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RESUMO 

 

 

 

 

Na presente dissertação de mestrado, intitulada Andanças de um cavaleiro rumo ao 

sul, trabalho elaborado a partir da leitura do romance O quase fim do mundo (2008), e a 

partir da análise e estudo do texto, optamos por discutir a figura do herói, as ações e atitudes 

decorrentes do posicionamento das personagens em meio as dificuldades provocadas por um 

evento, a morte dos seres vivos do planeta, causado por uma experiência científica feita por 

um grupo de religiosos denominado Paladinos da Liberdade. Observamos que as discussões 

sobre identidade, ética e a construção de um modelo de sociedade que seja a ultrapassagem 

deste que é apresentado no real, passa, necessariamente, por um procedimento ético. 

Entendemos que tal processo, tendo por base as ações e a conduta do personagem Simba 

Ukolo, são a representação do homem novo ou o modelo sobre o qual a humanidade deve se 

conduzir neste novo tempo.  

 

 

Palavras-chave: Narrativa, Pepetela, Herói. 
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ABSTRACT 

 

 

In this dissertation, entitled Walkies of a knight  to the South, elaborated from the lectures of 

the romance  The almost en of the world and from the textual study and analysis, we decided 

to discuss the hero figure, the action and attitudes caused by/from the personage position 

through the difficult  provoked  by an event, in this case the death of the living in the planet, 

caused by a scientific experience made/done by a religious group, named the Freedon´s 

Champions.   We noticed that the discussions about identity, ethics and the construction of a 

society model that is obsolete, when in consider this real presented, goes through, 

necessarily, and ethic’s process.  We understand that this proceeding, based in the actions 

and attitudes of Simba Ukolo´s person represent new man or that humanity should follow in 

this new time.   

 

Keywords: Narrative, Pepetela, Hero. 
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1. Introdução 

 

 A presente dissertação teve como elemento motivador as inquietações apresentadas 

no cotidiano, onde as responsabilidades e tarefas da vida moderna trazem alegrias e 

contentamento pelo fato de que a humanidade vivencia situações espetaculares, como a 

possibilidade dada pela medicina de se fazer procedimentos cirúrgicos complexos à 

distância e a possibilidade de cura para moléstias que antes dizimavam populações e os 

grandes avanços que permitem um bem estar sem igual. 

 Ao mesmo tempo ouvimos de guerras, rumores, escaramuças e aumento exacerbado 

da violência nas grandes cidades, lugar do caos e da inquietação. Em contrapartida a religião 

que poderia ser o refúgio e lugar de encontro com o equilíbrio, também está às voltas com 

grupos fundamentalistas, seitas apocalípticas e, muitas, apegadas ao ganho fácil, se rendem 

às tentações mercantilistas e apregoam uma religiosidade eivada de preconceitos.  E as 

tensões vão se acumulando de tal modo que se instala a angústia e a inquietação. Um 

questionamento se torna presente todas as vezes que algo de mais grave acontece, será o fim 

dos tempos?  Uma ideia frequentemente revisitada pelas religiões, principalmente o 

Cristianismo, através do relato de João no livro de Apocalipse onde o desaparecimento de 

uma parcela significativa da humanidade ocorrerá depois de um período de extremo 

sofrimento e um progressivo aumento das guerras, desavenças e do crescimento das 

injustiças e da opressão por toda terra. 

 A resposta de Pepetela aos eventos que parecem conduzir ao caos através de uma 

narrativa que aponta a possibilidade de recomeçar a história da humanidade a partir da 

África. O trabalho intitulado Andanças de um cavaleiro rumo ao sul trata da retomada dos 

destinos e dos novos rumos para a humanidade, tendo por parâmetro as questões da ética, da 

prudência e das virtudes, que pensamos ser o código de conduta do personagem central da 

história contada em O quase fim do mundo – Simba Ukolo. A análise tem, como ponto de 

partida, o sentido do que foi perdido em sua trajetória e a recuperação do mesmo. Em 

diversas passagens, são mostradas as possibilidades de trilhar um caminho diferente e 

começar uma nova história. As andanças de Simba Ukolo, ponto chave da trama, retoma o 

encantamento com o novo e, ao mesmo tempo, com a tarefa de redescobrir o que se havia 

deixado para trás, o que não pôde ser observado com cuidado e a atenção devida. É tentador 

e perigoso, deixar nas mãos de um dirigente ou mesmo de um grupo, o futuro de pessoas. 

Muitos líderes tiveram essa oportunidade. Alguns souberam, efetivamente, lidar com o 
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poder em suas diversas formas de manifestação representativa; outros descambaram para 

vertentes autoritárias e supressoras do mais básico dos direitos – a liberdade. 

A figura do herói como eixo motriz das situações mostradas na narrativa, faz dele um 

sujeito ficcional “incomodado” pelas mesmas questões existenciais que fazem parte do agir 

humano na esfera do real, com todas as dúvidas, contradições e a intensidade de viver que, 

talvez, sejam, também,  motivadores da vida do homem. 

 O herói contextualizado especificamente na narrativa épica, é apresentado como um 

representante do corpo social, isto quando observado dentro de uma perspectiva e de um 

momento histórico, em que os valentes e valorosos, necessariamente incorporavam os ideais 

de honra, lealdade e coragem. Os valores sociais que estão em jogo distam, em muito, 

daquilo que nos é apresentado por Pepetela em O quase fim do mundo (2008). A imagem do 

herói épico se esvai nas dúvidas e contradições que Simba Ukolo apresenta nas mais 

diversas situações, o que fica como mostrado por ambos, é o posicionamento ético frente aos 

desafios e situações em que os heróis são confrontados. 

  A presença de Ulisses, como paradigma na leitura comparativa aqui estabelecida está 

atrelada ao tratamento literário dado ao herói em cada situação temporal, onde dado o 

momento histórico e social, temos um homem que age como símbolo de sua época. 

Diferente do posicionamento e dos procedimentos adotados por Simba Ukolo. Ulisses é 

hábil estrategista, guerreiro valoroso e um homem decidido a retornar para Ítaca, missão que 

o capricho dos deuses fará com que se torne uma árdua e espinhosa das aventuras. Simba 

está em seu lugar de origem – África e sua trajetória adquire contornos de uma retomada 

constante, Calpe, o ponto final, de modo inverso, constitui-se como o ponto de partida para 

novas situações, cá, neste lugar, os deuses não interferem. As condições sociais dadas 

mostram um contexto político e religioso estabelecido em uma condição de hierarquização 

social tributária da acumulação de capital. 

 Pepetela encaminha a narrativa de modo que o leitor consiga perceber que os 

personagens, suas atitudes e gestos são compatíveis com aqueles que qualquer pessoa, nas 

lides do real, pode apresentar, dentro das circunstâncias em que as situações são descritas. 

Ele, em algumas de suas obras, apresenta ao leitor um cenário em que deixa a nítida 

impressão, ou mesmo uma indicação clara, da importância da presença do narrador. Um 

elemento que age como ponto de equilíbrio do desenvolvimento da narrativa, sendo que o 
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mesmo já absorveu de tal modo a narrativa que o ato de contar torna-se, na verdade, um 

gesto de generosidade e contributo ao enriquecimento das demais instâncias da sociedade. 

A presença do narrador, apontado no corpo social enfocado na obra, importa na 

medida em que o ato de contar histórias caracteriza-se como um evento especial, e ali se faz 

presente, não só um simples ouvinte, mas também, um partícipe das aventuras. 

Recuperamos aqui a observação de Walter Benjamin no texto sobre o narrador, na obra 

Magia e técnica, arte e política, ao afirmar que a companhia ou a presença física do narrador 

quando se está a escutar uma história, é a explicitação da importância de um companheiro na 

aventura proporcionada pela narrativa. No romance é apresentado um narrador que se 

mostra atento aos fatos e sua interação com a personagem, em alguns momentos, promove 

uma espécie de troca de turno. Isso ocorre com o objetivo de dar fluidez ao texto narrado e 

mostrar que há sim uma interação, cumplicidade, entre personagem e narrador, mantendo-se 

aí a fidelidade ao eixo principal da obra que é o “acordo entre concernidos”, ou uma grande 

tentativa de estabelecer novas bases de convivência.  

Em outras obras de Pepetela, temos o narrador, em alguns momentos, como uma 

segunda voz a percorrer a trama, ora apontando para um aspecto particular, ora tecendo 

considerações com o ouvinte-leitor, termo utilizado por Mikhail Bakhtin na obra Questões 

de literatura e de estética (2010), sobre algo importante para o desenvolvimento da 

narrativa; mesmo executando todos os procedimentos que caracterizam uma literatura de 

caráter universal, o olhar é predominantemente a África, em nuances delicadas, ou seja, 

apresentar para o mundo uma África imersa em seus costumes e tradições e que também está 

inserida no cenário internacional e deve ser vista dentro de sua integridade cultural, étnica e 

social, com todas as idiossincrasias que fazem parte do humano em todos os seus aspectos, 

independente da condição financeira, social ou mesmo emocional do homem. 

 Não é um simples movimento de contar a história, ocorre internamente um 

entrelaçamento de ideias e expectativas como mostrado por Laura Padilha (2007), onde 

também temos a informação sobre a atitude interacional entre contador e ouvintes. 

Caminhando na mesma direção do que já fora mostrado por Benjamin ao trabalhar ato de 

partilha e compartilhamento dos participantes presentes ao procedimento narrativo, 

reputamos como fundamentais os diálogos, pois eles dão a exata dimensão dos 

acontecimentos, dado que o procedimento dialogal tem uma forte tradição em muitas 

sociedades africanas, e o trabalho feito na obra tem por base a consecução dos diálogos, 

procuramos enfatizar a importância de tal procedimento. 
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O autor constrói um aparato cênico, sempre com o objetivo de mostrar uma realidade 

ainda maior, traçando um caminho em que a sinuosidade mantida em sua configuração faz 

com que tenhamos a impressão, ao visitarmos outras obras do autor, que os elementos 

problematizados por ele constituem-se matéria para que o leitor perceba que alguma coisa 

está acontecendo e é necessária uma reflexão mais aprofundada sobre o tema. Tomamos 

como exemplo na narrativa de Predadores (2008), onde também se fazem presentes algumas 

das estratégias adotadas em O quase fim do mundo, dentre elas destacamos a utilização de 

uma marcação cronológica que provoca inquietação quando da leitura da obra, pelo fato de 

que, após uma análise mais acurada, observa-se que as datas e os fatos parecendo distantes 

entre si são alinhavados pela “onipresença” de um  personagem que tem sua trajetória ligada 

ao mesmo, o personagem Vladimiro Caposso, um dos participantes do governo de Angola e 

que em suas falas, demonstra ser profundo conhecedor dos meandros políticos de Angola, o 

personagem procura se  valer de seu trânsito entre os poderosos para cometer toda sorte de 

desmandos. Temos então um tempo de enunciação demarcado como o tempo da ação, no 

texto é destacado o período entre setembro de 1992 a dezembro de 2004, em uma 

provocação inquietante. O final da obra é provocador para o leitor, que vê a cronologia 

sendo arremessada de um lado a outro e o desfecho provoca profunda perplexidade, pois a 

narrativa é encerrada com um vigoroso e sonoro “nunca mais?”. (PEPETELA, 2008, 545). 

Outra marcação adotada na narrativa de Predadores, e que também se apresenta na 

obra estudada, é o procedimento de um narrador que emite opiniões, conselhos, advertências 

e recuperação de fatos que ainda não foram apresentados e, ao usar tal expediente, tenta ele, 

sutilmente disfarçar suas intromissões, o que numa leitura desatenta será facilmente 

confundida como a expressão formal do narrador. Mas que no desenvolvimento da trama é 

uma das partes mais importantes para a compreensão do que ocorre no curso do texto. 

  Simba Ukolo começa sua busca pelo outro. Esse movimento, partindo do estudo e 

análise do texto, pode ser compreendido como aquele concernido que abre seu entendimento 

constitutivo como sujeito, da estrada, ou o caminho mais longo e distante, para a periferia da 

cidade, lugar, geralmente distanciado do centro, que comumente é o local de maior 

importância nas metrópoles. Ao agir de tal forma, ele acaba executando um movimento de 

busca que parte daquilo que é observado como distante, ou o outro que não faz parte da teia 

de relações pessoais e o que está próximo, aquele com quem que se têm laços de 

fraternidade. Em se tratando de análise, e extrapolando a questão da ficção, é importante 

observar que o trecho percorrido revela o que ocorre no cotidiano de Angola e de outras 
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tantas cidades de grande porte no mundo, e num espectro maior, a humanidade no sentido 

global do termo. A relação entre centro e periferia. 

Coincidindo com um processo de esvaziamento do sujeito que passa, 

necessariamente, pela fragmentação da identidade do mesmo em relação à cultura, território, 

e tradição, tal processo abre espaços para que se compreenda que o homem não mais é 

detentor de si mesmo – ele é sujeito global, alguém dispõe dele em hora e momento que 

melhor lhe aprouver. Uma situação bastante interessante proporcionada pela tecnologia que 

faz do trabalhador um alguém que se apresenta pronto para agir no mundo virtual em 

qualquer tempo e espaço, escravizado pela tecnologia e pelo uso intenso de gadgets que 

permitem ser localizado e contatado imediatamente, o que é denunciado como um dos males 

desta era, o vício pelo trabalho e a constante vigilância por parte dos detentores do capital, 

dos governos e de instituições completamente desconhecidas pelas pessoas em geral.  

Em Predadores, Pepetela nos conduz para a singularização, objetiva, da desgraça 

coletiva, pluralizada e expandida de uma forma tão cruel que ela que não distingue, apenas 

atinge. Sofre a nação com os desvarios, inépcia e oportunismo daqueles que prometeram 

liberdade e paz para um povo tão sofrido e massacrado por uma colonização que provocou 

um servilismo abjeto e ofensivo. Infelizmente pouco ou quase nada foi aprendido, pois a 

seguir uma guerra civil devastadora atinge a nação em cheio, como uma chaga, uma ferida 

de aspecto assustador se alastra pela terra angolana. Uma guerra civil em que, muita das 

vezes, homens e mulheres que lutaram lado a lado contra o opressor, agora trocam tiros e 

cometem violências em nome de pureza política que de fato não existe. E em O quase fim do 

mundo a constatação da barbárie se dá com a destruição da humanidade, e que numa escala 

reduzida de representação, temos levado a termo a dissolução do sonho de uma Angola livre 

para seus habitantes. 

Compartilhamos a ideia de que Pepetela aponta este caminho, fazer do ouvinte-leitor, 

terminologia que tomamos por empréstimo de Bakhtin (Bakhtin, 2010, 146), um 

companheiro de caminhada, aquele com que ele pode interagir e partilhar suas experiências. 

O que configuraria como uma atividade comum e necessária para a humanidade, pois desde 

as narrativas bíblicas, onde os diálogos são intensos e constantes, atravessando os diálogos 

platônicos, caminhando na companhia de Dante em A Divina Comédia, passando pelas 

aventuras de Quixote e Sancho Pança, pela sanha de Lazarillo de Tormes ou ainda, o 

romance de Tristão e Isolda e o diálogo de um defunto autor ou autor defunto de Machado 

de Assis, temos sempre a presença do contador, do diálogo, da ação imediata do uso da 
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linguagem e da fala como elemento de mediação entre os concernidos, onde se conclui, 

logicamente, que, na literatura, os diálogos oferecem ao leitor diversas possibilidades. 

 Traremos inicialmente da relação entre a suspensão do tempo cronológico no 

romance O quase fim do mundo e a ligação das ações do herói em uma configuração 

cronológica distanciada da tradicional, a saber, dia, mês e ano, dentro da perspectiva social 

do homem contemporâneo. Para explicar essa passagem e as rupturas que ocorrem no social, 

trazemos os atos venturosos de dois heróis: Ulisses, por encarnar a figura do representante 

de um tempo em que o desconhecido e fantástico era dado a homens com uma conduta 

diferenciada e “quase” sobrenatural e, Simba Ukolo, médico de um país africano, que se vê 

tragado por um evento que é o “quase” fim do mundo e se vê forçado a agir; primeiro 

encontrar sobreviventes e, num segundo momento, conduzir os outros e a si mesmo na 

descoberta de um mundo até então, organizado e estruturado para dar ao homem “moderno” 

as melhores condições de vida. Injustiças, medos, desejos, são expostos nas ações desse 

pequeno grupo de remanescentes e isso provocará em todos, questionamentos sobre o que 

será o novo mundo.  

