dentro, pois voltamos à associação da casa ao 

deserto, a grande extensão de terreno segundo a qual sociedades africanas constroem suas 

experiências de sentido. Diferente da imagem, recorrente em muitas culturas, de que o 

deserto é “região desconhecida e temível dos demônios, das larvas, dos mortos, dos 

estranhos – ou seja, o caos, a morte, a noite” (ELIADE, 1991, p. 34), na sua prática de 

transumância, o homem do deserto reconstrói repetidamente sua casa, habitação interna e 

externa. O mesmo fazem nossos poetas viajantes, quando buscam na memória íntima da 

tradição uma forma de compreender o presente. “Com que força eles [os poetas] provam 

que as casas para sempre perdidas vivem em nós! Em nós elas insistem para reviver!”, diz 

Bachelard (2000, p. 70). Nas obras de Ruy Duarte e Paula Tavares, o sonho de 

(re)construção da casa angola é exclamado através da memória vigilante da poesia. 

Segundo Bachelard,   
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se mantivermos o sonho na memória, se ultrapassarmos a coleção das 

lembranças precisas, a casa perdida na noite dos tempos sai da sombra, parte por 

parte. Nada fazemos para reorganizá-la. Seu ser se reconstitui a partir de sua 

intimidade, na doçura e na imprecisão da vida interior. Parece que algo fluido 

reúne as nossas lembranças. Fundimo-nos nesse fluido do passado. 

(BACHELARD, 2000, p. 71) 

 

Na poética de Paula Tavares, por exemplo, presenciamos espaços de uma casa em 

que “as crianças de vidro (...) carregam a morte sobre os ombros/ despejam-se sobre o 

espaço/ enchendo a cidade de estilhaços” (TAVARES, 2011, p. 95), as mulheres enchem 

“com o eco da tristeza/ a lavra da vida/ que se desconta morrendo” (Idem, p. 96), o amado 

“deixa perdidas como um sonho as belas sandálias de couro” (Idem, p. 81), os homens 

“esperam/ um futuro parto das mulheres” (Idem, p. 94) e o “silêncio permite/ ao amor mais 

limpo/ erguer a voz/ no rumor dos corpos” (Idem, p. 88). A casa vai tomando forma, pois, 

através da voz erguida sobre esse silêncio final.  

Os versos de Paula citados acima estão em O lago da lua, obra que reflete o 

espelho de uma poesia que é senão o conteúdo da consciência e da intimidade, lugar de 

memória, “que acende a noite das palavras” (Idem, p. 77). É, enfim, a casa construída 

verso a verso, pois é “lá onde se é amado”, parafraseando a autora.  

No poema de abertura do seu Manual para amantes desesperados, as mãos que 

fabricam a casa e o poema estão em sintonia com as dunas do deserto, na busca pelo 

equilíbrio entre os “amantes” e a paisagem.  

 
Mantém a tua mão 

No rigor das dunas 

Andar no arame 

Não é próprio de desertos 

 

Cruza sobre mim 

As pontas do vento 

E orienta-as a sul 

Pelo sol 

 

Mantém a tua mão 
Perpendicular às dunas 

E encontra o equilíbrio 

No corredor do vento 

 

A nossa conversa percorrerá oásis 

Os lábios a sede 

 

Quando saíres 

Deixa encostadas 

As portas do Kalahari 

                                        (TAVARES, 2011, p.187) 
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Paula Tavares tem um lirismo muito particular, que combina a suavidade do doce 

movimento das palavras com a força de imagens do feminino, da natureza local e do 

sagrado revisitado. No poema acima, isto também se dá. Signos relacionados ao deserto, 

como as dunas, o vento, o oásis e a sede, acompanham o encontro dos sujeitos. Ademais, 

há um “erotismo sagrado” presente na voz lírica e nas imagens representadas. Para 

Georges Bataille, esse erotismo “diz respeito à fusão dos seres com um além da realidade 

imediata” (1987, p. 14). Falar em “fusão” talvez pareça excessivo, mas, se considerarmos o 

lugar central que assume o outro a quem se dirige constantemente o eu lírico nos poemas 

de Paula, podemos dizer que, em geral, há uma sacralização da paixão amorosa encenada. 