Na primeira parte trabalharemos os aspectos referentes a “O início, o fim e o quase: 

uma cronologia simbólica para a África”, onde abordaremos as questões referentes ao tempo 

e seus desdobramentos na obra estudada, para efeito de contextualização, já que adotamos a 

ideia de que há um encadeamento entre outras obras do autor, o que segundo Umberto Eco  

no livro Questões sobre a literatura (2010), é, de fato, um precioso procedimento na obra 

literária, para tanto servimo-nos das narrativas de Predadores e O planalto e a estepe (2009) 

na tentativa de comprovar que as andanças do herói Simba Ukolo se faz presente em outros 

heróis pepetelianos, para usar a conceituação já feita por Robson Dutra, sendo que bem 

diferentes na conformação e na visualização dos heróis, não os vemos como elípticos, quer 

seja como elemento supressor, quando figura de linguagem ou um corte paralelo à base do 

círculo, em linguagem geométrica, e sim como expoentes de situações e momentos que 

exigem ações e atitudes em acordo com o seu tempo histórico. Nada mais anacrônico que 

um personagem valente, valoroso e dotado das mais altas honrarias como conquistador em 

meio a uma terra carente de paz e harmonia que sofre as dores de ver filhos mutilados pela 

ganância e ódio dos poderosos ávidos de lucrar com a perda de vidas ou em um momento de 

profunda letargia social, um menininho lépido e fagueiro prostrado após sofrer grave 

enfermidade exigir dedicação total em sua convalescença, tais exemplos guardam as devidas 

proporções, pois as expectativas não são as mesmas em cada obra. Trata-se de uma visão em 
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paralaxe, de acordo com a perspectiva do observador, tese defendida por Slavoj Zizek no 

livro A visão em paralaxe (2008). 

Na segunda parte, traçaremos a caracterização literária do herói onde o aporte teórico 

utilizado mostra o direcionamento acerca do que falamos em relação à figura do herói na 

narrativa de Pepetela. O tratamento dado por Robson Dutra difere daquele que esboçamos 

em nosso trabalho, enquanto o autor citado abarca um número de obras que atendem sua 

investigação, objetivamos tratar apenas de um aspecto do herói em Pepetela, na verdade, um 

novo modelo de herói, aquele quem por base a fronesys, sabedoria prática, e a sofhrosyne, 

onde residem as ações da temperança e do bem agir, na concepção grega. Em última análise 

é uma espécie de tratado acerca das virtudes do herói, o que sabemos não ser algo de maior 

interesse no que tange as análises acerca de textos literários, mas que, para nós, reveste-se de 

importância fundamental quando tratamos de um momento, no contemporâneo, onde a 

relativização e o escapismo despontam quase que como sagrados e são alvo de rituais e 

cultos por parte de seus mais ardorosos defensores. Recorremos a Slavoj Zizek para 

corroborar tal ponto de vista. “Assim, a ética, como sistema de normas, não é simplesmente 

dada, ele é em si o resultado do trabalho ético da ‘mediação’, de eu reconhecer a 

legitimidade das pretensões dos outros em relação a mim.” (ZIZEK, 2008, 173). 

Não faz parte do escopo do trabalho uma análise pormenorizada da trajetória de 

Ulisses e de Simba Ukolo. Pretendemos tão somente evidenciar as questões éticas 

envolvidas nas ações de Ulisses e Simba. Um dado importante deve ser observado em 

relação a Ulisses, pois o mesmo carreia para si a ideia de esperto, sagaz, habilidoso e que 

não deve ser confundido com a figura do cidadão que precisa suplantar o outro em tudo o 

que faz. O preceito ético em Homero é bastante claro e não deve ser confundido com 

esperteza barata, ademais, o texto mostra um herói que se arma de estratégias engenhosas 

para sair de situações complexas. Ulisses era um nobre guerreiro e a guerra exige além de 

coragem, força e habilidade, engenho e arte para driblar as artimanhas da morte. 

As ações de Simba Ukolo são voltadas para a caracterização modelar de um herói 

que se aproxima daquele que atende aos pressupostos do bem, da ética e do belo e também 

de um aprofundamento no agir humano em sua trajetória e questionando sobre o momento 

em que se perdeu a dimensão do quanto há de desvios na humanidade e como isso favoreceu 

o alvorecer das injustiças e da desigualdade. 

Na terceira parte, abordaremos as questões inerentes a algumas personagens e sua 

inscrição no circuito da trama e sua trajetória. Questões básicas relacionadas à identidade, 

religiosidade, problematização das ideias e ideais que estão subjacentes ao texto, e são 
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apresentados nos diálogos, ganham especial interesse na escrita de Pepetela, pois ao 

percebermos que o autor serve-se com maestria das estruturas dialogais utilizadas desde 

Platão para expor a complexidade das sociedades contemporâneas, entenda-se aqui, aquelas 

que estão ao alcance de nosso conhecimento, principalmente esse ocidental e dominado por 

uma construção imaginária e imagética de fundo cristão. O painel esboçado na obra atenta 

para a ação da humanidade, seus avanços e retrocessos e mais ainda o agir humano em meio 

às circunstâncias, assunto que também era objeto de preocupação por parte de Aristóteles e 

que ganhou sistematização e um estatuto próprio com os escritos do filósofo grego. 

Os pressupostos trabalhados desde o século V, na Grécia, estão vivos e muito 

presentes em nossas sociedades e o ato remissivo a determinados detalhes que estão ligados 

aos fatos, muitas vezes, é necessário para que o leitor perceba o que está em jogo na trama 

narrativa elaborada pelo autor. A obra em análise reúne, em sua totalidade, as características 

de tratar de situações dentro de um universo fictício, aqueles que viveram os momentos 

descritos no texto, agem como se fizessem parte de um mundo real, como trata Bakhtin em 

Questões de literatura e estética (2010, 230), “realidade viva”. E esse real está agora 

reelaborado e articulado com outras situações que são apresentadas pelo autor nas linhas e 

entrelinhas do texto. 

O leitor é levado a caminhar, transitar pela narrativa. Optamos em um primeiro 

momento por esta indicação, pois Simba Ukolo trafegava por uma estrada quando do 

acontecimento fatídico. A palavra “trânsito” provém do grego “transitus”, no latim 

“transitare”, derivada do particípio do verbo “trans” + “ire”, que indica “passar de um lugar 

para outro”, “atravessar uma distância”. As personagens de Pepetela em suas viagens 

promovem a palavra a um grau pleno de significação. Elas atravessam suas intenções e 

ações pessoais e, intuitivamente, se postam no lugar do outro, ao mesmo tempo, as muitas 

viagens empreendidas por eles vão encurtando as muitas distâncias sociais que marcaram o 

percurso da humanidade. Gradativamente, as personagens, vão demarcando seus lugares de 

vida e permanência, agora sob outro modo de transitar. Nesse contexto, voar assume, 

metaforicamente, o ato de passar por cima do que foi estabelecido e sistematizado por 

conveniências sociais e, também, atravessar a distância entre o homem natural e o homem 

ético que está em cada um e que se manifesta quando de sua fala. 

Contar uma história ou simplesmente reunir uma série de acontecimentos e dar-lhes 

um fio condutor é uma das muitas formas de recepcionar o leitor e fazer dele um aliado, um 

ouvinte que precisa estar atento ao que vai ser contado. O leitor precisa se reconhecer no 

texto, ou melhor, ele precisa estar identificado com os elementos que serão apresentados no 
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decorrer da narrativa. A estratégia de familiarizar o leitor com as situações que fazem parte 

do jogo ficcional é uma das principais formas de captar-lhe (captatio benevolentiae - 

procedimento adotado pelos romanos como forma de atrair os assistentes para o desenrolar 

da trama) a atenção, reconhecer-se em meio à narrativa é um prazer, segundo Paul Ricoeur 

(2007), e esse prazer se estende pelas andanças de nosso cavaleiro. O termo utilizado para o 

herói e para o título da dissertação, deve-se ao significado do cavaleiro em outras narrativas, 

principalmente nas novelas de cavalaria em que ele representa o grupo social, por ser  aquele 

que sai e enfrenta perigos e adversidades com coragem e destemor, sendo   recompensado 

através da satisfação pelo cumprimento do dever e pelas conquistas. 

 Como narrar? Como estabelecer um ponto comum entre o modo de pensar literatura, 

arte e conhecimento dentro de uma perspectiva de contextualização histórico-social voltada 

para explicar as glórias e conquistas de uma ou mais nações que são vistas como 

hegemônicas?  Optamos por trabalhar a definição dada por Massaud Moisés de que o texto 

narrativo 

Exprime, assim, não só uma opção estética como também, e notadamente, 

ética: a obra literária como expressão dos últimos fins do ser humano 

evidencia-se na escolha do foco narrativo; conforme sejam vastas ou 

estreitas as concepções éticas dum autor, assim será o ponto de vista 

empregado nas suas obras.  (MOISÉS, 2004, 363). 

 

 O ponto de convergência, entre o que foi abordado e a obra literária do autor, que 

será o objeto de reflexão deste trabalho, estão na estratégia narrativa e nos procedimentos 

literários utilizados por ele em seus textos e na presença, sempre sugerida, implícita em 

alguns livros e declarada em outros, de um narrador formal, totalmente posicionada dentro 

das regras do saber literário formal e um narrador, que chamaremos de “oculto”, seja pelas 

circunstâncias em que o mesmo entra e sai de cena ou pela descrição elaborada de paisagens 

e situações. O que Umberto Eco, em Ensaios sobre a literatura, afirma ser um trabalho de 

hipotipose, “figura mediante a qual se representam ou se evocam experiências através de 

procedimentos verbais.” (ECO, 2003, 167), tendo uma função clara na obra de Pepetela, 

introduzir o ouvinte-leitor, que surge como um dos elementos de importância para uma obra 

literária, segundo a análise de Bakhtin (2010).  

 O que está sendo contado é parte integrante de um projeto ainda maior, o leitor é 

chamado a acompanhar as viagens de Simba Ukolo em O quase fim do mundo. A 

convocação feita ao leitor é seguida de um alerta, uma espécie de preparação para o ato de 

contar a história, momento mágico esse, em que palavras do narrador evocam a tradição e a 

prudência, onde mais uma vez ele invoca os benefícios de um posicionamento ético. 
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Uma das marcas presentes na narrativa é a busca constante da interação com o outro, 

tal procedimento é característico e presente em outras obras do autor, das quais apenas 

faremos breve menção ou citaremos pequenos trechos.  

Inicialmente, há um processo de interação social entre narrador e leitor. O nome 

social é sempre o modo mais comum de estabelecer comunicação com o outro. Ocorre-nos 

comentar que o nome Simba significa no dialeto local – aquele que sabe ouvir.  Ao 

identificar-se Simba Ukolo na função de narrador-personagem, intenta se fazer próximo do 

seu companheiro. Percebemos na postura do narrador uma fidelidade aos elementos de 

tradição e ancestralidade, o que, numa leitura apressada, pode ser confundido como uma 

marca de exclusão e diferenciação. O leitor é convidado a compartilhar com o narrador e 

logo percebe que ali se faz presente a oportunidade de ouvir algo diferente, afinal ele 

sobreviveu ao fim do mundo, momento em que o ouvinte-leitor está incluso no processo, 

visto que ele se presentifica para participar do contado. 

 A manutenção de uma linha narrativa já apresentada em outros textos é uma das 

marcas da narrativa de Pepetela, por conseguinte a ação pela afirmação da identidade da 

personagem será marcada através de suas ações. No decurso da narrativa, o personagem 

Simba Ukolo, revela sua profissão – médico, e inicia seu relato de como sobreviveu ao caos, 

e logo a seguir sai em busca do outro.  

O referencial teórico utilizado nessa dissertação terá como fundamentação basilar o 

texto de A teoria do romance de Georg Lukács, na elaboração da definição do herói e suas 

ações, dado que comparamos Ulisses, personagem  da Odisséia e Simba Ukolo, personagem 

central da trama de Pepetela. As aventuras e os percalços vividos pelos personagens estão 

delineados na obra citada. Utilizaremos também as obras Estética da Criação verbal e 

Questões de literatura e de estética: a teoria do romance de Mikhail Bakhtin, onde 

estudaremos as ocorrências da narrativa em um contexto teórico e narrativo em consonância 

com as práticas literárias mostradas nas obras elencadas, reforçando o caráter universal da 

narrativa que mesmo ambientada na África tem um diálogo aberto com as obras clássicas da 

literatura. Utilizaremos teóricos como Walter Benjamin, Jean Paul Sartre Jean-Pierre 

Vernant, Ian Watt, René Wellek e Austin Warren, Umberto Eco, Zygmunt Bauman, Louis 

Hjelmslev, Terry Eagleton, Wolfgang Iser.  Autores que trabalham em profundidade as 

questões referentes à literatura, narrador, personagens e suas funções no texto. O trabalho de 

análise do social e suas implicações, associado ao processamento da realidade através da 

observação dos fenômenos e a construção de um lugar ficcional que tenha paralelos com o 

real fez com que optássemos por alguns dos teóricos citados anteriormente, dado que suas 
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obras estudam, avaliam e tecem um panorama bastante amplo acerca dos fatos que serão 

trabalhados pela literatura, em outra roupagem. 

A interação com os textos filosóficos tem por objetivo mostrar que muitos dos 

problemas, situações e fenômenos que ainda incomodam a humanidade, foram pensados, 

dissecados em sua essência já há centenas de anos e que não obstante a disseminação do 

conhecimento, os povos e civilizações, muitas, conhecedoras, em profundidade dos temas 

em questão, erram, tangenciam, deixam para trás as lições já aprendidas e cometem erros em 

alto grau. Ao ancorarmos algumas observações a partir de textos de Aristóteles, Platão, 

Tomás de Aquino, Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, Kwame Anthony Appyah e outros, 

pensamos em tecer argumentos a partir do trabalho de pensadores que são de reconhecida 

competência em suas áreas de estudo. 

Trabalhamos com estudos de pesquisadores das literaturas africanas como Laura 

Cavalcante Padilha, Rita Chaves, Inocência Mata e outros. Dado que os mesmos são 

pesquisadores renomados e os trabalhos além da alta qualidade técnica constituem-se 

referência na área de estudos literários africanos. 
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2. O início, o fim e o quase: uma cronologia simbólica para a África 

 

A história, na realidade, não é como desejaria a 

ideologia dominante, a sujeição do homem ao tempo 

linear contínuo, mas a sua liberação deste: o tempo da 

história é o cairós em que a iniciativa do homem colhe 

a oportunidade favorável e decide no átimo a própria 

liberdade. 

                  (Giorgio Agamben, 2005, 

126) 

 

 

 

As palavras que determinam, identificam e corporificam as coisas podem ser 

traduzidas, vertidas ou expandidas de acordo com o contexto, cabendo, ainda, refletir em 

que tempo e lugar elas declaram, ou mais, se trabalhadas em um contexto social, político ou 

religioso e qual a conformação que ela assumirá em cada situação; para dado fenômeno 

apresentado, a língua o realizará de alguma forma que permita compreender e raciocinar.  

As expressões: “Sou africano” (2008, 7), dita pelo protagonista da narrativa Simba 

Ukolo e, “No princípio era o verbo”, como mostrado no texto da Bíblia sagrada, são 

emblemáticas e decisivas em nosso trabalho; uma por conter os elementos sobre os quais 

teceremos os comentários pertinentes e que constituem a razão de ser da pesquisa; a outra 

por estabelecer as fronteiras de identidade e a caracterização do homem como sujeito do seu 

tempo e também expandir a ideia, dentro da narrativa, de um sujeito  que ao exprimir a frase 

alonga o sentido de nacionalidade e pertencimento, ela sai da categoria do particular, do 

restrito a um grupo social e étnico para o continente, o que no contemporâneo entendemos 

como um cidadão do mundo, dentro de uma perspectiva local. 

Compreendemos que a narrativa, ao promover como estratégia literária a técnica de 

suspensão do tempo cronológico, ou, a medição temporal no formato usual, utiliza-se deste 

recurso sem tecer considerações sobre os diversos calendários (Judaico, Chinês, Islâmico 

dentre outros), fazendo assim, com que as ações dentro da narrativa sejam determinadas por 

uma outra forma de ver a passagem do tempo. O agir de uma subjetividade marcada pela 

duração de um tempo que não está circunscrito a convenções e regras estabelecidas e 
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acordadas em um contexto social demarcado por um sistema que congrega em seu interior 

um projeto de hierarquização e estratificação que visualiza o outro como aquele que deve 

dispender esforço intenso para fazer a engrenagem funcionar adequadamente. O tempo do 

quase que não é o fim e muito menos o início, não começa e não termina; não completa e 

nem esvazia. Ele não preenche nada, ele é simplesmente quase. Na configuração narrativa o 

tempo fica em suspenso. Não ocorre uma marcação temporal contínua, aquela medida pelo 

calendário e cuja precisão não é objeto palpável. Pensamos ser exatamente o momento 

adequado em que se instala o quase. Para estabelecermos a diferença entre o tempo 

cronológico e a estratégia utilizada para apontar as situações de tempo e lugar em que as 

personagens estão envolvidas. O saber científico aponta para uma marcação que obedece a 

regras convencionadas no social. 

Os físicos às vezes dizem medir o tempo. Servem-se de fórmulas 

matemáticas nas quais o tempo desempenha o papel de um quantum 

específico. Mas o tempo não se deixa ver, tocar, ouvir, saborear nem respirar 

como um odor. Há uma pergunta que continua à espera de resposta: como 

medir uma coisa que não se pode perceber pelos sentidos? Uma "hora" é 

algo de invisível. Os relógios não medem o tempo? Se eles permitem medir 

alguma coisa, não é o tempo invisível, mas algo perfeitamente passível de 

ser captado, como a duração de um dia de trabalho ou de um eclipse lunar, 

ou a velocidade de um corredor na prova dos cem metros. Os relógios são 

processos físicos que a sociedade padronizou, decompondo-os em 

sequências-modelo de recorrência regular, como as horas ou os minutos. 

Essas sequências podem ser idênticas em toda a extensão de um país, ou até 

de vários, quando a evolução da sociedade o exige e o autoriza. (ELIAS, 

1998, 7) 

 

A narrativa de Pepetela apresenta a possibilidade de outro ordenamento e a 

suspensão do tempo cronológico que marca e delimita as ações humanas, agora tratadas 

como uma abstração, assim proposto por Merleau-Ponty. 

A minha subjetividade aparece como poder de ordenação, capacidade de dar 

leis, de estabelecer a ideia de um mundo ao qual possa referir-me através de 

minha própria duração. (MERLEAU-PONTY, 2006, 33) 

 

O espaço geográfico trabalhado é o africano. A relevância de identificar de onde se 

fala é um aprofundamento da relação entre identidade e nação, sendo que Simba Ukolo, não 

fala de si mesmo, em um primeiro momento, situações no escopo da narrativa farão com 

que, muitas vezes, ele mude de posição com o narrador. Uma estratégia utilizada para 

mostrar situações que causam estranhamento e perplexidade tal, que somente o olhar externo 

ou a visão de um observador que não está comprometido emocional ou afetivamente com as 
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circunstâncias. Notamos que é necessário um posicionamento fundamentado em análises, 

em primeiro momento, que sejam racionais e que estejam fora da intervenção pessoal, 

particular, diante do acontecido.  

A África comporta situações como as apresentadas no romance. Os apresentadores 

de uma África exótica, selvagem e cheia de mistérios fazem parte de uma comunidade 

externa que, muitas vezes, não tem nenhuma ligação com o continente, no entanto, contam 

histórias, relatos, curiosidades que para o público ouvinte causam emoções e provocam 

sentimentos mais diversos.  Quem é da terra africana conta a sua história, traça a sua 

caminhada com tintas próprias ou, seguindo a tradição, conta, reconta, tece novos caminhos 

de um modo pessoal e intimista, que está completamente fora da canonicidade técnica 

ocidental. 

Na introdução do livro, o protagonista Simba Ukolo se apresenta íntegro, pleno, 

continente em todos os sentidos e ao explicitar sua condição de momento, congrega, em si, a 

multiplicidade do território africano e, ao designar-se com o todo “sou africano, e sobrevivi 

ao fim do mundo”(2008, 7), temos o sujeito, o lugar e o não tempo. A narrativa desperta 

para um dos problemas mais candentes de nosso tempo – a convivência entre os homens. O 

processo social que está em jogo faz com que pensemos na relação estabelecida pelo social 

entre tempo e espaço de convivência. Norberto Elias aponta para o dilema vivido pelo 

homem “deste tempo”. 

Vemo-nos aqui diante de um dos grandes problemas da sociologia: da 

coexistência dos homens provém algo que eles não compreendem, que lhes 

parece enigmático e misterioso. Que os relógios sejam instrumentos 

construídos e utilizados pelos homens em função das exigências de sua vida 

comunitária, é fácil de entender. Mas, que o tempo tenha igualmente um 

caráter instrumental, é algo que não se entende com facilidade. Será que seu 

curso não se desenrola de maneira inexorável, sem levar em conta as 

intenções humanas? O uso linguístico também contribui para confundir o 

panorama, dando a impressão de que o tempo é aquele algo misterioso cuja 

medida é dada por instrumentos de fabricação humana, os relógios. (ELIAS, 

1998, 9) 
 

Não temos uma marcação temporal especifica em O quase fim do mundo. As 

situações ali mostradas podem fazer parte de um momento único, singular ou de uma 

construção elaborada em uma amostra, um momento apocalíptico vivido pela humanidade, 

ou seja, uma dada situação que adquire caráter generalista e totalizante em que os aspectos 

que mais se acentuam são os de busca incessante por sobreviventes e uma tentativa de 

sobreviver aos percalços da nova condição, mais ainda, adaptar-se a um contexto 
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completamente novo. Não há nenhuma estrutura social que possa garantir o que chamamos 

de direitos básicos – educação, segurança e moradia. Tudo está disponível a todos e todos 

(os sobreviventes) podem usufruir do que aí está. 

Definido o alcance da identidade de Simba Ukolo, também, reafirmamos a filiação 

com a terra, lugar físico. Não orientado por um lugar específico. “Sou africano” engloba 

etnias, povos e nações com toda a diversidade e riquezas que lhes são inerentes. A recusa 

inicial de uma matriz de mundo europeia significa deixar de lado uma construção social e 

ideológica que frequenta o imaginário no formato de uma tradição de saber que contempla 

uma suposta supremacia cultural, econômica e social, podemos assim dizer, um modelo 

hegemônico de estado, onde o mesmo é tutor da vida dos seus membros. Esta projeção é 

efetivamente confrontada por Simba Ukolo na declaração inicial, não um africano 

identificado individualmente, contingente, ele é apresentando como continente e um 

sobrevivente ao fim proposto por uma intervenção externa, provocada na verdade, por uma 

experiência científica feita por um grupo religioso, e que levou ao quase fim do mundo. 

E, recuperando a proposição inicial, a expressão “No princípio era o verbo” (João 

1:1), por conter uma exatidão complexa e centrada no absoluto que traz a existência àquilo 

que está pronto e acabado em um plano distante da realidade formalizada, a tarefa de 

descobrir o quanto pode ser dimensionado o real alcance da palavra, aparece diluída na fala 

das personagens em determinados momentos. A constituição de uma narrativa centrada na 

palavra, e no ato de fala, acerca do início de todas as coisas aponta para uma ideia 

confirmada nos estudos sobre a linguagem que “mostram que é na linguagem e através da 

linguagem que o homem se constitui como sujeito” (AGAMBEN, 2012, 56). 

A arte assume a responsabilidade de transpor o que é uma relação externa para 

compor uma unidade interna de sentido. Assim como é mostrado no preâmbulo de Estética 

da Criação Verbal: “Os três campos da cultura humana – a ciência, a arte e a vida – só 

adquirem unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade” (BAKHTIN, 2010b, 

XXXIII). A unidade continental invocada por Simba Ukolo, entendemos como integrante, 

do objeto a  que nos propomos a estudar. 

Contar sua história, sua realidade e descrever a vida com os seus é um dos institutos 

mais importantes na realidade de muitas sociedades africanas. Ao observamos que os grupos 

sociais têm no diálogo e no processamento dos encontros um dos principais articuladores da 

convivência social – as formulações apresentadas nos diálogos de Platão e a formalização 
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através da linguagem dos principais problemas e o uso dela para esclarecer, iluminar, trazer 

a compreensão de outros, é objeto de investigação e análise, para tanto o uso intenso da 

linguagem e o consequente processo de reflexão, análise e entendimento acerca do que está 

sendo dito pelo outro, a linguagem exerce papel de protagonista no ato de promover 

compreensão e entendimento. 

A linguagem vai promover o encontro das possibilidades, sabendo-se de antemão 

que não há esgotamento em si mesmo e, em algumas situações pode desencadear 

desarranjos e ações sem nenhuma conexão lógica, estamos falando dos equívocos na 

comunicação, dos ruídos e das falhas ocorridas quando a linguagem do outro não é 

compreendida. A valoração do que se está sendo tratado e a predisposição para acordar que é 

necessário utilizar a linguagem como instrumento de organização e coesão. Seu alcance e 

grau de representação são descritos abaixo: 

A linguagem – a fala humana – é uma inesgotável riqueza de múltiplos 

valores. A linguagem é inseparável do homem e segue-o em todos os seus 

atos. A linguagem é o instrumento graças ao qual o homem modela seu 

pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e 

seus atos, o instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a base 

última e mais profunda da sociedade humana. (HJELMSLEV, 2009, 1) 

 

Se tivermos uma dada condição social em que a linguagem é apresentada como 

inseparável do homem, é legítimo pensar uma estruturação orientada na construção de um 

homem dotado de capacidades que fazem dele um ser distinto de todos os outros, único, uma 

singularidade absoluta em meio a um universo de iguais. Observado isso dentro de um dado 

evento histórico-social, podemos  notar que é o momento propício para pensarmos a 

seguinte afirmação: 

Se a expressão mais adequada para a maravilha da existência do mundo é a 

existência da linguagem, qual será então a expressão justa para a existência 

da linguagem? (AGAMBEN, 2012, 17)  

  

O ato, a partir do registro lógico, de ser identificado pelo olhar e pela fala do outro 

sem, muitas vezes, saber o que está inscrito no pensamento expresso pelo observador acerca 

do objeto observado, pois sabemos que um dos pontos de maior dificuldade de 

compreendermos adequadamente é o da “[...] coexistência entre os homens, provém de algo 

que eles não compreendem, que lhes parece enigmático e misterioso” (ELIAS, 1998, 9). 

Objetivamente somos apresentados a esse fenômeno, pelos caminhos de uma escrita que o 

conhecimento acerca de uma parcela das muitas formas de agrupamento social presentes em 
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África, onde as bases de convivência e interação social acontecem na verbalização, ou no ato 

inscrito na constituição social como lugar privilegiado em que as regras de convivência e o 

modus operandi estão na fala, como mostrado no trecho a seguir “[...] a cena ritualística e 

prazerosa pela qual o dito se instala e se estabelece a comunhão entre o detentor do poder 

da palavra (grifo nosso) e os que desejam ouvi-la” (PADILHA, 2007, 48). Ainda Laura 

Padilha.  

A oralidade é, desse ponto de vista o alicerce sobre o qual se construiu o 

edifício da cultura nacional angolana nos moldes como hoje se identifica, 

embora tal cultura não seja como um todo monolítico e uniforme. 

(PADILHA, 2007, 37) 

 

Um projeto de nação em que as forças sociais estão centradas em ações que 

envolvem narrativas orais, ou mesmo, disputas, como o longo diálogo, aqui apenas 

esboçado, descrito em Mayombe(1982), onde os personagens Comissário, Teoria e Lutamos 

descrevem o processo de exploração feito pelos colonialistas e o processo de libertação em 

que eles estavam envolvidos: “Estamos a lutar para que o petróleo de Cabinda sirva para 

enriquecer o povo e não os americanos” (PEPETELA, 1982, 35). 

Para que possamos observar melhor a narrativa de O quase fim do mundo, e ao 

mesmo tempo, apresentá-la inserida em uma posição ideologicamente marcada, é imperioso 

apontar o fato de que os personagens mostram frequentemente as mazelas cometidas pelos 

diversos níveis de poder, do político ao religioso, como mostrado na fala do narrador. 

Narrador este que se enquadra na linha do “Eu” como testemunha que, segundo Ligia 

Chiappini Moraes Leite: 

Ele narra em 1ª pessoa, mas é um “eu” já interno à narrativa, que vive os 

acontecimentos aí descritos como personagem secundária que pode observar, 

desde dentro, os acontecimentos, e, portanto dá-los ao leitor de modo mais 

direito, mais verossímil. Testemunha, não é à toa esse nome: apela-se para o 

testemunho de alguém, quando se está em busca da verdade ou querendo 

fazer algo parecer como tal. (LEITE, 1987, 37) 

 

 

Tal afirmação pode ser verificada na passagem abaixo, onde Simba Ukolo, 

personagem-narrador, fala de si e o que vê ao redor, tecendo com o leitor uma cumplicidade 

tal, que faz dele alguém que possui credibilidade para afirmar tais fatos, já que ele esteve “in 

loco” e se propõe a contá-los. 
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Educado desde muito novo no materialismo ateu, como costumávamos 

chamar à nossa doutrina de juventude, mais tarde seguindo estudos de 

medicina, vi muita miséria e dor neste mundo, e nunca o dedo de Deus. [...] 

Se senti o dedo de Deus foi, pelo contrário, para espalhar e agudizar ainda 

mais o sofrimento dos inocentes, com guerras feitas em nome d´Ele. 

(PEPETELA, 2008, 19) 

 

A exacerbação, talvez seja a marca que simboliza a visão de um mundo diferente do 

apresentado segundo uma construção político-ideológica notadamente centrada no modelo 

“civilizado” do velho mundo. O deslocamento, ou o retorno às origens, já que o texto está 

geograficamente estabelecido na África e simbolicamente representando o quase fim do 

mundo.  

Os aspectos mais relevantes da troca de impressões a partir da conversação torna-se 

um dos pontos de interesse, daí o estabelecimento de uma cronologia simbólica atrelada aos 

elementos da narrativa oral, fazendo com que atentemos para a aplicação social da oralidade. 

Sendo assim, trataremos do conceito social, segundo Havelock (1995) sobre a ideia de 

oralidade, podemos dizer que em geral, no tocante às conversas e seus desdobramentos, 

estas  podem ajudar a desvendar o que move, no aspecto da comunicação e transmissão de 

conhecimentos desses grupos sociais. Essa configuração a que nos referimos fica explicitada 

no epílogo do romance, momento em que através dos diálogos entre as personagens 

tomamos conhecimento das intenções, projetos e o modo de pensar de alguns sobreviventes. 

Em um momento de ajuda e socorro a um grupo de pessoas em um local de difícil acesso, os 

resquícios do passado afloram. E pelas falas das personagens, acessamos o que ainda há de 

retrógrado e pernicioso. O que temos em cena é o descortinar, pela via da comunicação oral, 

o pensamento que ainda rege alguns membros do grupo. Muita das vezes, relatos e estudos 

sobre 

[...] sociedades inteiras que tem se valido da comunicação oral, dispensando 

o uso da escrita. E, por fim, são usadas para identificar um certo tipo de 

consciência, que se supõe ter sido criada pela oralidade ou que pode se 

expressar por meio dela. (HAVELOCK, 1995, 17) 

 

Assim sendo, o enveredar pelo caminho da linguagem e da constituição do sujeito 

pela mesma em um texto que apresenta o quase fim do mundo é também uma aventura, que 

consideramos épica, pois a narrativa se aproxima de um modelo de ação centrada no tempo-

espaço construído imageticamente, notar que não há referência espacial concreta ao longo 
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do romance. Bakhtin mostra-nos que esse modelo de elaboração do romance pode ser assim 

descrito.  

Em Literatura, o processo de assimilação do tempo, do espaço, e do 

indivíduo histórico real que se revela neles, tem fluído complexa e 

intermitentemente. Assimilaram-se os aspectos de isolados de tempo e do 

espaço acessíveis em dado estágio histórico do desenvolvimento da 

humanidade, foram elaborados também os métodos de gênero 

correspondentes ao reflexo e a elaboração artística dos aspectos assimilados 

da realidade. (BAKHTIN, 2010b, 211) 

 

Ao notarmos os contornos assumidos no decurso da narrativa, entendemos que há 

elementos suficientes que conduzem o leitor à compreensão de que está em curso a 

construção e elaboração de um mundo novo. Não uma versão simples de um modelo mais 

complexo e original que se mostrou completamente falido e, por conta das astúcias em que a 

humanidade preparou para si e caiu, e este mundo prototípico, tal como nos é apresentado, 

quase chegou ao fim. Um fim pelo esgotamento de um modelo de sociedade em que as 

relações são fluídas e superficiais, mundo esse que, ao atingir o ápice da modernidade, viu a 

transposição daquele que era cidadão da cidade (na versão grega, polis), para um 

aglomerado complexo e caótico, como o apresentado na narrativa. Este aspecto será 

importante para compreendermos a gênese de um herói. A partir dessa diferenciação, temos, 

então, o nascimento de outro tipo homem, sendo que, mesmo sendo novo, é gestado nas 

agruras do tempo do fim. Supomos que Simba Ukolo simboliza essa transição.  

Entre os perigos que rondaram essa transposição foi o processo de reificação do 

humano, como mostrado por Bauman que tendo por base as suspeitas de Alexis de 

Tocqueville sobre a conduta do homem como ser social. 

O indivíduo é o pior inimigo do cidadão, sugeriu ele. O “cidadão” é uma 

pessoa que tende a busca seu próprio bem-estar através do bem-estar da 

cidade – enquanto o indivíduo tende a ser morno, cético ou prudente em 

relação à “causa comum”, ao “bem comum”, à “boa sociedade” ou à 

“sociedade justa”. Qual é o sentido de “interesses comuns” senão permitir 

que cada indivíduo satisfaça seus próprios interesses? O que quer que os 

indivíduos façam quando se unem, e por mais benefícios que seu trabalho 

conjunto possa trazer, eles o perceberão como limitação a sua liberdade de 

buscar o que quer que lhes pareça adequado separadamente, e não ajudarão. 