Assim como é recorrente o partir e o regressar desse outro, sempre em movimento, em 

viagem por inúmeros caminhos, incluindo os dos mundos invisível e sobrenatural. De 

qualquer modo, podemos ler uma certa fusão dos amantes que se (re)encontram, de tempos 

em tempos, na casa-deserto. Por isso, ao fim do poema “Mantém a tua mão”, a fala da 

mulher pede, com a delicadeza de quem percorreu oásis na companhia do amado, que este, 

ao sair, deixe “encostadas/ as portas do Kalahari” (TAVARES, 2011, p. 187). 

As portas “encostadas” dão sinal de uma espera, esperança, tantas vezes escapada 

pelas mãos. A respeito da imagem da porta, Gaston Bachelard destaca: 

 
A porta é todo um cosmo do Entreaberto. É no mínimo uma imagem-princeps 

dele, a própria origem de um devaneio onde se acumulam desejos e tentações, a 

tentação de abrir o ser no seu âmago, o desejo de conquistar todos os seres 

reticentes. A porta esquematiza duas possibilidades fortes, que classificam 

claramente dois tipos de devaneio. Às vezes ela está bem fechada, aferrolhada, 

fechada com cadeado. Outras vezes está aberta, isto é, escancarada. 

Mas chegam as horas de maior sensibilidade imaginante. Nas noites de maio, 

quando tantas portas estão fechadas, há apenas uma entreaberta. Bastará 

empurrá-la suavemente! Os gonzos foram bem lubrificados. Então um destino se 

desenha. (BACHELARD, 1993, p 225.) 

 
 

 Nem fechadas, nem escancaradas, as portas dos desertos visitados por Ruy Duarte 

de Carvalho e Paula Tavares parecem mesmo estar entreabertas ou encostadas, à espera de 

viajantes que se aventurem na descoberta da casa africana. Mircea Eliade sublinha que a  

abertura da porta “torna possível a passagem de um modo de ser a outro, de uma situação 

existencial a outra” (2001, p. 147). Tal abertura diz respeito ao cosmo “aberto” no qual 

vive o homem religioso, que se comunica com os deuses e participa da construção de 

sentidos sagrados do mundo. Por isso, “sua habitação é um microcosmos, e também seu 

corpo” (Idem, p. 141). Ou seja, Eliade estabelece uma correspondência entre a casa, o 

corpo e o cosmos. Para ele, a casa, imago mundi, é uma reprodução do corpo e toda forma 



130 

 

de “Cosmos – o Universo, o Templo, a casa, o corpo humano – é provida de uma 

“abertura” superior” (ELIADE, 2001, p. 147), que é o próprio desejo de transcendência. 

Daí a porta sugerir a ideia de passagem e iniciação, pois delimita o que está fora ou dentro 

do espaço sagrado. 

 A imagem da casa-corpo carrega esse sentido sagrado em muitas sociedades, 

incluindo as africanas. “De onde eu venho empresta-se o corpo à casa/ a memória ao tecto 

onde pinga a chuva/ como se fosse agora como se fosse sempre”, dizem os versos de Paula 

Tavares (2011, p. 197). “Vem e sacrifica:/ que o teu corpo encontre a paz/ – por dentro e 

por fora –.”, profetiza o oráculo de Ifa yorubano, nos versos de Ruy Duarte (2005a, p. 

159). Enfim, “habitar o corpo”, construí-lo, fazê-lo dançar, “em movimentos de pés, mãos 

e magia [...] ao som dos tambores” (TAVARES, 1998, p. 58), é abri-lo ao ritual da 

travessia iniciática.  