(BAUMAN, 2001, 45) 

 

Vemos na busca por sobreviventes, a negação do princípio exposto por Bauman, 

mesmo estando alguns personagens já instalados em locais de moradia provisórios, eles 

saem à busca de outros, sai de cena a individualidade e o gozo pessoal para um tempo em 
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que as ações são direcionadas a busca do bem para o outro. Essas viagens aéreas percorrem 

lugares variados, desde a África do Sul, como revelado pela personagem Dippenaar “- 

Primeiro fui à Pretória e Brits, minha terra natal onde deixei parentes, mas não encontrei 

ninguém”. (PEPETELA, 2008, 238), até a Europa. Local alvo de comentários sobre as 

diversas barreiras feitas com o intuito de barrar o processo de migração África-Europa. 

Processo esse disparado por contas das condições sociais e econômicas na terra natal dos 

fugitivos, que atingidos pela intensa propagação de que o velho mundo é o lugar da 

prosperidade, conforto e bem estar para os indivíduos. Assim sendo não cabem mais 

imigrantes, precisamos cuidar dos nossos “cidadãos” e os outros países que cuidem dos seus. 

Logo, as barreiras impostas visam tão somente proteger os nacionais. Não é esse o 

pensamento dos excluídos, dada a declaração feita pelos personagens. 

Eles tentaram construir uma fortaleza na Europa – disse Julius. Deram 

mesmo um nome. Para evitar que entrássemos lá. Puseram barreiras e mais 

barreiras... 

- A Fortaleza de Schengen – disse Janet. – Também construíram um muro 

entre os Estados Unidos e o México, para impedirem os mexicanos de 

saltarem a fronteira. Inútil. Uma fronteira de cristal, usando as palavras de 

um grande escritor. (PEPETELA, 2008, 270) 

 

Pensar uma nova ordem quer seja a partir do estabelecer de novas estruturas, ou 

bases que contemplem a criação de um modelo que não tenha por pressuposto a valorização 

da vida a partir da sobreposição de valores e da ótica da acumulação como agenciamento de 

riquezas entre as pessoas. A construção de uma nova sociedade, notada pela fala preocupada 

dos personagens, deve necessariamente, estar voltada para ações que permitam, finalmente, 

agir em busca da igualdade, sem os vícios e ranços de uma modelagem social e política 

carcomida pela desigualdade e pela injustiça, que observados pelos modos e atitudes das 

personagens, permitem ao leitor antecipar a repetição dos mesmos erros de outrora, seja na 

narrativa ou no real, aqui local de referência em que o texto se apoia, segundo Bakhtin. É 

pertinente observarmos o questionamento esboçado pelo narrador:  

Tanta crueza inibiu qualquer palavra ou gesto discordante. Abaixaram as 

cabeças, rendidos ao inevitável. Fazia ali falta Kiboro para protestar contra a 

formação das classes sociais, com o seu comunismo nascente; ou então para 

dar uma gargalhada sarcástica a tanta seriedade. (PEPETELA, 2008, 378). 

 

Sob uma nova conformação de realidade social e compreendendo que agora eles 

devem raciocinar em torno de quais serão os procedimentos adotados para valorar ou 

mensurar o que é significativo e o que não é, e, quais matrizes valorativas serão adotadas, 
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sem que os heróis incorram nos velhos erros de acumulação, entesouramento e distribuição 

desigual, pois o modelo que está introjetado nos sobreviventes é o modus vivendi de uma 

sociedade estratificada e voltada para o bem em si mesmo. Os heróis sobreviventes cometem 

os mesmo deslizes de outrora. 

- É mesmo bom que o Rieck convença as pessoas a virem – disse Julius. – 

Para produzirem comida... 

- Enquanto nós mandamos e comemos – disse Janet, em voz sumida. 

Dippenaar ouviu-a, no entanto. Apoiou coma cabeça, é isso mesmo que vai 

acontecer, sempre foi assim, uns trabalham, outros mandam.  [...] – Seremos 

a classe dominante – disse o sul-africano. – Há dúvidas? (PEPETELA, 2008, 

378). 

 

Não apenas mudar, revolucionar, desmontar o que está posto, necessário é refazer as 

estruturas e implantar outro modelo de sociedade, e também mudar o tempo, de fato, é aí 

que acontecem todas as coisas, sem entrarmos no mérito da discussão sobre o homem como 

sujeito da história e os desdobramentos deste pensamento, tem-se como suporte para as 

mudanças, a ação dentro do tempo, que é o agenciador de todas as mudanças, tal como o 

postulado bíblico de que não se deve deitar vinho novo em odres velhos. É o momento de 

avançar na construção de uma sociedade que tenha um real desejo de mudar o tempo e 

avançar. As etapas da mudança passam pelo homem, vimos que ele foi redimensionado e 

esvaziado pelo moderno, transposto do lugar de cidadão para mero e simples indivíduo e 

pelo tempo. 

Por conseguinte, a tarefa original de uma autêntica revolução não é jamais 

simplesmente ‘mudar o mundo’, mas também e antes de mais nada ‘mudar o 

tempo’. O pensamento político moderno, que concentrou a sua atenção na 

história, não elaborou uma concepção correspondente do tempo. Até hoje o 

próprio materialismo histórico furtou-se assim a elaborar uma concepção do 

tempo à altura de sua concepção da história. (AGAMBEN, 2012, 109). 

 

O tempo é marcadamente anulado na narrativa de O quase fim do mundo. Não há 

qualquer menção a uma datação explícita do ocorrido. Não se sabe quando, não se explicita 

claramente presente e futuro como construções definidoras de um espaço de tempo da 

enunciação que deixe o leitor seguro acerca do tempo que está sendo trabalhado. Pensamos 

em uma lógica temporal advinda do conceito filosófico de tempo e modalidade que pode ser 

assim definido: 

Viu-se que o tempo pode ser, entre outras coisas, entendido como um 

conjunto de mundo possíveis: há sem dúvida um presente atual (assim, como 
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pelo menos segundos alguns, um passado atual), mas o futuro parece infinito 

para a maioria, visto que diferentes estados de coisas poderão realizar-se. 

(ABBAGNANO, 2007, 1115). 

 

As remissões feitas pelo narrador, nos aspectos temporais, são notadamente 

apocalípticas: Noé e o mundo que sucumbe pelas águas e a profusão de religiosos a apregoar 

o fim do mundo. Temos então um interstício, um momento único e singular em que a 

narrativa é inserida. As referências de linguagem, tempo e oralidade não estão deslocadas; 

pois, para entendermos com clareza os acontecimentos descritos, precisamos do suporte 

teórico em relação aos termos elencados anteriormente. O narrador evoca um procedimento 

típico dos contadores de história ao propor a suspensão temporária da história e pedir ao 

leitor uma pausa, ato contínuo, permite-se declarar solenemente: 

Mas vamos com calma que essa ideia demora a entrar nas teimosas cabeças, 

como os avisados conselhos dos mais velhos aldeões aos jovens estouvados 

da cidade, ou o trabalho persistente da formiga salalé erguendo as suas 

verticais cidades de terra vermelha. O fim do mundo não é tema que se trate 

com ligeireza, apesar de ter entrado em todas as línguas desde aquele 

primeiro dilúvio que tornou famoso Noé e sua arca. [...] O fim do mundo é 

assunto para ser tratado com delicadeza, prudência, reverente temor mesmo, 

pois implicou o óbito, ou melhor, o desparecimento de quase todos os seres 

vivos. (PEPETELA, 2008, 7) 

 

Somos constituídos pelo olhar do outro, mesmo assim tentamos insistentemente 

traçar caminhos que não sejam a repetição de um mandamento fatídico. A identidade sobre a 

qual Simba Ukolo se debruça é decisiva para que possamos compreender que ele fala de um 

lugar em que o preconceito, a perda, a dor e o estranho, caminham lado a lado com a 

exuberância da natureza, com a beleza e um estado de convivência harmonioso, simples e 

prático. Um processo de constante interação entre o homem e seu espaço de convivência. 

Compreender esse olhar será determinante em relação ao entendimento que será 

estabelecido sobre o que somos e isso nos obriga a sermos cuidadosos e meticulosos em 

buscar palavras e sentenças que mostrem claramente sobre o que estamos falando e de onde 

falamos. Estamos inserindo um procedimento outro diante dos fatos, a saber: o olhar, a 

compreensão do que percebo fora de mim ou, uma tentativa de assim entender aquele 

fenômeno, elaborando internamente e ligando, o mesmo, a uma constituição cognitiva do 

mesmo e a consequente busca por uma palavra que sirva como código designador e 

elemento de comunicação entre o que vejo e tento compreender e, o outro, no aspecto mais 

elementar da tentativa de explicar o acontecido, vê-se a necessidade de buscar uma 
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linguagem que seja comum e estabeleça uma relação entre sujeitos. Retomando a proposta 

feita pelo narrador.  

A palavra desaparecimento, espero sinceramente, está aqui colocada com 

toda a propriedade, foi pensada e repensada, sopesada até em balança 

hipersensível, antes de escrita. Se trata mesmo de desaparecimento, sumiço, 

eclipse, pois na realidade não sobrou nada deles, nem ossos, nem cinzas, 

nem pelos ou unhas, nada. (PEPETELA, 2008, 8) 

 

O que nos leva a tomar o caminho proposto e já anteriormente mostrado, pelo 

linguista Hjelmslev, em Prolegômenos a uma teoria da linguagem (2009), de que a fala, a 

palavra e, em última instância, a linguagem são indispensáveis à própria constituição do ser 

humano. Corroborando o exposto em relação à linguagem, a conclusão dada é: 

Mas é também o recurso último e indispensável do homem, seu refúgio nas 

horas solitárias em que o espírito luta com a existência, e quando o conflito 

se resolve no monólogo do poeta e na meditação do pensador. 

(HJELMSLEV, 2009, 1) 

 

Propomos a representação de uma ideia que nomearemos como fundamental – o uso 

das palavras na forma com que elas estão dispostas na narrativa. Dado que a utilização das 

palavras, em si mesmas, deslocadas de um conjunto homogêneo tem significado reduzido e 

que ao comporem-se como receptáculos de subjetividades, construções e ideais ampliam-se 

no intuito de estabelecer novos sentidos e o tempo. 

Acreditamos poder avançar para a real possibilidade de pensarmos uma cronologia, 

no que se refere ao tempo, na escrita de Umberto Eco em Ensaios sobre a literatura (2003), 

o tempo da história, para a África – objeto de definição já dado como subtítulo, já a 

definimos como simbólica e agora passamos a considerá-la como viável em toda plenitude. 

Temos em Benedito Nunes a explicação formalizada do procedimento “tempo” na narrativa. 

A personagem Simba Ukolo está ligada à ideia de que: “Direta ou indiretamente, a 

experiência individual, externa ou interna, bem como a experiência social ou cultural, 

interferem na concepção do tempo.” (NUNES, 2003, 17). Uma cronologia simbólica para a 

África congregaria todos os elementos de tempo e espaço inerentes à narrativa, apontando 

para o alvorecer de uma estruturação social voltada para o homem em seus aspectos mais 

simples, como o ser solidário, fraterno e despojado da tentativa vã de controlar e dominar 

tudo o que está a sua volta. Observamos que o ato de suspensão proposital, da marcação 

temporal em relação aos fatos, desde o início da trama não estão relacionados aos aspectos 
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mais relevantes em uma especificação de tempo baseada no calendário utilizado para marcar 

o tempo tal como é feito cotidianamente. Tudo tornou-se estranhamente relativo. 

Conceituar tempo e cultura em África, sob a ótica de uma construção de 

conhecimento “ocidentalizada” é o senso comum, afinal, estamos sobre o teto do primado de 

uma construção que tem por fundamentação histórica a matriz europeia e isso é 

inquestionável na historiografia ocidental. Os ditames já bem conhecidos, por todos, de uma 

produção teórico-cultural relevante tendo por alicerce outras realidades em territórios não 

demarcados pelo olhar europeu ou americano, faz com que seja possível observar 

comportamentos, práticas, gestos e mesmo rituais religiosos em suas peculiaridades locais, 

bem diferente da padronização de ritos tão ao gosto do saber religioso formal ocidental. 

Entendemos que é possível pensar e a possibilidade de avaliar que a estrutura de 

saber e conhecimento em relação a África sofreu as mesmas restrições e esvaziamento 

diante de uma cultura hegemônica, notadamente a europeia, por contas dos movimentos de 

ocupação promovidos pelo avanço das navegações de exploração e descoberta. 

Cabe pensar que a oralidade tem o mesmo peso numa comunidade cultural Banto e a 

mesma relevância na comunidade Asteca. Afinal, os tempos e espaços ocupam no 

imaginário das gentes, tão diferentes em suas práticas, ocorre da mesma forma como é 

mostrado por Zigmunt Bauman: 

 

“Longe” e “tarde”, assim como “perto” e “cedo”, significavam quase a 

mesma coisa: exatamente quanto esforço seria necessário para que um ser 

humano percorresse uma certa distância – fosse caminhando, semeando ou 

arando. Se as pessoas fossem instadas a explicar o que entendiam por 

“espaço” e “tempo”, poderiam ter dito que “espaço” é o que se pode 

percorrer em certo tempo, e que “tempo” é o que se precisa para percorrê-lo. 

Se não fossem muito pressionados, porém, não entrariam no jogo da 

definição.  E por que deveriam? A maioria das coisas que fazem parte da 

vida cotidiana são compreendidas razoavelmente até que se precise defini-

las; e, a menos que solicitados, não precisaríamos defini-las. (BAUMAN, 

2001, 128). 

 

O modo de ser, viver e estar no tempo africano constitui-se em diferença em relação 

às práticas com que estamos lidando cotidianamente e que são produzidas pelo saber e pelo 

modo padrão de uma cultura que se impõe como clássica, isto posto, colocando outras 

formas de manifestação cultural em segundo plano. Nosso pensamento no que se refere às 

práticas em África está atrelado a um saber hegemônico, o que temos repetido 
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constantemente aqui; utilizamos a leitura do texto de Stuart Hall, Metáforas de 

transformação, e a partir dele, intentamos mostrar como este processo ocorre, através do 

apoderamento das metáforas (linguagem), dos processos de transformação cultural pela 

imposição de um saber padronizado (cultura) e, uma sistematização ideológica que cerceia 

todo e qualquer movimento ou pensamento que fuja do eixo estabelecido e canonizado. O 

sistema é propriedade intelectual, o uso do termo é próprio destes tempos, por atores que se 

apresentam como detentores de legitimidade para tais ações e, para tanto os reforços de 

mídia e opinião são utilizados, insistentemente, no processo de convencimento. 

Existem muitos tipos de metáforas pelas quais pensamos a mudança cultural. 

Essas metáforas também mudam. Aquelas que se apoderam de nossa 

imaginação e, por algum tempo, governam nosso pensamento acerca dos 

cenários e possibilidades da transformação cultural cedem às novas 

metáforas, que nos fazem pensar estas difíceis questões em outros termos. 

(HALL, 2009, 205) 

 

 A narrativa de Pepetela mostra a possibilidade de mudança, a transformação do real 

dado na ficção, a partir de um evento em um lugar e um tempo que pode ser chamado de 

“hoje”, a essa mudança e transformação que Stuart Hall indaga como uma das possíveis 

ações de mudança a partir da linguagem (metáforas), quando pensamos em uma cronologia 

simbólica, observamos a necessidade de mudar as práticas a partir de outro tempo, que 

acontece na narrativa, quando da não submissão a um momento específico. Em determinado 

momento do ensaio, o autor jamaicano diz que  

As metáforas de transformação devem fazer pelo menos duas coisas. Elas 

nos permitem imaginar o que aconteceria se os valores culturais 

predominantes fossem questionados e transformados, se as velhas 

hierarquias sociais fossem derrubadas, se os velhos padrões e normas 

desaparecessem ou fossem consumidos em um “festival de revolução”, e 

novos significados e valores, novas configurações socioculturais 

começassem a surgir. Contudo, tais metáforas devem possuir também um 

valor analítico. Devem fornecer meios de pensarmos as relações entre os 

domínios social e simbólico nesse processo de transformação. (HALL, 2009, 

205-206) 

 

 A narrativa de O quase fim do mundo indica não o dominante a partir do quase fim, 

mas a possibilidade de pensar objetivamente uma mudança profunda nas práticas sociais a 

partir de outro tempo. O momento de agir de Simba Ukolo transpõe essa figuração de tempo 

e espaço em que as situações ocorrem, no decorrer da narrativa, não temos remissões ao 
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calendário de forma específica, o que nos aponta para um novo sentido acerca das coisas, ou 

a personagem promove um novo sentido aos fatos, como mostrado por Bakhtin. 

A arquitetônica do mundo da visão artística não ordena só os elementos 

espaciais e temporais, mas também os de sentido; a forma não é só espacial e 

temporal, mas também de sentido. (BAKHTIN, 2010b, 127.) 

 

A narrativa transita pelos lugares que serão demarcados para que sejam analisados 

dentro da janela de possibilidades que o romance oferece. Os termos cidadão, indivíduo, 

sociedade e tempo são importantes na elucidação dos acontecimentos que vão surgindo no 

decorrer do texto. Os impasses, discordâncias e as interferências provocados por cada 

descoberta são alvo das observações acerca dessa possibilidade de novo mundo. 

É interessante pensar que a ideia de reconfiguração do mundo é uma constante na 

história da humanidade. Alguns dos diálogos de Platão, destacamos A Republica, versam 

sobre temas que em determinado momento apontam para a criação de uma cidade em que o 

encontro, o acordo entre os concernidos estabelece as regras de convivência entre os 

cidadãos da cidade. Este é um dos principais pontos de confluência na narrativa de Pepetela. 

Simba Ukolo mostra-se completamente aberto a pensar e repensar as estruturas de 

convivência entre os sobreviventes. Sua proposição de uma vida pautada em regras de 

respeito, solidariedade e cuidados com o meio ambiente, apontam para um tipo de homem 

que vai ser aquele pensado como ideal na narrativa. Uma carta, deixada por um dos 

cientistas que criou a arma destruidora, em sua última parte contém o seguinte: “Como tenho 

a Fé dos Paladinos, sei que vou escrever mais tarde para as gerações do futuro luminoso a 

maneira fantástica como reconstruímos uma Humanidade melhor, um Homem Novo” 

(PEPETELA, 2008, 347). O trecho citado é uma refinada ironia, pois os ideais dos Paladinos 

congregam em si um conteúdo fascista. É de suma importância notar que há uma 

circularidade na estrutura narrativa do livro. Ao atentarmos para a declaração inicial 

“Chamo-me Simba Ukolo, sou africano, e sobrevivi ao fim do mundo” (PEPETELA, 2008, 

7) e estabelecermos uma ligação simbólica com a última frase do livro “Gravei em cera de 

lágrimas espalhadas sobre montanhas de névoa eterna. Vai por isso durar muito tempo, até 

poder ser lido, um dia” (PEPETELA, 2008, 382), teremos um painel de acontecimentos que 

se encaixam perfeitamente no universal das coisas. O livro trata de uma arqueologia da 

humanidade que desde a criação, simbolizada em trechos do livro que apontam para uma 

construção da humanidade segundo a narrativa do cristianismo, até o nosso tempo, constrói 

e desconstrói sua história, com momentos grandiosos e registrados como épicos e em outros 
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momentos se porta como os mais vis seres da terra. E esse conflito permanente dentro do ser 

humano está exposto em linhas generosas durante toda a trama. Dentro dessa ótica, traçamos 

o percurso de um herói que se notabiliza pela postura ética, pela visão conciliadora e pelo 

constante torvelinho emocional vivenciado pelo mesmo. 

Aspirando a construção de uma cidade que, metonimicamente representada por 

Calpe, torna-se o lugar de morada, uma construção externa que se parece em termos de 

modelo como uma nova versão da Polis grega ou um lugar onde os concernidos tem estatura 

e voz e as instituições são como uma extensão da representação de todos em meio ao todo 

social recuperado nas individualidades. 

A relevância de pensar o contemporâneo em uma narrativa que fala do presente 

fatídico em meio a um futuro pregado por religiosos, místicos e alguns catastrofistas, pode 

ser avaliada a partir do que está dado. A literatura se põe em meio as muitas falas, regidas 

por uma espécie de ópera polifônica do caos, como o ponto de inflexão, o momento de 

questionarmos o que está acontecendo. 

Tratadas as questões de referencialidade temporal em um tempo de enunciado que 

atravessa as tecnicalidades da relação espaço tempo ou, como adverte Fiorin, “com a 

enunciação, ou seja, temporalizando, espacializando e actorializando a linguagem” 

(FIORIN, 1996, 14), teremos a resposta dada na voz de outro personagem de Pepetela, num 

diálogo que só é possível nas letras e nas artes e na voz de um anônimo. O autor da carta não 

se identifica, revelando o que pode ser uma aparente contradição, se olharmos do lugar em 

que falamos de identidade e da constituição de uma nova humanidade, ele, o personagem, 

afirma “Amanhã é o último dia desta vergonhosa era de crime e vício, pois as armas serão 

accionadas” (PEPETELA, 2008, 345). Estamos diante da pergunta e sua consequente 

resposta e em meio a isso o alvorecer de um novo mundo, preparado para receber, ainda na 

esteira das alegações contidas na carta, a que chamamos de “constituição do fim”, o homem 

novo. 

O tempo em sua porção inapreensível direciona o leitor a pensar o que se pretende 

com uma cronologia simbólica. Os operadores do pensamento, dado que ele também é uma 

construção histórica, portanto sujeita ao seu tempo, são de caráter simbólico e isto não é algo 

inventado ou pensado aqui e agora, é uma preocupação que acende a pira do tempo para 

iluminar aqueles que pensaram isso em tempos remotos: os pensadores estoicos: 
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O tempo homogêneo, infinito e quantificado, que divide o presente em 

instantes inextensos, é, para os estoicos, o tempo irreal, cuja experiência 

exemplar encontra na expectativa e no diferimento. A subserviência a este 

tempo inapreensível, constitui a enfermidade fundamental que, com o seu 

adiamento infinito, impede a existência humana de possuir a si mesma como 

algo único e completo (maximum vitae vitium est, quod imperfecta semper 

est, quod aliquit in illa differtur).  [...] o estoico coloca a experiência 

libertadora de um tempo que não é algo de objetivo e subtraído ao nosso 

controle, mas brota da ação e da decisão do homem. (AGAMBEN, 2012, 

121) 

 

Eis o desafio para a África continental proposto por Pepetela. Experiência na melhor 

acepção do termo e de acordo com a pobreza a que ela está submetida e cujo desdobramento 

já foi amplamente trabalhado por Walter Benjamin, no texto O narrador, e a ação do 

homem, sendo que esta ação vem sendo pensada, questionada e posta em xeque desde os 

diálogos platônicos, atravessada pelo pensamento de Parmênides (filósofo Eleata, conforme 

descrição feita na Enciclopédia sobre a Grécia Antiga, verbete escrito por Nigel Wilson) 

acerca da fronteira entre o ser e não ser, sendo que esse foi advertido pela deusa, no 

fragmento do poema, sobre o cuidado que se deve ter, pois “o mesmo no mesmo ficando, 

sobre si” torna-se completamente imóvel sem ação. Chegando até as formas romanescas 

onde o tempo recebe tratamentos diferenciados a que Ligia Chiappini Moraes Leite 

esclarece ao dizer que: 

Histórias são narradas desde sempre. Forma vaga de que disponho para 

marcar, sem datar, o início da Épica, no sentido de uma narração de fatos, 

presenciados que tinha a autoridade para narrar, alguém que vinha de outros 

tempos e de outras terras, tendo, por isso, experiência a comunicar e 

conselhos a dar a seus ouvintes atentos. Assim, desde sempre, entre os fatos 

narrados e o público, se interpôs um narrador. (LEITE, 1987, 5) 

 

A ação do homem, ao observarmos o aspecto histórico, e as decisões por ele 

tomadas, quando contadas pelo narrador, e este na sua tarefa, aponta para um lado que não 

está visível, mas que precisa ser pensado, mostra a importância da ficção neste contexto. 

Indicando novas possibilidades e outros modos de apresentação da vida e das relações entre 

os homens, e estas ganham uma nova dimensão, pois o espaço e tempo em que as situações 

se desenrolam é outro, bem diferente daquele meramente fugaz ou instantâneo.  

As diversas formas de marcar o tempo cronológico e a experiência humana, indicam, 

quase sempre, uma humanidade passiva, em um processo de desconstrução e declínio, ou 
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então na espera e dentro da expectativa de que dias melhores do que os vividos, venham, 

dado  que o que  está posto é irreversível, está nas mãos do destino. Nesse aspecto a 

 

A experiência ocidental do tempo está cindida em eternidade e tempo linear 

contínuo. O ponto de divisão, através do qual estes se comunicam, é o 

instante como ponto inextenso e inapreensível. A esta concepção, que 

condena ao fracasso toda tentativa de dominar o tempo, deve-se opor aquela 

outra segundo a qual o lugar próprio do prazer, como dimensão original do 

homem, não é nem o tempo pontual contínuo nem a eternidade, mas a 

história. (AGAMBEN, 2012, 125) 

  

As condições históricas em que se encontram a humanidade, no contemporâneo e o 

entrelaçamento com o chamado pós-modernismo e seus tentáculos em um espaço que se 

mostra propício para uma narrativa sobre os tempos de fim, dado a constatação, no 

contemporâneo, de que a aventura do homem se mostra ameaçada por sua fragilidade em se 

resolver as dificuldades impostas ações e diferenças que, muitas vezes, negam os avanços, 

conquistas e realizações e por uma angustiante sensação de que nada pode ser feito e não 

vale a pena seguir em frente. Talvez seja o cerne da advertência dos Paladinos sobre a 

ultrapassagem aos males desta era de “crime e vício” só serão possíveis com o advento do 

homem novo, logicamente inserido em um novo tempo. 

Muito objetiva e assustadora a constatação feita por Terry Eagleton sobre os pós-

moderno, que seria a ultrapassagem do moderno, tal como o quase fim coloca-se antes do 

fim dos tempos. 

O pensamento pós-moderno de fim-da-história não antevê um futuro para 

nós muito diferente do presente, perspectiva que ele curiosamente vê como 

motivo de comemoração. Mas há de fato a possibilidade de um futuro desses 

entre vários, e ele se chama fascismo. O maior teste do pós-modernismo, ou 

no caso de qualquer outra doutrina política, é como ele poderia chegar a isso. 

(EAGLETON, 1998, 130). 

 

A literatura é um dos principais dispositivos de que dispõe a sociedade para evitar 

males como os que apresentamos nesta parte. Pepetela ao nos conduzir a Calpe como um 

lugar e em um tempo, que nos deixam distanciados, mas não alienados e muito menos 

ignorantes das armadilhas montadas por grupos que representam interesses e ideologias, 

indicando que serve de refúgio e ponto de apoio para ultrapassar as aflições do tempo 

presente. 
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2.1 – A origem ou os começos e o fim do mundo como conhecemos 

 

Diante de uma crise profunda, tendo em vista 

um presente inaceitável, pode-se reagir com 

ansiedade, angústia, sentimento de inutilidade 

das coisas humanas ou de uma inevitável 

catástrofe. Mas é possível também que a 

impressão de viver numa época de grandes 

mudanças que dê lugar à esperança.  

       (Paolo Rossi, 2000, 59) 

 

 

A origem e o fim, opostos indecifráveis quando colocados em paralelo sem a devida 

atenção aos pormenores. Questionamentos que envolvem da religião à ciência e são 

abordados de uma forma bastante interessante em uma narrativa que se inicia com a fala de 

um personagem narrador. Sendo que o mesmo remonta toda uma trajetória cultural que 

envolve a identidade de um continente, isso está singularizado na fala inicial, exercitando 

uma espécie de movimento introdutório para um evento inquietante e perturbador - o fim do 

mundo.  Não mais um fim apocalíptico ou bestialógico e, sim um fim que se espraia no 

quase fim. Este é o ponto de partida da trama que envolve Simba Ukolo. 

A ideia de uma suspensão da cronologia e da contagem do tempo são uma aspiração 

idílica do homem quando seu olhar sobre a realidade percebe que nada pode fazer em 

relação aos fatos. Sua esperança se deposita na ideia de que se possível retomar o passado, 

fazer tudo diferente é solução ou a fusão de passado, presente e futuro conjugados em um 

mesmo plano iria propiciar uma nova oportunidade de fazer melhor o que foi feito e deixar o 

que não serviu de crescimento e felicidade, apagar da existência real, o que na verdade, não 

garante sucesso, êxito e boa sorte. Basta pensar que se todos conseguissem realizar seus 

intentos, simplesmente não existiria humanidade, dado que os relacionamentos 

simplesmente buscariam o ideal, o pleno, o satisfatório, o certo, o absoluto e tais aspirações 

são da esfera das impossibilidades, pois não se consegue perfeição na imperfeição e a magia 

da convivência está no surpreendente, inusitado e imprevisível.  

Uma incerteza de tamanha ordem que se consubstancia como dúvida, que quando 

levada ao extremo, em alguns causa paralisia, medo e temor e, em outros, ativa o desejo de 
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avançar, descortinar, desbravar. A cessação do tempo é a instalação do indefinido, um quase 

acontecimento, um quase desfecho, apenas o indefinido que fechado na afirmação inicial 

“nesse tempo” caracteriza a ideia de que tudo está acontecendo e as situações precisam ser 

resolvidas de pronto. Não se pode deixar para depois, pois ele, o tempo, é uma simples 

abstração. Alçado à condição de completamente indefinido e distanciado de uma sustentação 

cronológica, que está apoiada nos acontecimentos de um tempo já decorrido e que também 

se faz presente, temos a seguinte configuração: 

[...] Todos os que conseguiram fugir da precipite morte já se 

encontravam na pátria, da guerra e do mar, enfim salvos, menos um 

só, que, da esposa saudoso e do dia da volta, a veneranda Calipso 

detinha na côncava gruta, deusa entre as deusas, que ardia em 

desejos de o ter por marido. [...] (HOMERO, ODISSEIA, CANTO I, 

23). 
 

Ainda Homero:  
 

 [...] Mas depois que, no transcurso do tempo, foi o ano chegado, que 

os próprios deuses teceram, de a pátria alcançar finalmente, Ítaca, 

nem mesmo assim conseguira fugir aos trabalhos, até no regaço dos 

seus [...]. (HOMERO, ODISSEIA, CANTO I, 23). 

 

 O tempo cronológico é o ponto de definição que marca o transcurso das ações e vão 

determinar que, como sobreviventes de eventos catastróficos, precisam, necessariamente, 

percorrer um caminho árduo para alcançar seus objetivos e seus limites serão testados em 

situações diversas. Ulisses escapa ileso das muitas batalhas e Simba Ukolo de uma 

catástrofe, ainda de dimensões desconhecidas. Ambos tomados por intensa coragem e 

profundo desejo de compartilhar com o seu núcleo familiar suas aventuras e desventuras. 

Uma recuperação da ideia apontada na introdução deste trabalho, um livro de retomadas, de 

recomeços; um livro de oportunidades para a humanidade, uma forma de mostrar, pela via 

da ficção, a possibilidade de recomeçar uma nova odisseia e, para tanto um lastro de 

memória acompanha os personagens envolvidos em nosso trabalho - Simba Ukolo e Ulisses, 

que mesmo distantes no tempo e espaço, ambos são comprometidos com o coletivo e para 

tanto utilizaremos o conceito de herói tratado por Lukács (2000) em A teoria do romance. 

 Temos em Simba Ukolo a expressão do narrador que atravessa as circunstâncias e 

detém conhecimento sobre os próximos passos, disparando ‘alertas ao leitor’ para os 

cuidados que se deve ter ao narrar tais acontecimentos. A constituição de uma provocação 

ao versar sobre a finitude de todas as coisas e a cessação completa da vida é contrastada com 
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a ironia cortante ao mostrar que não se pode falar do fim dos tempos com ligeireza, mas 

como falar calmamente de algo que já se esgotou, e que está reconfigurado como não ser, 

portanto, não mais é e sobre o qual nada mais se tem a dizer. Para completar ocorre um 

deslocamento em direção a narrativa bíblica e para o conhecimento universal acerca do 

dilúvio, Noé e sua arca, indicando que mesmo diante do fim, alguns remanescentes terão a 

oportunidade de reconstruir, retomar o caminho da humanidade sobre outras bases. Como já 

citamos, “o fim do mundo não é tema que se trate com ligeireza, apesar de ter entrado em 

todas as línguas desde aquele primeiro dilúvio que tornou famoso Noé e sua arca” 

(PEPETELA, 2008, 7).  

A dramaticidade dos fatos exige ato iniciático que demonstre o que de fato ocorre 

entre os participantes. O leitor é alertado, o que acontece sob a forma de uma invocação, 

acerca da necessidade de cuidadosa atenção aos pormenores, pois adentrar no jogo narrativo 

que fala de homens e de tempos que são bem diferentes daqueles com os quais o leitor tem 

proximidade pode causar estranheza, portanto invocar calma e atenção no contemporâneo, 

liga-se à invocação feita a Musa, que com seus encantos persuade o ouvinte a deixar-se 

tomar pela magia do momento e assim ela possa contar das aventuras e desventuras do herói 

Ulisses: 

[...] Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito 

peregrinou, dês que esfez as muralhas sagradas de Tróia; muitas 

cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar 

padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de 

seus companheiros a volta![...] (HOMERO, ODISSEIA, CANTO I, 

23). 