 É recorrente nas obras dos autores a referência a essa casa-corpo-cosmo. Em Paula 

Tavares, os ritos de passagem centelham desde seu primeiro livro, com destaque para a 

memória do corpo feminino. Em Ruy Duarte, o corpo sujeito a travessias se reveste de e na 

paisagem, percorrendo desertos em “decisões da idade”. Vejamos o poema “Uma árvore 

no Zaire”, dividido em quatro momentos, do livro A decisão da idade, de Carvalho: 

 
I 

 

Uma árvore, no Zaire 

recorta-se na luz que a tarde ascende 

num derradeiro esforço de inversão. 

 

Recupera-se, agreste 

da percutiva rede que a cercou. 

 

Concentra-se na fibra do seu cerne. 

Mineraliza a glandular estrutura, impõe relevo ao corpo 
e imobiliza o porte: 

dedilha as cordas que o silêncio oferece. 

Assume do granito a lisa exposição. 

 

Uma árvore 

no Zaire 

amadurece o ardor meridional com que anoitece.  

 

 

II 

 
Porque se habita o espaço do olhar dos vivos 

suspenso na memória de envolvidos vultos 

e a idade ascende 

e exige um gume que lhe fenda a cor 

a combustão dos actos e dos corpos 

libera um olor de labareda fátua: 
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a exacta dimensão que a noite recupera. 

 

Sustém-se o tempo aqui, neste lugar 

na unidade medular das formas. 

 

E nem o espaço se propõe distância 

além deste contorno de erosões. 

 

 

III 
 

De casas preservadas na infância 

e o que eu sei das coisas, para além do tempo: 

 

organizam o porte e a trajectória 

na consentida face do silêncio. 

Petrificam-se mansas no interior da pedra 

e o abandono é nelas, já vencido 

 

a hesitação que habita as coisas móveis. 

 
Assim se lhes constrói 

e amadurece 

uma presença alheia que as revela.  

 

 

IV 

 

Pelo que sei da noite 

da sua orografia de vulcões expectantes 

e da carnal leitura 

de algumas profecias 
 

deste oriente vago me rejeito. 

 

Assumo um corpo que armazena a noite 

para expeli-la exausto e me encontrar 

na identidade súbita da cor. 

 

Estou no regaço enxuto das manhãs 

estou no regaço vítreo dos desertos. 

 

Floresço o breve instante das entregas. 

Vou devolver-me ao ventre das nações. 
 

                                                                    (CARVALHO, 2005a, pp. 59-62)  

 

 

Os quatro movimentos do poema são muito significativos para pensarmos a 

correspondência casa-cosmos-corpo: no primeiro, destaca-se o símbolo da árvore, que 

podemos associar ao Axis mundi, o pilar cósmico que liga a terra ao céu; o segundo põe em 

relevo exatamente os mundos terreno e celeste, caracterizados pelo “olhar dos vivos” e de 

“envolvidos vultos” (CARVALHO, 2005a, p. 60); na parte três, temos a imagem das casas; 

e por fim, o corpo do próprio sujeito. Podemos notar, já com o título, que o poema se 
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organiza a partir da imagem da árvore sagrada, o Centro segundo o qual o cosmos é 

construído. Contudo, a árvore, em “derradeiro esforço de inversão” (Idem, p. 59), procura 

se recuperar. Os vocábulos “recorta-se”, “recupera-se”, “concentra-se”, “impõe” e 

“imobiliza”, eleitos e destacados nos versos em que aparecem, dramatizam a ação da 

“Árvore do mundo”, que resiste ao tempo e “amadure”, na estrofe final do primeiro 

segmento. O verbo amadurecer, assim como a imagem da noite, perpassam todo o poema. 

Quer dizer, o tempo noturno da reflexão acompanha o processo de amadurecimento do 

espaço que precisa reassumir sua força e sacralidade. É assim que, neste lugar, umbigo que 

liga o mundo dos vivos e dos mortos, “sustém-se o tempo” (Idem, p. 60).  