 

 Não são somente atos de força e bravura que fazem com que um herói se distinga 

entre os demais, necessário é que o mesmo também seja portador de virtudes que mostrem 

sua dignidade, fibra e determinação diante das situações. Ulisses nas palavras de Fernando 

Muniz é detentor de astúcia e coragem: 

Na tradição grega clássica, poetas, legisladores, tragediógrafos e 

moralistas viam em Odisseu e na Odisseia um modelo de moderação 

(sophrosýne). Essa virtude grega por excelência lapidarmente 

sintetizada por Helen North na fórmula: “o produto harmônico da 

intensa paixão sob o perfeito controle”. Mas, embora o substantivo 

abstrato, sophrosýne não ocorra em nenhuma parte da Odisseia, a 

noção de controle das paixões, resistência aos impulsos acompanha 

toda a trajetória do herói. (MUNIZ, 1998, 11). 
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A dor de estar sozinho e distante de seus referenciais e, ao mesmo tempo, sem 

compreender o que está acontecendo, ganha contornos dramáticos e mostra ser ainda mais 

intensa, no momento em que Ulisses, de modo gentil e astucioso, recusa os encantos e 

amores da deusa Calipso e revela que seu maior desejo é retornar ao lar. Não cedendo ele às 

paixões e desejos que lhe deixam aturdido e cabisbaixo e, atendendo a um desejo que se 

mostra mais elevado do que suas aspirações pessoais, ele coloca em outro patamar, ou se já, 

ecoa mais forte – o ato de retornar a casa e a família.  

Sem descuidar-se, atende aos caprichos da deusa, tecendo comentários elogiosos a 

mesma, sendo que para efeito comparativo, ao exaltar as qualidades de Penélope, deixa 

evidente que há um limite e o imperativo ético não permite ultrapassá-lo. Ele dignifica e 

honra sua esposa, como se a mesma estivesse fisicamente presente, e a conduz ao nível mais 

elevado, quando da menção ao fato de ser ela mortal e que a deusa jamais conhecerá tal 

infortúnio, exclusivo dos humanos. E ele, de pleno controle de suas emoções, prefere uma 

vida mortal a deliciar-se com os manjares dos deuses e ser outro. 

[...]“Deusa potente, não queiras com isso agastar-te; conheço 

perfeitamente que a minha querida e prudente Penélope é de menos 

aparência e feições menos belas que as tuas. Ela é simples mortal; tu 

eterna, a velhice não temes. Mas apesar de tudo isso, consumo-me 

todos os dias para que a pátria retorne e reveja o meu dia da volta. 

[...]” (HOMERO, ODISSEIA, CANTO V, 80). 

  

O desejo, intenso, de retornar e os atos de lembrança descritos na narrativa, nos 

fazem pensar que os mecanismos que envolvem a lembrança são importantes. A memória 

pode se constituir no elemento de articulação entre a ação de forças internas que abrem o 

entendimento sobre as situações em que estão envolvidos e as ocorrências no momento em 

que elas se apresentam para os heróis. Utilizadas e instrumentalizadas adequadamente 

tornam-se elementos de grande valia, quando usadas para recuperar o passado, tal 

recorrência promove o emergir de um impulso que os move impetuosamente, mostrando que 

atitudes e decisões tomadas, podem modificar situações ao redor.  

A memória pode requerer uma reflexão do eu profundo em relação aos 

acontecimentos e em que grau eles devem ser armazenados, retidos em parte da memória ou 

simplesmente esquecer, não nomear, deixar que passe como um sopro e o alheamento 

completo seja o ponto de chegada, afinal a memória possui um poder sem igual, o da 

onisciência, segundo Jean-Pierre Vernant: 
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A memória é onisciência. Seu papel é reconstruir um passado 

abolido, representá-lo, mas tornar presente, transpondo as fronteiras 

de um efêmero hoje, o que permanece oculto atrás das aparências: o 

tempo antigo, o dos heróis, dos deuses, das origens, do primordial. A 

memória não é reconstrução do passado, mas exploração do 

invisível. (VERNANT, 2009, 143). 

  

Simba Ukolo a retoma, muitas das vezes com comentários reveladores sobre a 

situação social e política de seu país a partir do ponto em que ele, consciente de sua 

participação como cidadão de um país africano, dada altura das circunstâncias, se lembra 

dos momentos de juventude e sua militância política repleta de expressões produzidas no 

calor do entusiasmo de suas atividades como jovem numa terra devastada pelo colonizador. 

As condições em que muitas nações africanas se encontravam durante o período de 

exploração colonial eram por si só desumanas e devastadoras.  

A guerra civil, uma escaramuça que em Angola tem nuances bem específicas, como 

o episódio de 27 de maio, onde as divergências internas no MPLA causam uma cisão que 

provocou prisões e mortes entre os que defendiam um posicionamento voltado para atender 

as necessidades mais prementes da população urbana do país e os que se posicionavam de 

forma mais contundente em relação a uma Angola para os angolanos, desvinculadas dos 

interesses geopolíticos envolvidos. Não pode ser excluído do debate o fracionamento étnico 

e social presente no país. Os diversos grupos sociais presentes no território, cada um 

preocupado em contemplar necessidades e especificidades locais, algumas das comunidades 

vivenciam   divergências históricas que foram exacerbadas em função dos interesses locais.  

Uma das vertentes dos acontecimentos é apresentada na fala de Simba Ukolo ao 

relatar sua ação na juventude. O fato de participar de um movimento de luta contra a 

espoliação traz à memória o grau de injustiça e sofrimento imposto pelos exploradores: 

Tive um reflexo dos meus anos de juventude revolucionária, recordei 

as frases com que então nos entusiasmávamos, isto é apenas 

recuperação do dinheiro sonegado ao povo pelos maiores vampiros 

do mundo, os que enriqueceram com as crises dos outros. 

(PEPETELA, 2008, 14). 
 

Ao retomarmos a saga de Ulisses podemos ver que ao refazer o caminho em direção 

ao passado, seu agir assume característica de um drama quando ele é mostrado como imerso 

em grande tristeza. Pensamos em uma angústia pela perda, traduzida como distância, dos 

seus amados (esposa e filho) e, ao evidenciar desejo intenso de estar em casa, sua atitude de 

prostração e pesar expresso por um olhar direcionado ao infinito, mostrando na narrativa, 
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que sua memória está inundada pelos seus sentimentos. Numa tentativa de fazer aplacar sua 

dor, traz a si o futuro que é estar ao lado da família. Desejo esse presentificado em memórias 

tomadas do passado vivido em Ítaca. A narrativa mostra a intensidade de sua dor. Traçar um 

caminho que permita a Ulisses retornar ao núcleo familiar, pode nos mostrar uma ligação 

entre os laços do núcleo familiar e as demais relações ali estabelecidas.  

Foi encontra-lo assentado na praia. Corria-lhe a doce vida num 

pranto contínuo, que os olhos jamais se enxugavam, a suspirar pela 

volta, que a ninfa não mais lhe era grata. (HOMERO, ODISSEIA, 

CANTO V, 79). 
 

Quando o presente é tomado pelo passado fazendo com que tudo ao redor seja 

identificado como ponto de passagem. Essa travessia é demonstrada no momento em que 

Simba Ukolo e Ulisses são colocados lado a lado com o objetivo de mostrar que não são atos 

perfeitos, fantásticos, soluções engenhosas bem elaboradas e acabadas que fazem do herói 

alguém diferente.  

Resistir aos encantos e não envolver-se com o que move de imediato o homem, ou 

seja, aquilo que faz parte de sua constituição como ser humano. Ulisses deixa, em si mesmo, 

de atender a ninfa e Simba deixa sugestivamente Jude esvair-se lentamente de seus 

pensamentos mais imediatos. Em um primeiro momento parece estar havendo um equívoco 

estabelecer um paralelo de ações entre os dois personagens. Ulisses ao deixar de atender a 

ninfa esclarece que a mesma não sofrerá a ação do tempo em sua beleza, à marca da 

longevidade e da constância acompanharão seus passos e Simba, não se prende ao momento 

em que beleza e juventude, valores transitórios, estão no lugar simbólico da tradição e da 

permanência. Ambos recuperam, em atitude, o agir sob princípios éticos claros, o de não 

agir precipitadamente. Maturidade e experiências são os balizadores que vão demarcar a 

escalada desses dois homens no decorrer de suas viagens. Não há nada parecido com o 

aprendido outrora, suas aventuras no tempo presente remetem a uma nostalgia por conta do 

movimento contínuo de esquecimento e abandono. Tal movimento é mostrado por Beatriz 

Sarlo como uma quebra. 

O que tornava o mundo familiar desapareceu. O passado e a 

experiência dos velhos já não servem mais de referência para alguém 

se orientar no mundo moderno e para iluminar o futuro das jovens 

gerações. Quebrou-se a continuidade da experiência. (SARLO, 2007, 

29). 
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O momento da quebra e a ligação entre lugares e situações estão na memória dos 

personagens. Eles são apresentados como ações do tempo presente no herói, são 

rememorações de cunho individual, geralmente relacionados à casa, família e demais entes 

próximos. Em Simba Ukolo tal afirmação atinge o núcleo familiar de forma intensa, no texto 

destacado veremos os elementos de tradição, memória e um costume social presente numa 

África que está apresentando ao mundo que é diferente em costumes e práticas sociais: 

 Bem, para contar o mambo todo, não nascera em berço de ouro, nem 

berço teve, apenas uma esteira onde dormia com a mãe, ouvindo a 

trovoada e a chuva a bater no zinco do telhado de uma cubata. Na 

outra cubata dormia a segunda mulher do seu pai e os seus filhos 

pequenos. (PEPETELA, 2008, 44). 

 

 Ele se mostra entronizado e identificado com as tradições e costumes de uma África 

milenar. Uma ligação que faz dele um dos pilares de uma possível interação entre momentos 

que parecem distantes no tempo e no espaço, mas que se mostram possíveis de se mensurar 

na suspensão temporal engendrada na narrativa. O homem que se perdeu no tempo de uma 

civilização exposta a toda tecnologia, avanço e modernidade consegue trazer dentro de si um 

traço marcante das relações sociais – os laços familiares. 

Aprendi, esses ensinamentos transmitidos de pais para filhos ou de 

tios para sobrinhos, dependendo dos sistemas familiares, muitas 

vezes eram úteis e não deviam ser desprezados, pois a ciência não 

conhecia todas as propriedades de milhares de plantas escondidas 

pelos matos. E eles muitas vezes conheciam mesmo. (PEPETELA, 

2008, 145). 

 

 A perspectiva de uma nova constituição social que permita um olhar diferenciado 

sobre as muitas práticas deixadas de lado por conta dos muitos interesses sociais, políticos e 

econômicos envolvidos, o olhar de Simba Ukolo remonta toda uma história de humanidade 

marcada pela busca incessante de poder, hegemonia e conquista, um gesto simples, a busca 

de sobreviventes da “tragédia” é o ponto alto dessa retomada. Importa nesse momento a 

busca pelo que foi perdido. A reordenação de um mundo que se comporta como uma 

máquina, onde sistemas nem sempre autônomos dentro de si fazem do homem uma peça que 

pode ser substituída a qualquer momento por outra sobressalente que permita a continuidade 

do processo produtivo. 

 A possibilidade de reelaborar e estabelecer uma convivência em que as necessidades 

de sobreviver, proteger e acolher são comuns, o desejo individualizado torna-se, na verdade, 
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um obstáculo que pode ser superado e compartilhar dificuldades e progressos faz com que o 

convívio seja marcado por uma nova ordem. Não uma ordenação político-ideológica com 

objetivos de domínio e comando, como mostrado na fala de Simba, “infelizmente 

condenado a conflitos permanentes pela rivalidade entre grupos étnicos opostos, invenção 

astuciosa dos colonizadores” (PEPETELA, 2008, 31), mas uma harmonização entre o que se 

apresenta como necessário para que todos possam viver e o que é possível manter 

funcionando em termos de estrutura visando ao mesmo fim – a manutenção das condições 

básicas do viver em sociedade. A vida em sociedade é uma das principais preocupações de 

Simba Ukolo e a narrativa confirma suas pretensões em várias passagens. Acreditamos ser 

esta a marca distintiva do texto, sua intenção (cf. ECO, 2003) é a de recuperar o sentido 

básico da convivência humana, que o de sobreviver em meio ao caos e estabelecer, pela via 

da solidariedade, os procedimentos de uma vida em comum. Conforme mostrado no 

diálogo: “– Temos de procurar pessoas. Uma sabe uma coisa, outro sabe outra. Juntos 

poderemos sobreviver.” (PEPETELA, 2008, 85). 

As ocorrências e as formas como nos são apresentadas, normalmente sob o 

patrocínio de um olhar determinante e, muitas vezes, hegemônico, é passível de um 

direcionamento político. Frequentemente ouvimos o relato daqueles que estiveram no centro 

dos acontecimentos e sabemos de detalhes que não são relatados na escrita do vencedor, seja 

no processo histórico formalizado ou numa narrativa ficcional, vemos, normalmente, um 

olhar formalizado e objetivo, o narrador sabe aonde ele quer chegar, não só como detentor 

do conhecimento pleno dos acontecimentos, mas também como regente do destino. Simba 

Ukolo sabe sua origem, ele não explicita seu lugar de partida, o que nos encaminha a 

entender que seu ponto de partida e chegada é o continente africano, pelos diversos indícios 

deixados no texto. 

A insistente recuperação de algumas situações na narrativa aponta para o risco de 

repetição dos erros de outrora, mesmo dentro dessa nova configuração de mundo. Não cabe 

mais discutir se a utopia histórica foi deixada de lado, se o sonho naufragou ou se todos 

foram traídos pelas circunstâncias. O romance vai além das discussões travadas em torno 

dos destinos da nação, vemos que muitos trabalhos tratam do tema e o que propomos não é 

mais uma linha de discussão ou,  

não se trata de discutir os direitos da expressão da subjetividade. O 

que quero dizer é mais simples: a subjetividade é histórica e, se 

acreditamos ser possível tornar a captá-la em uma narração, é seu 

diferencial que vale. Uma utopia revolucionária carregada de ideias 
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recebe um tratamento injusto se é apresentada só ou 

fundamentalmente como drama pós-moderno dos seus partidários. 

(SARLO, 2007, 66). 

 

O que temos em cena aberta é: o romance descortina outra forma de trabalhar o que 

foi perdido. Não traz coisas fantásticas ou mirabolantes, o contraponto religioso, tema que 

não tratamos objetivamente aqui, serve para apontar que o direcionamento do homem 

mediado por uma crença equivocada e voltada para o bem estar próprio pode provocar, 

verdadeiramente, perdas significativas de vidas e não uma pretensa salvação de um grupo e 

a perda, pura e simples, de milhares de pessoas. Não se coaduna com a pregação original de 

amar o semelhante, agir com outro como gostaria que agissem contigo. Não se trata de trazer 

à tona um modo de conviver baseado na religiosidade, pura e simples, ou no acreditar que o 

homem é a medida de todas as coisas. Trabalha-se a negativa de agir como predador, quando 

se tem a oportunidade de mudar o que foi estabelecido não se sabe como e muito menos 

quando. 

Também não cabe aqui o despontar de um herói que tem soluções prontas e 

sistematizadas para os problemas e dificuldades. As situações do cotidiano precisam ser 

resolvidas na esfera do humano não no nível do maravilhoso ou daquele que dotado de 

qualidades excepcionais, o que nos conduzirá ao restabelecimento da calma e serenidade ou, 

simplesmente a um estado de controle social. Costa Lima distingue as duas formas de 

controle, sendo que uma delas é positiva e conduz ao bem estar da comunidade e a outra é 

uma simples repetição de situações em que o controle é exercido tendo como objetivo final 

manter o estado de coisas e da satisfação de interesses pessoais “[...] o controle negativo é 

aquele em que sua força de disciplina é usada em favor do próprio agente, e não da 

comunidade/sociedade a que pertence” (COSTA LIMA, 2009, 181). O romance, ao dar voz 

a um herói comedido e despido das características que o tornem “diferente” dos demais, a 

ponto de ser legitimado como representante do social, promove uma reflexão profunda 

acerca dos erros cometidos quando do projeto de nação engendrado nos momentos em que a 

luta pela liberdade prometia um futuro alvissareiro. 

O livro, como instrumento literário, expõe as fraquezas e os motivos da falência 

daquele modelo que prometia ser diferente, mas que, ao final, mostra-se tão repressor e 

autoritário quanto qualquer outro, a falha naquele que se lança a conduzi-lo.  A ficção tem a 

liberdade de apontar, esclarecer, desvelar as fraquezas e deficiências deste homem que, por 

intermédio da narrativa, fica à vista de todos. Portanto, seus atos desmedidos e 
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descontrolados são revelados, fica visível que ele age exatamente dentro das mesmas regras 

que outrora condenara nos governantes da ocasião: opressão, vigilância e controle. 

Este líder precisa atender às necessidades em diversidade, conviver com uma 

realidade múltipla e completamente esfacelada pela presença, intrusa, do colonizador, faz 

dele alguém que, comprometido com o projeto, precisa conduzir seus liderados e a 

população a um novo estado em uma nova era. Sua falha maior – repete os mesmos erros 

cometidos outrora. A interação entre o real e o ficcional, antes de ser algo vista como 

questão básica, deve ser entendida pelo mesmo caminho trilhado por Umberto Eco ao 

questionar tal procedimento.  

Como devemos lidar com intrusões da ficção na vida, agora que 

vimos que o impacto histórico que esse fenômeno pode causar? Não 

desejo propor que meus passeios pelos bosques da ficção sejam um 

remédio para as grandes tragédias de nosso tempo. Não obstante, 

esses passeios nos habilitaram a entender os mecanismos pelos quais 

a ficção é capaz de moldar a vida. (ECO, 1994, 145). 
 

Ainda, Eco: 
 
Refletir sobre essas complexas relações entre leitor e história, ficção 

e vida, pode constituir uma forma de terapia contra o sono da razão 

que gera monstros. (ECO, 1994, 145). 

 

Esse, provavelmente, é um dos pontos de observação que faz de Simba Ukolo um 

marco. Ele é posicionado pelo narrador como aquele que está na fronteira, um divisor de 

águas, ele não é representante da tradição, por conseguinte não se encaixa na figura do mais 

velho, muito menos é aquele que atravessa o tempo e lança um olhar “novo” sobre as 

situações e se põe a resolver. Ele é um homem comum e é este homem, agora na condição 

literária de herói, que se desponta como alguém com profundas convicções de que para a 

comunidade sobreviver é preciso dar um novo sentido a convivência entre os companheiros 

e, para isso, observar o percurso feito pelos personagens é lançar luz sobre a diversidade que 

há no humano. 

A singularidade das andanças de nosso personagem não faz de sua narrativa um livro 

de viagens ou um tratado memorialístico, o que se apresenta é uma narrativa em que a 

densidade dos diálogos encaminha o leitor a uma reflexão profunda em temas que sempre se 

apresentam à humanidade: violência, família, guerras, medo do desconhecido e outros 

pontos que, muitas vezes, inquietantes e tão díspares entre si, não recebem a devida atenção. 

O perigo de não perceber os detalhes de algumas situações pode colocar em perigo toda a 
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construção feita no decorrer de séculos, o que os paladinos condenavam como uma “era 

vergonhosa de crime e vício” (PEPETELA, 2008, 345), era para alguns o ponto máximo da 

aventura humana na terra. 

A carta deixada pelos paladinos, uma espécie de constituição dos tempos do fim, 

indicam a certeza de que a tecnologia será o ápice e também a responsável de pelo 

aniquilamento do humano, uma ironia que une o elemento escatológico, aquele definido 

pelo saber religioso como o tempo do fim, com a última e grande descoberta da ciência, na 

visão dos Paladinos, uma arma “limpa”. Sua eficiência e eficácia serão utilizadas, 

potencializadas e maximizadas com o objetivo de provocar o maior número de baixas 

possível e a certeza de que a próxima civilização pensará e repensará seus passos antes de se 

lançar para a construção de um novo mundo. A construção se dá pela ação do homem pois 

segundo Jean-Pierre Vernant: 

Somos animais, nascemos, crescemos, morremos, reproduzimo-nos: 

é o reino animal.  
Tomem-se a linguagem, as instituições sociais, a religião, a arte, a 

ciência, o saber, a filosofia etc. Aí se vê exercer uma capacidade dos 

homens para tornar presente o que não está aí, representar a ausência 

em todas as suas formas para com elas fabricar objetos de 

pensamento: a imagem, todas as noções, a memória, a lembrança. 

(VERNANT, 2009, 28). 

 

Esse é o desafio do homem novo. O homem que percorreu o caminho inicial e 

deixou um legado de vícios e destruição sucumbiu diante de seus erros. Cabendo aos 

remanescentes a tarefa de recomeçar e não cometer os mesmos erros. 
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2.2 – O herói e sua caracterização literária 

 

Nenhum gênero artístico pode ser construído sobre o 

que é simplesmente interessante. Para ser interessante 

ele deve tocar em algo de essencial. Pois somente pode 

ser importante uma vida humana, ou, em todo caso, 

algo que tenha relação direta com ela. E esse aspecto 

humano, deve estar voltado, ainda que pouco, para o 

lado essencial, isto é, deve ter certo grau de realidade 

viva. 

(Mikhail Bakhtin, 2010a, 230.) 

 

 

O lugar do herói na narrativa romanesca é definido por Bakhtin como processado por 

um agenciamento feito pelo autor, ou seja, “no romance, também pode se destacar o herói 

pensante, agente (e naturalmente falante), segundo o desígnio do autor, como cada um deve 

agir irrepreensivelmente [...]” (BAKHTIN, 2010a, 136.) Segundo Bakhtin a figura do herói 

é emblemática por carrear para si uma configuração social tal que faz dele o elemento 

representativo do todo.  Trataremos assim de trabalhar Simba Ukolo como um herói que 

retoma a ideia da epopeia e que, portanto,  

O herói da epopeia nunca é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre 

considerou-se traço essencial da epopeia que seu objeto não é um 

destino pessoal, mas o de uma comunidade. (LUKÁCS, 2000, 67). 

 

Tendo ainda como verdadeiros os pressupostos da criação artística de que é através 

do homem que as coisas se manifestam e que através dele e de sua produção artística, 

intelectual, o mundo ao redor recebe um explicação lógica, fazendo com que haja um 

sentido no estabelecimento e no esclarecimento das relações, como mostrado por Jean Paul 

Sartre, “um dos principais motivos da criação artística é certamente a necessidade de nos 

sentirmos essenciais em relação ao mundo” (SARTRE, 2006, 34), temos um movimento 

temporal em suspensão e um personagem que delega a si mesmo a busca a outros 

sobreviventes. Com um toque irônico ele encarna a essencialidade tal como descrita por 

Sartre. 
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Devia haver mais gente em outros pontos do mundo, não admitia ser 

o novo Noé, o escolhido para refazer a marcha da humanidade. 

Ainda por cima com uma Geny! Ao menos escolhessem uma mulher 

mais nova e interessante. A nova humanidade começava mal com tal 

mãe. (PEPETELA, 2008, 29). 

 

A retomada, tal como compreendemos, ao fazer a exposição da mesma na introdução 

deste trabalho, pode ser entendida como uma recuperação do entendimento judaico-cristão 

de que o homem descende de Adão e Eva e que, agora, a constituição desta nova 

humanidade deveria passar por uma escolha criteriosa da nova “mãe” dos seres humanos. O 

que está em jogo nesta passagem é o herói que, revestido de toda sua humanidade, escolhe 

aquela que deve ser sua parceira. Indica ele ser dotado de discernimento tal que não cabe ao 

homem ser tomado de sono profundo para que misteriosamente seja dada a ele uma 

companheira, ele está alerta a esta oferta miraculosa e lança um olhar para o futuro onde a 

liberdade de escolha deva ser vislumbrada como um bem inalienável. O que nos remete 

direto ao conceito de homem, na forma como Aristóteles define no De Anima, que é dotado 

de potencialidades tais e que segundo o seu constitutivo como sujeito, traz em si a 

capacidade de bem pesar seus atos e atitudes. (ARISTÓTELES, 2013, 46). 

Não tentamos demonstrar o herói dentro das características já estudadas e 

demonstradas nos textos de teoria e análise literária e também em outros estudos acerca da 

obra de Pepetela. Tentaremos demonstrar que, em O quase fim do mundo, o herói que 

estamos estudando foge à conformação geral e mesmo a dualidade herói/anti-herói fica fora 

do espectro. No Dicionário de Termos Literários de Massaud Moisés temos uma 

generalização acerca do conceito, que servirá de parâmetro para o que nos propusemos a 

trabalhar. Em um primeiro momento ele é designado como o protagonista ou personagem 

principal e, na continuação do verbete, “na antiguidade clássica, o apelativo herói era 

destinado a todo ser fora do comum, capaz de façanhas sobre-humanas, que o aproximassem 

dos deuses” (MOISES, 2004, 219). A proposição a que nos dispusemos discutir como 

caraterização literária é que Pepetela coloca em cena um herói desconectado do conceito 

comum, fechado e padronizado. Ele é alçado à condição de um sujeito que encerra, em sua 

trajetória, a personificação pura e simples do homem comum, o do cotidiano com suas 

felicidades, certezas, agruras e indefinições. Um homem de um tempo em que construir algo 

novo é imperativo e, sabedores de que “[...] o homem vive em contato com múltiplas 

realidades e cada uma se constitui através de um conjunto de regras, que possibilita a 

intersubjetividade de sua experiência” (COSTA LIMA, 1989, 65) e que este mesmo contato, 
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no que se refere ao alcance da literatura em um processo mais amplo, faria desta, a literatura, 

agenciadora e interpretadora das intenções do homem em suas relações com os outros e 

consigo mesmo. Independente do tempo, do grupo social e do espaço onde tais ações 

ocorrem, pois  

A literatura é uma instituição social que utiliza, como meio de 

expressão específico, a linguagem – que é criação social. Processos 

literários tão tradicionais como o simbolismo e o metro – são, por 

natureza, sociais. Constituem convenções e normas que só podiam 

ter surgido em sociedade. (WELLEK e WARREN, 1949, 113). 

 

Assim sendo, trataremos aqui de olhar o herói sob a perspectiva do remanescente, 

aquele que é o ponto central da narrativa e, ao mesmo tempo, retoma a valorização da vida 

em toda a sua dimensão social. Acrescentamos a seguinte formulação, dada a importância da 

personagem Simba Ukolo no movimento social ensejado pelo aniquilamento ou quase do 

social, tendo em vista o desaparecimento súbito de quase todos, onde o representacional 

toma a dimensão de totalizador do mundo. 

Acresce que a literatura “representa” a “vida”: e a vida é, em larga 

medida, uma realidade social, não obstante o mundo da natureza e o 

mundo interior ou subjectivo do indivíduo terem sido, também, 

objeto de “imitação literária”. (WELLEK e WARREN, 1949, 113). 

 

Reveste-se de capital importância, no desenrolar da narrativa de Pepetela, a  conduta 

do herói em sua trajetória, ele não é um errante e muito menos um tolo. É um sujeito do seu 

tempo. Deixadas para trás as questões que até então eram emergenciais no seio do grupo 

social, tempo esse em que expressões como liberdade, construção de uma nação, igualdade, 

união entre os povos e outras eram objeto de reflexão e análise, ele é lançado em um 

momento de travessia, onde a ocorrência do quase é o delimitador central. 

Dados os questionamentos feitos por idealistas, revolucionários, visionários e 

combatentes apresentados em narrativas onde são relatados processos de luta pela igualdade, 

ao não alcançar os objetivos propostos ou ao se desviarem forçados que são, pelas 

circunstâncias, cunham expressão de caráter coletivo ao afirmar que: quase conquistamos a 

liberdade, quase construímos uma nação igualitária, quase realizamos os sonhos, quase 

construímos um conceito de cidadania e convivência, todos os sonhos são substituídos 

ruidosamente pela expressão que passa a dar um sentido, dizemos, melancólico e a um 

desfecho trágico – distopia. O que virá? Os caminhos da literatura apontam na narrativa de 
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Pepetela que somente o alvorecer de uma realidade sem rebuscamentos e um novo “tempo” 

propiciará a retomada e, nada mais sintético e absoluto do que o ocaso de um tempo que não 

se traduz mais em saudades e sim em uma realidade em suspensão. A partir do quase fim do 

mundo, surge a proposta de reconstrução não com heróis ou um herói eclipsado e travestido 

de extraordinário ou, ainda, dotado de qualidades fantásticas que fazem dele um ser especial. 

Um homem comum, com anseios, paixões, questionamentos e reflexões como qualquer 

outro. Homem este dotado de um soberano imperativo ético que faz dele elo entre passado, 

dadas rememorações que faz de sua infância e as inserções do narrador em relação à África, 

lembrando que ele não se identifica com o estado-nação na conceituação formal, e o futuro, 

construção essa que será o fio condutor de toda a trama. 

Efetivamente trabalhamos no sentido de recuperar um modo de descrever as 

situações que seja adequado a um projeto de mundo, é importante notar que tal hipótese é 

evidente nas passagens em que Simba Ukolo pode expressar claramente a emoção que sente 

ao vislumbrar o que para muitos é banal, mas naquele momento é importante para a 

reconstrução. Uma galinha chocando ovos torna-se algo magistral dado o momento que 

estão vivenciando. 

- Imaginas a importância disto? - perguntou Simba. – Se nascerem 

mesmo os pintainhos, eles poderão reproduzir-se ao infinito. Esta 

espécie estará salva, é uma coisa fantástica. Sabias? Dizem que a 

galinha veio da Ásia para a África, não é originária daqui. Diz, não é 

fantástico termos encontrado uma galinha a chocar ovos? 

(PEPETELA, 2008, 101). 

 

A narrativa é um desafio para todos os sentidos do homem, caracterizados aqui como 

os sentidos naturais (visão, audição, tato, paladar e olfato), como optamos pelo pensamento 

aristotélico no que se refere às formalizações e convenções de análise do texto, visto que o 

mesmo elege o tato como o maior dos sentidos. Vemos a necessidade de estar com o outro 

(a busca) e o encontro como a oportunidade de estabelecer laços. O momento em que Simba 

Ukolo encontra o primeiro sobrevivente é de especial significado. Sua ação inicial de 

atender seu desejo imediato de apanhar tudo de valor que está disponível se depara, 

imediatamente, como o mesmo desejo no outro. Aqui a narrativa mostra que esse outro é na 

verdade uma mulher, portando uma pistola. A cena, carregada, de ironia, subverte a ideia 

judaico-cristã de uma aparição para o homem, que tomado de sono profundo tem a mesma 

retirada de sua costela e aqui o desfecho se dá com uma aparição surpreendente: uma mulher 

de meia idade, carregando uma sacola e uma pistola nas mãos. 
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Uma mulher de meia-idade se antecipara ao que eu tencionava fazer. 

Mas ela devia ter pensado antes no golpe, pois arrastava um saco 

enorme que ia enchendo com o dinheiro das caixas. Afinal, não 

estava sozinho na minha cidade, havia pelo menos outro 

sobrevivente. Foi um choque do camano, podem crer. Para ela 

também, que deu um grito agudo. E apontou logo uma pistola contra 

o meu peito, toda nervosa. Eu só via a pistola tremer na mão dela, o 

que era muito perigoso, o dedo pode carregar involuntariamente no 

gatilho. (PEPETELA, 2008, 16). 

 

As reações são marcadamente surpreendentes, talvez, nem tanto, pois fazem parte do 

agir humano no cotidiano, e as atitudes por parte do herói impõem um olhar cuidadoso sobre 

seus próximos passos. Tudo pode acontecer, a posição do narrador-personagem, do ponto 

em que está, age em benefício próprio e mostra os fatos na ordem em que se apresentam; 

aqui é importante o destaque que dá aos acontecimentos, pois tudo fica em suspenso. 

Existe uma tensão no ambiente, os gestos e as palavras precisam ser meticulosamente 

medidos, a presença do medo em um primeiro encontro é patente, como bem observado pelo 

personagem, ao dizer que a falta de comunicação pode ser fatal, e ele se lança ao primeiro 

desafio que é o de tentar, pela conversação, estabelecer um mínimo de sentido aos 

acontecimentos. Sua fala é “- Calma, calma – consegui proferir. – Não quero lhe fazer mal” 

(PEPETELA, 2008, 16). Para que possamos compreender o exato momento em que o 

personagem sai do seu estado de solidão e espanto inicial e introduz-se em um diálogo, 

tenso é verdade, e que para o momento da trama é importante entender as ações; recorremos 

a observação de Robert Alter, que diz, o seguinte: 

Em todo evento narrativo particularmente no começo de um novo 

episódio, o ponto em que o diálogo aparece pela primeira vez merece 

uma atenção especial; na maioria das vezes, as primeiras palavras de 

um personagem são reveladoras, talvez mais no estilo que no 

conteúdo, e constituem um momento importante na apresentação de 

sua figura dramática. (ALTER, 2007, 118). 

 

Recorremos a um herói que, pelas condições em que os acontecimentos se sucedem, 

seja possível mensurar sua estatura no curso da narrativa, e quando o vemos se defrontando 

com seus questionamentos mais profundos, nos aproximamos do estado de solidão e 

questionamento de um herói tratado literariamente como fantástico e iluminado – Ulisses. 