 De igual modo, as casas da terceira parte “organizam o porte e a trajectória/ na 

consentida face do silêncio” (Idem, p. 61). Elas também amadurecem, porém, através do 

olhar do outro, “uma presença alheia que as revela” (Idem, p. 61), em um diálogo entre 

identidade e alteridade. Por fim, a reconstrução do simbolismo cósmico se conclui com a 

experiência de redescoberta do próprio sujeito, que assume “um corpo que armazena a 

noite” e se “encontra/ na identidade súbita da cor” (Idem, p. 61). Como em um ritual de 

iniciação, a casa-corpo passa por estágios de maturação para, no final, o sujeito descansar 

“no regaço enxuto das manhãs”, “no regaço vítreo dos desertos” (Idem, p. 61), florescer e 

voltar novo “ao ventre das nações” (Idem, p. 62).   

  Em paralelo, novamente, pensamos o deserto como travessia. O sujeito que retorna 

“ao ventre das nações” continua sua viagem em busca de experiências de sentido. Nos 

espaços geográficos que percorre, estão inscritas histórias a serem lembradas e recontadas, 

para que a árvore não se quebre. Como escreveu Ondjaki, não se pode esquecer que:  

 
(...) no acto sagrado da escrita as geografias que mais gritam são as de dentro; as 

que abordam a sua proveniência, que fazem falar criativamente sobre as 

verdades do continente com a habilidade de não ferir a dignidade da nossa casa e 

dos nossos mais-velhos. (...) E as boas estórias são os nossos trilhos internos, as 

nossas verdades sociais e a nossa capacidade de saber contar o que é sagrado e 

tem de ser dito – para mais tarde ser repetido. 

(ONDJAKI. In: PADILHA; RIBEIRO, 2008, pp. 52-53, grifo nosso)  

 

Ruy Duarte de Carvalho e Paula Tavares são poetas viajantes do deserto, que 

manuseiam a escrita para encontrar “o segredo” e “contar o que é sagrado”, como faz Paula 

no poema que fecha “devagarinho” o Manual que nos oferta:  
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No deserto vi as estelas 

Do caminho do meio 

No deserto vi as estelas 

Com os poemas inscritos 

Pelo deserto fui ao fundo da noite 

Ao fundo da vida 

Passei os dedos cegos pelas estelas 

Vi o nome verdadeiro 

Escondido em Segalen 

No deserto vi as estelas 

A tempestade 
A solidão por dentro 

Olhei de novo o escravo 

Sentei-me a olhar o fim 

Encontrei o segredo 

Fechei devagarinho as portas. 

(TAVARES, 2007b, p. 37) 
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PARA ATRAVESSAR O DESERTO: UMA CONCLUSÃO 

 

O que seria enfim da reflexão 

se a não iluminasse a luz do espírito? 

Ruy Duarte de Carvalho
42

 

 

Toda a pesquisa feita para este doutorado e a escrita da tese foram realizadas em 

simultâneo ao trabalho de professora em duas instituições de ensino, com uma média de 

dez turmas por ano. Em dado momento, chegamos a pensar que as areias nos cobririam, 

desfazendo nossos passos. Além do desgaste em conciliar as tarefas, o processo de escrita, 

para nós, é um exercício de luta dolorosa com a palavra. Como tirar do silêncio todo um 

jogo de ideias e de leitura de uma poesia que nos diz também a nós próprios, em nossa 

travessia pessoal? “E quem narra não há de ter, ele também, que dar-se a contar?”, lembra 

Ruy Duarte de Carvalho (2000c, p. 38). 

 Em outro de seus textos, parte de um poema de “Exercícios de crueldade”, 

encontramos traduzido nosso desafio com o deserto da página:   

 

Havia um texto para encerrar um livro e havia um livro para encerrar um tempo. 

E eu precisava de um lugar de noite, de um tempo simultâneo ao meu, de uma 

matriz de areia aonde o verbo se ajustasse ao vento para esculpir no flanco das 

falésias um texto de silêncios que excedesse os livros. Um texto assim, se o 

conseguisse agora, seria para entregá-lo a quem me escuta ainda e a quem repito, 

para ocultar o medo.  (CARVALHO, 2005a, p. 127) 

 

“Um texto de silêncios” transmudado em voz, como consegui-lo? Não sendo poeta, 

o texto que pretendemos escrever sempre teve como horizonte a busca de uma linguagem 

clara e coerente na exposição da nossa pesquisa, para entregá-lo, especialmente, àqueles 

que nos escutam na sala de aula: os nossos alunos. Foi neles que sempre pensamos. Se este 

texto puder chegar até eles, como possibilidade de diálogo entre conhecimentos e culturas, 

                                                             
42 CARVALHO, Ruy Duarte de. Lavra: poesia reunida 1970-2000. Lisboa: Cotovia, 2005. p. 192. 
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como ampliação de fronteiras no campo do saber, como mais um elemento enriquecedor 

nos seus processos de formação, o suor e as noites insones terão valido a pena.   

Atravessar um deserto: esta foi nossa pretensão inicial. Consultamos guias e mapas, 

preparamos a bagagem com o essencial, banhamos o corpo com ervas de Ossaim e 

partimos. Muitas vezes não soubemos encontrar nosso tempo entre as veredas percorridas e 

o repouso nas sombras raras, experimentando as decisões da idade entre o som e o silêncio. 

Quando se está no deserto, a sede do corpo e do espírito, muitas vezes, nos faz enxergar 

miragens, com a gravidade de que o enganoso estímulo visual é real para o sujeito que o 

vive. Todavia, nos conforta pensar que somos apenas mais um a observar a imensidão do 

deserto e que, na condição de viajantes, nos é permitido muita coisa, “como inventar a 

cores o [nosso] percurso, como uma escrita de espelhos que se revê e lê” (TAVARES, 

2004, p. 24).        

Nosso trabalho é sobre poesia. No mundo de hoje, com inúmeras guerras sendo 

travadas por todo canto, com catástrofes ambientais que denunciam o suicídio da espécie, 

com a arrogância e o consumo como valores supremos, há muito nos perguntamos se 

haveria uma saída para o reencontro do homem com o humano, com o sagrado que 

distingue simbolicamente os seres resgatando sentidos esquecidos. Sair desse labirinto sem 

sermos devorados pelo Minotauro parece tarefa impossível, mas acreditamos em um fio de 

Ariadne muitíssimo pertinente: a experiência da poesia.  

Desse modo, nossa proposta foi pensar qual o lugar da poesia em um mundo 

essencialmente fragmentário e qual o significado da releitura de aspectos do sagrado face 

ao panorama híbrido da sociedade angolana atual, a partir de uma leitura comparada das 

obras poéticas de Ruy Duarte de Carvalho e Paula Tavares. 

A poesia reunida de Ruy Duarte intitula-se Lavra. Em primeiro lugar, o ato de 

lavrar, cultivar a terra, é um ato simbolicamente sagrado, pois estabelece uma ligação 

transcendente do homem com a terra e o céu. Preparar o solo, plantar e colher compõem 

um ciclo de fertilidade, de gestação do alimento do corpo e, por consequência, do espírito. 

O ato de escrever, por sua vez, pode ser comparado à lavra, na medida em que, ao 

selecionar as palavras que irão compor o poema, preparando assim o solo da folha em 

branco, os poetas ensejam colher imagens plurissignificativas, capazes de reconfigurar a 

realidade. A poesia é, sobretudo, tempo, que se renova a cada ciclo e faz germinar novas 

ideias e percepções, como em qualquer lavoura.  
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Já o nome eleito para a obra com a poesia reunida de Paula Tavares é Amargos 

como os frutos (2011), recorte de um texto kwanyama e do título do seu terceiro livro de 

poemas, o que revela duas vertentes da experiência do sagrado em sua escrita: a dos 

sentidos do feminino, em sua ambivalência de dor e doçura, e a dos sentidos da terra, de 

reescritura de uma memória.  

Precisamos lembrar que, desde o mestrado, trabalhamos com a poesia de Paula 

Tavares. Nossa dissertação intitulada “Pra lá do cercado: tradição e ruptura na poética de 

Paula Tavares” foi defendida em 2003. De lá pra cá, outras leituras foram somadas à 

pesquisa inicial da obra da poeta e, para o doutorado, acreditamos que o diálogo com Ruy 

Duarte de Carvalho enriqueceu ainda mais o debate sobre a reescritura de tradições e da 

diversidade cultural em Angola. 

Na tese, a fim de responder às nossas questões, trabalhamos conceitos como 

experiência, sagrado, oralidade e memória que, ao serem confrontados, revelaram pontos 

convergentes e divergentes na escrita dos poetas em estudo, que se enveredaram pelo sul, 

coletando imagens e resgatando signos que projetam o sagrado na linguagem. Ao 

trabalharem elementos da tradição oral angolana de diferentes grupos, Carvalho e Tavares 

recuperam a palavra ligada a uma complexa visão africana do mundo e presentificam uma 

memória, uma tradição em permanente mudança.  Nesse caso, a poesia de ambos nos 

revela uma revisão dos próprios sentidos das experiências do sagrado e, por consequência, 

das relações humanas.  

Se, por exemplo, os poemas de Paula apresentam grande contenção, os de Ruy 

Duarte exploram com maior fôlego a extensão da página, contudo, ambos propõem uma 

viagem ao desconhecido do verbo. Daí a imagem do deserto nos ter parecido pertinente 

para pensarmos esta viagem.  Imagem recorrente nas obras dos autores, o deserto pode ser 

associado ao continente africano, ao universo do sagrado e à própria poesia. 

O deserto da página em branco é um ponto de convergência no exercício poético 

dos autores. A poesia é desértica no sentido da busca pela metáfora primordial e as 

experiências de sentido apresentadas nas poéticas de Ruy e de Paula fazem parte do 

processo de desvendamento do deserto, representado pelo pouco que se conhece das 

culturas africanas. Percorrendo os desertos físicos do Namibe e do Kalahari, transitando 

entre pastores e gentes de diferentes comunidades, saltaram cercados para dar notícias de 

lugares e memórias do sul angolano.  
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As experiências particulares e literárias de cada um são únicas, porém, os dois 

escritores se cruzam, labirinticamente, muitas vezes, através de referências comuns, as 

“fontes todas do deserto”. Na entrevista concedida a Michel Laban, em 1991, Paula 

Tavares já pontuara a sua ligação com o antropólogo e como o trabalho de pesquisa 

empreendido por ele, que, de certa forma, a influenciara também: 

 

O Ruy Duarte é, no fundo, para mim a pessoa que melhor tem vivência do Sul, a 
memória do Sul, e que melhor a retoma e consegue fazer criações poéticas 

magistrais em relação ao povo do Sul onde eu nasci e onde eu fui criada. Foi ele 

também que me deu pistas para recorrer à antropologia, à etnografia: não é 

considerá-las como fontes de inspiração propriamente ditas, mas saber que ali há 

um material de pesquisa muito importante... A nossa própria voz como poeta 

existe, mas não é possível falar alguma coisa sobre o Sul, sobre a mulher, etc., 

sem recorrer a determinados livros, determinadas fontes. (In: LABAN, 1991b, p. 

855) 

 

Assim, muito das recolhas feitas por antropólogos, etnólogos e historiadores é 

aproveitado nas obras dos nossos autores, que assumem um papel de mediadores entre 

textos e discursos. Suas poéticas ressignificam elementos de uma tradição de base oral e 

elaboram novas experiências de sentido, como forma de conhecimento que procura agir 

sobre o mundo.  Esta é uma das iniciativas praticadas por Ruy Duarte e Paula Tavares em 

seus processos de escrita poética: dar “testemunho” de um tempo anterior, com marcas do 

sagrado. 

Contudo, é preciso destacar que não se trata apenas da produção de uma 

“antropologia poética”, termo frequentemente usado em estudos do gênero, relacionado à 

ideia de “etnopoesia”, empreendida, inicialmente, pelo alemão Hubert Fichte. O 

pesquisador Sandro Ornellas, em artigo sobre Ruy Duarte de Carvalho, lembra que sendo a 

etnopoesia um “processo de produção, inscrição e atualização – ritualizada ou não – da 

memória” (2009, p. 203), obras como Ondula, savana branca (1980) e Observação direta 

(1986), por exemplo, podem ser lidas sob a perspectiva etnopoética. Porém, o mosaico de 

intenções é bem mais complexo e a poesia é, antes de mais nada, espaço de liberdade, de 

multiplicidade de signos, “revolucionária por natureza” (PAZ, 1982, p. 15). Potencial de 

sentidos, ela é capaz de revelar o mundo e a condição original do homem. A percepção 

crítica das pluralidades do real, o desvelamento das coisas, faz da poesia, igualmente, um 

“exercício espiritual, um método de libertação interior” (Idem, p. 15). A liberdade é da 

escritura e do sujeito. O poeta, ao trabalhar constantemente com os recursos da linguagem, 

com os aparatos estético e semântico dos textos, converte os poemas não em uma “forma 



138 

 

literária, mas [no] lugar de encontro entre a poesia e o homem”, como diz Octavio Paz. 

(Idem, p. 17). Nesses encontros, as poéticas de Ruy Duarte e Paula Tavares possibilitam o 

contato dos sujeitos, o do discurso e o da leitura, com o universo do sagrado. 

Perguntamos com Octavio Paz, “será uma quimera pensar em uma sociedade que 

reconcilie o poema e o ato, que seja palavra viva e palavra vivida, criação da comunidade e 

comunidade criadora?” (1982, p. 309; 1996, p. 95). Utopia ou não, continuamos 

sustentando a ideia de que a poesia ocupa um lugar privilegiado para a experiência do 

sagrado, recuperando um tempo circular e mítico que nos leva, contraditoriamente, à 

consciência do vazio de sentidos no mundo.  

As releituras de elementos do sagrado empreendidas por Ruy e Paula denotam um 

posicionamento dos artistas diante de sua história, uma tentativa estética de resgate da 

própria condição: identidade e memória. Em uma perspectiva dinâmica, os poetas 

reconhecem as tradições como “uma projeção emitida pelo e para o presente” 

(CARVALHO, 2008, p. 71).  

Manuel Rui, na comunicação “Entre mim e o nómada – a flor”, apresentada na VI 

Conferência dos Escritores Afro-Asiáticos e publicada pela União dos Escritores 

Angolanos, em 1981, ao analisar a problemática da identidade cultural na sociedade 

angolana, põe em cena os personagens simbólicos nómada e letrado, que tão bem ilustram 

a tensão entre tradição e modernidade, quando destaca a necessidade de transformação das 

tradições como forma de atualização da memória histórico-cultural. Esta, determinada por 

uma pluralidade de faces, é redescoberta no “entre”, no equilíbrio entre o oral e o escrito. 

Manuel Rui diz: 

 

Sou nómada. Atravesso o deserto em busca de água e onde encontrar paro com o 

gado. Boi, deserto, água e onde encontrar paro com o gado. Boi, deserto, água, o 
triângulo que eu falo. Mas posso transmitir ao poeta escrito o pensamento a 

partir do qual ele transformará as palavras em texto. Eu sou o poeta escrito e faço 

a comunicação. Da oratura à escrita. De uma língua a outra, já interferida para 

uma semântica nova: a da minha identidade. (MONTEIRO, 1981, p. 29)  

 

“Poetas escritos”, Ruy Duarte e Paula Tavares também atravessam seus desertos, 

buscando, em inúmeras fontes tradicionais “de água”, energias “purificadoras e 

regeneradoras” (ELIADE, 1991, p. 152) para abastecerem o corpo dos seus textos. As 

águas sagradas da cultura africana, associadas simbolicamente à repetição “do nascimento 

dos mundos ou do ‘homem novo’” (Idem, p. 152), são importantes para a ritualização da 

vida e para a própria sobrevivência dos homens, incluindo os povos pastores do sul, que 



139 

 

convivem com sua escassez. Entretanto, se a aldeia global reconhece o problema do 

esgotamento de recursos naturais no planeta e a urgência de preservação dos ecossistemas, 

ainda não considera valores e experiências de determinados grupos, com suas ciências 

antigas, que não devem nada às modernas. Além disso, quando pensamos nos “povos do 

deserto”, é importante reforçar que, na história do Ocidente, a associação do deserto com a 

natureza selvagem, em oposição à cultura letrada da cidade, contribuiu para o tratamento 

difuso dado a esses grupos. A respeito de um deles, os pastores Kuvale, Ruy Duarte de 

Carvalho escreveu: 

Sociedades pastoris como as do Kuvale, e são muitas e com muitos pontos as 

que prevalecem em África (...) constituem uma afronta para a ordem que se 

pretende dominante e para a afirmação do progresso, da adopção dos sinais do 

progresso. Por isso também, sociedades como essa são por todo o Mundo 

estrategicamente ignoradas, olhadas de longe, apenas porque assim talvez se 

revelem mais inócuas enquanto aberrações, anacronismos, descuidos da história 

que a história se encarregará de resolver, integrando, na melhor das hipóteses e 

se não houver resistência, ou aniquilando, dominando, dissolvendo, igualizando 

e anulando, por fim. (CARVALHO, 1999, p. 27) 

 

 Esta é uma das problemáticas em pesquisas e discussões que vêm sendo realizadas 

nas últimas décadas a respeito do continente africano, em inúmeras áreas do conhecimento: 

a apresentação de sociedades africanas em posição de subalternidade. Um desses campos é 

a literatura. No caso das poéticas de Ruy Duarte de Carvalho e Paula Tavares, a linguagem 

é retomada como espaço de recuperação do sujeito histórico e social e as vozes líricas 

colocadas em cena seduzem pela palavra, manifestando experiências múltiplas, incluindo 

as da ordem do sagrado. 

 A respeito do termo “sagrado”, recordemos, ainda, de Roger Bastide (2006), para 

quem a sociedade moderna entrou em guerra contra os mitos, desmistificando tudo com 

um pensamento mecanicista. Porém, como o sagrado é o “real por excelência” (ELIADE, 

1992), o homem, que não pode viver sem os mitos, produz “novos significantes ou novos 

deslocamentos de sentido” (BASTIDE, 2006, p. 100). Assim, também em África um novo 

contorno dado ao sagrado é inevitável, tendo em vista que, no passado, o local tinha como 

tarefa garantir a unidade e o absoluto da tradição. Hoje, o sistema global, ao reduzir as 

fronteiras entre as diferentes comunidades, manifesta-se sob o signo da pluralidade e da 

renovação constante de estilos e práticas culturais.  

Na crônica “Angolana”, Ana Paula Tavares recupera um texto tibetano em epígrafe, 

que diz que “A Pátria é um acampamento no deserto” (TAVARES, 1998, p. 68), para 

concluir que: 
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Dessa longa travessia de desertos e invenção da Pátria ficam histórias de homens 

sós, tributários e reclamando direitos de pertença a uma geração, marcada pela 

diferença, e a quem é imposto um silêncio de impossíveis ruminações, pouco 

contemplativo para quem se afastou, ou aparentemente se afastou, com a sua 

própria tenda e teve de inventar no deserto o som de água de uma nova língua, 

um estatuto, um caminho. 

Escolhido o lugar e armada a tenda, impõe-se a construção de uma obra para 

ultrapassar o fosso do tempo, para estar próximo dos locais, antigamente amenos 

e agora perdidos. Impõe-se a lenta tessitura de uma língua de durar eternidades, 

uma história do país, ainda mera projecção de utopia, mas com o qual já há um 

encontro marcado para o futuro. (TAVARES, 1998, p. 68, grifo nosso) 

 

Diferente da ideia comum de vazio, de lugar desabitado e sem vida, o deserto é 

prenhe de sentidos. O deserto é movimento, é lugar de descobrimento, individual e 

coletivo. Os sujeitos que se aventuram a atravessá-lo conseguem olhar para além do 

horizonte de areia e perceber a potencialidade de seus vazios e silêncios. Por isso, Ruy 

Duarte de Carvalho e Paula Tavares também construíram suas tendas, tecendo novas 

experiências de sentido em “língua de durar eternidades”: a poesia. 
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