Um herói caracterizado como espetacular, mas também pelo tanto de engenhosidade do 

humano que ele representa, ressaltando que o objetivo do trabalho é extrair como elemento 

de reflexão, o agir do personagem diante da adversidade. 
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Para tanto o estado dramático e solitário, em que Ulisses se encontra, é emblemático 

e recuperado quando da descoberta de Simba de que está, no momento, sozinho: “Então, 

todos os seus valorosos companheiros sucumbiram, e a ele, o vento trouxe-o até aqui, a 

torrente aproximou-o desta ilha.” (HOMERO, ODISSEIA, CANTO V, 62). Indicando uma 

situação de solidão próxima daquela sentida por Simba Ukolo em sua peregrinação 

buscando sobreviventes. Na narrativa épica os que sucumbem em suas peripécias heroicas 

são lembrados e seus nomes ficam para a posteridade. Na trama de Pepetela os que ficam 

pelo caminho são, na realidade, também os excluídos e marginalizados por um sistema 

injusto e cheio de complexidades, como podemos observar na passagem que se segue: 

Alarmado, cheguei aos bairros periféricos, onde se acumulavam os 

excluídos de todos os processos econômicos e sociais, milhares e 

milhares de seres a lutarem desesperadamente para viverem um dia a 

mais. (PEPETELA, 2008, 9). 

 

Remontamos a busca épica que se transforma em uma angustiante espera do capricho 

dos deuses, ou forças desconhecidas, no caso de Simba Ukolo, para que Odisseu possa 

retornar ao lugar de origem (Ítaca). No ato de comparar buscas, ideais e caminhos, vemos 

pontos de contato entre Odisseu e Simba: lealdade, integridade interior, uma incessante 

busca que faz com que os heróis sejam vistos como representantes de uma categoria de 

homens que foram crescendo diante das adversidades e atingem um grau elevado de 

desprendimento em relação ao que parece ser demasiado distante para merecer preocupação 

e uma obrigação quase religiosa de se manter firmes em seu caráter e em sua busca.  

Aquilo em que acreditam mostra uma concepção de mundo que está engendrada não 

no particular, mas na possibilidade de atingir algo maior e esse objetivo faz com que os 

protagonistas vejam as situações sob aspectos bem marcados. Como mostramos abaixo. 

A ação do herói do romance é sempre sublinhada pela sua ideologia, ele vive 

e age em seu próprio mundo ideológico (não apenas num mundo épico), ele 

tem sua própria concepção do mundo, personificada em sua ação e em sua 

palavra. (BAKHTIN, 2010a, 137). 

 

A saga do herói Odisseu (Ulisses) tem características bastante peculiares, podemos 

destacar algumas similaridades entre a aventura vivida por Odisseu em sua volta para casa, 

Ítaca, e o constante retorno feito por Simba Ukolo para uma casa e uma família que ele sabia 

não se apresentar mais fisicamente dado o fenômeno em que todos desapareceram. As 

manifestações de memória e identificação em relação a formação do núcleo familiar são 
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bastante claras e específicas na fala da personagem, indicando ali, uma preocupação que se 

mostra ancestral na humanidade quando pensamos na formação de um núcleo social. A 

necessidade de estar junto do outro, seja para defesa e proteção, seja para a formação de uma 

estrutura social que permita arranjos tais que caracterizem o convívio de um agrupamento 

social, que pensado dentro da estrutura formalizada socialmente tem na família sua 

representação mais evidente. A declaração de Simba Ukolo remete para uma preocupação 

com a manutenção e preservação desta representação. 

Não gostei da ideia de pensar minha mulher andar nua não se sabe por onde. 

Nem a Sarah, apesar de ela só ter dez anos. Ora para quê das preocupações? 

Eu estava a ver essas coisas todas, mas é porque enlouquecera, a esta hora a 

minha mulher estava vestida, muito certamente de pijama, pois era noite bem 

avançada. E não tinha deitado o relógio e as pulseiras na rua. Óbvio. 

(PEPETELA, 2008, 15). 
 

O narrador personagem parece mergulhar em um processo de interpretação do real 

ou de uma realidade construída por ele pelos elementos que estão imediatamente disponíveis 

e, todos os indícios apontam para um evento completamente desconhecido e que, ainda, não 

foi devidamente explicado, fazendo com que especulações surjam sobre o ocorrido. A 

linguagem proporciona mecanismos de identificação e compreensão daquilo que em um 

primeiro momento se mostra estranho o que para Umberto Eco funciona da seguinte forma: 

A tese que levantamos é mais radical e diz respeito ao percurso 

gerativo da metáfora. Segundo Briosi (1985), as metáforas criativas 

nascem de um choque perceptivo, de um ato de intencionamento do 

mundo que precede o trabalho linguístico e o motiva. Ora, é inegável 

que, amiúde, metáforas novas são criadas exatamente para relatarem 

uma experiência interior do mundo nascida de uma catástrofe da 

percepção. (ECO, 2010, 122) 
 

 As ações protagonizadas por Simba Ukolo revelam que há indicações pertinentes da 

presença, no romance, de características peculiares que evidenciam uma estruturação 

elaborada cuidadosamente e que, ao mesmo tempo, atende às formulações estabelecidas 

pelos ditames de uma estruturação de caráter teórico e técnico e também a uma preocupação 

com o que se mostra de “realidade” ao redor.  

Uma preocupação que se apresenta por inteiro na perspectiva de Umberto Eco, 

quando afirma: 

Se se deve construir dia após dia um mundo, a máquina ou no 

computador, se se devem tentar infinitas estruturas temporais, se os 

gestos e os personagens fazem e devem fazer segundo a lógica do 

bom senso ou das convenções narrativas (ou contra as convenções 

narrativas) devem-se adaptar a lógica das restrições (repensando, 
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apagando, refazendo continuamente), não existe um modo uniforme 

de se escrever um romance. (ECO, 2003, 299). 
 

 A linha de visada, sendo esta a linha imaginária entre dois pontos sem a 

interceptação de obstáculos, conceito que utilizamos como figura de representação para 

mostrar o grau de alcance do romance, mostra-se, ainda, bastante extensa em amplitude, 

fazendo com que seja imperioso atentar aos detalhes do relacionamento, quando do jogo de 

representação encenado nos encontros entre os personagens. Não devemos esquecer que 

toda a trama gira nos encontros e nos diálogos tecidos no momento em que as visões de 

mundo, esperanças e perspectivas se apresentam. As tratativas ou os acordos e regras que 

são estabelecidos implicitamente e que percorrem o texto são uma construção engenhosa; 

como mostrado por Umberto Eco no livro Seis passeios pelo bosque da ficção, onde a 

utilização de técnicas de escrita, como a que Alexandre Dumas aplicava, ou seja, o 

expediente da colocação de constantes interrogações na narrativa, algo bastante nítido no 

romance Os três mosqueteiros e que tem como objetivo provocar no leitor a impressão de 

um diálogo mais longo do que realmente é. Em alguns períodos, tal expediente se mostra 

claro, incluso aí, a intervenção do narrador, alongando uma situação e fazendo dela quase 

que um movimento vagaroso, sutil, para explicitar algo que foi rápido e fugaz. 

 

- Esteve feio, não? – perguntou Jude, olhando seriamente para ele. 
- É, com efeito. Mas safámo-nos, não é? Isso é o que interessa. 
- Parece que temos de desistir do Kilimanjaro – disse Jude, fingindo 

desilusão. 
Riram de novo. O ambiente perdeu densidade, embora a adrenalina ainda 

pairasse no ar. (PEPETELA, 2008, 49) 
 

 Temos neste texto um documento social? Uma certidão de nascimento de um novo 

mundo, ou uma rigorosa repetição de situações que cotidianamente desprezamos e tentamos, 

usando artifícios, fazer desaparecer? O ato rememorativo que se apresenta e pode ser 

nomeado como tal, pelo caráter singular de cada ação no decorrer do texto, faz com que o 

cotidiano e seus desdobramentos  sejam revisitados e pesados com um olhar crítico e ao 

mesmo tempo educativo – uma espécie de aviso sonoro para que o erro não se repita. Visto 

não ser uma tentativa de prestar contas dos erros do passado e sim a possibilidade de 

estabelecer um novo pacto como o mostrado na passagem: 

 

- Entretanto, chegou o tempo de os colonizadores irem embora. Foram. Mas 

deixaram as divisões entre nós mais acentuadas, como em todo o lado. E 

continuaram as guerras e massacres de que nos envergonhamos. Procurámos 
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a um momento dado ultrapassar esses conflitos, enterrar o passado. E agora 

que somos tão poucos, menos razão existe ainda para haver diferenças. Acho 

eu. Mas a Geny pelos vistos não esqueceu nada. Só espero que o pescador 

não embarque na sua canoa de ressentimento. (PEPETELA, 2008, 223). 
 

Configurada está a tentativa de começar um novo tempo, um pequeno grupo disposto 

a soltar as amarras da discórdia e do conflito. Necessário se faz controlar suas emoções, 

paixões e necessidades, concordam todos que existem diferenças, mas é necessário um 

ponto de contato comum e a partir dele avançar. As carências e necessidades se apresentam. 

 

De sua carência resulta não ter o homem um território biologicamente 

demarcado e precisar converter-se “em um ser da disciplina” (ein Wesen der 

zucht) (ib., 32), capaz de “inibir (Hemmbarkeit) e diferir (Verschiebbarkeit) 

necessidades e interesses” (ib., 52). Por conseguinte, é nessa condição que a 

aprendizagem e o exercício da disciplina, em suma, o controle de seus 

impulsos se torna indispensável ao indivíduo e sua sociedade. (COSTA 

LIMA, 2009, 181). 

 

E na continuação da fala de Simba Ukolo a preocupação em traçar novas metas e 

deixar para trás as divisões e as dores provocadas pelas guerras. Sua postura não é a de um 

apagamento puro e simples do passado, mas a retomada do diálogo e do controle, uma 

postura individual para o bem de todos, visando à formação de uma sociedade que não 

queira repetir e insistir no fracasso. Aprender a estar em contato com o outro, essa é uma das 

muitas ações empreendidas pelo herói e isso se torna efetivo em suas ações. 

Negar as visões do passado, não permitir que os fantasmas determinem o curso da 

vida e sim avançar na construção de uma nova constituição social, possivelmente é a tônica 

da narrativa de Pepetela. A estudiosa argentina Beatriz Sarlo nos aponta que, 

 

as “visões de passado” (segundo a fórmula de Benveniste) são construções. 

Justamente porque o tempo do passado não pode ser eliminado, e é um 

perseguidor que escraviza ou liberta, sua irrupção no presente é 

compreensível na medida em que seja organizado por procedimentos da 

narrativa, e, através deles, por uma ideologia que evidencie um continuum 

significativo e interpretável do tempo. (SARLO, 2007,12). 

 

Projetamos a ideia de que Pepetela é o desencadeador de uma proposta centrada na 

ética e no uso da faculdade do bom senso na construção de uma nova sociedade. Seria 

leviano não lembrar a capitular importância de uma preocupação que move o homem desde 

sua formação. Pensar o homem como ser moral é uma preocupação que transcende as 
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questões do cotidiano. Essas questões atravessam a contemporaneidade e estão postadas 

desde os diálogos platônicos. 

Platão ao traçar através dos diálogos o que está implícito no pensamento e que ao ser 

exposto provoca, imediatamente, reação no ouvinte. Destacamos o embate entre Sócrates e 

Gláucon ao discorrerem sobre a justiça, na consecução da conversa, é elaborada uma 

exposição da justiça plena em um plano em que só pode ser alcançado pela contemplação, 

lugar este, onde se encerra toda a perfeição, a saber, o mundo das ideias (PLATÃO, A 

REPÚBLICA, LIVRO VII), onde tudo é perfeito e absoluto. Adotando esse procedimento, 

ele lança para um mundo fora da ideia de tempo e espaço tal como trabalhados no cotidiano, 

criando em torno disso um mundo em que tudo é, tudo é puro, exato e original, dado que o 

mundo que apresenta como real é um simulacro, uma cópia imperfeita da essência viva e 

verdadeira do mundo das ideias. Um território em que a transcendência se faz objeto de 

constante reflexão, sendo necessário ao homem buscar, recorrer, retomar a perda de sua 

identidade essencial. Olhando os aspectos trabalhados nos diálogos vemos que a narrativa 

construída por Pepetela é sutil e delicada, pois ao trazer para uma realidade imanente o que 

está oculto aos olhos e estava restrita ao território do somente contemplado, como se a 

humanidade fosse apenas espectadora dos acontecimentos. 

A oportunidade de poder agir, tocar e participar ativamente dos eventos é 

desafiadora, para tanto, faz-se necessário aguçar os sentidos. Entendendo aqui que o 

conceito de sentido mais profundo da visão aristotélica de formação do homem. A gestação 

do humano, quase que uma arqueologia do viver da humanidade. A construção imagética e a 

constituição de uma nova realidade devem, necessariamente, ser atravessadas por um novo 

homem, desde que aceitemos que o mundo conhecido “quase” acabou e os remanescentes 

serão responsáveis por uma retomada, não se trata de reconstrução, dado que os modelos 

sociais e políticos “quase” sucumbiram também. Seu modo de agir se restringe aos 

procedimentos do comum dos personagens e é exatamente isso que está em jogo, ou, como 

agir neste novo momento da humanidade, sem incorrer nos velhos erros. Vejamos que 

mesmo a contradição aponta para a importância e grandiosidade do livro. “Nenhum livro 

pode ser fecundo sem que tenha produzido também resultados contraditórios” (ECO, 

2003,229). 

As atitudes e a conduta de Simba Ukolo são simbólicas no que diz respeito ao 

homem e ao seu agir ético diante das vicissitudes da vida e dos vícios de uma humanidade 

que, por conta dessas ações nefastas, sucumbiu, estão intensamente comprometidas com a 

chance de retomada; ele é o herói que não se apresenta pelo fantástico, pelo espetacular ou 



60 

 

pelo diferente que representa o todo. É um homem comum, com fraquezas, dúvidas e 

inquietações, mas dotado de integridade e retidão no agir, um homem ético em toda a 

extensão do termo. Voltamos ao ponto em que a narrativa e seus diálogos se encontram com 

os diálogos travados entre Sócrates e Trasímaco (PLATÃO, A REPUBLICA, LIVRO II), 

sobre o conceito de justiça, o desenrolar da conversa aponta para a necessidade de um agir 

tal que permita aos homens, em sentido universal, adotar uma postura que seja digna e 

igualitária e isso, dentro do olhar de Platão, somente é possível quando o homem, ao 

esquecer seus fundamentos, voltar-se para a contemplação, para o mundo das formas e 

retomar o que foi perdido. Defendemos a tese de que os diálogos centrados na ideia de uma 

reelaboração do mundo, da retomada da coexistência entre as pessoas e a superação do 

fervor da irracionalidade, promovam a convivência humana em outras bases. 

A montagem e a adequação das situações que parecem encaixar-se perfeitamente ao 

real, embora saibamos que lidamos com um ambiente em que o ficcional dá as cartas e 

determina as regras do jogo, mesmo assim, diante disso é possível inferir que temos um 

modelo regido pela circunstancialidade e pela  similitude com alguns fatos que podem 

ocorrer ou ter ocorrido em algum tempo ou lugar, tais condições obedecem a uma escala 

metodológica assim definida por Bakhtin: 

 

Em literatura, os processos de assimilação do tempo, do espaço, e do 

indivíduo histórico real que se revela neles, tem fluído complexa e 

intermitentemente. Assimilaram-se os aspectos isolados de tempo e de 

espaço acessíveis em dado estágio histórico do desenvolvimento da 

humanidade, foram elaborados também os métodos de gênero 

correspondentes ao reflexo e a elaboração artística dos aspectos assimilados 

da realidade. (BAKHTIN, 2010a, 211.) 

 Assumimos como fundamental as palavras de Umberto Eco em relação a obra 

literária e o seu lugar no mundo. 

As obras literárias nos convidam à liberdade de interpretação, pois propõem 

um discurso com muitos planos de leitura e nos colocam diante das 

ambiguidades e da linguagem e da vida. Mas para poder seguir neste jogo, 

no qual cada geração lê as obras de modo diverso, é preciso ser movido por 

um profundo respeito para com aquela que eu, alhures, chamei de intenção 

do texto. (ECO, 2003, 12). 

 

 A escrita de Pepetela apresenta neste romance um elemento valorativo diferente e 

avançado em relação aos trabalhos anteriores, ele rechaça as questões de cunho ideológico, 

mesmo estando sua narrativa no centro do questionamento social e político, ele não se 

prende a ela, ele as ultrapassa, ponderamos que não é distanciamento e sim um 
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posicionamento prático em relação ao que é apresentado no real e transposto para o 

ficcional, não se vê engajamento a nenhuma corrente política, mesmo estando no centro das 

discussões políticas e sociais. O texto é uma exemplificação disso como vemos explicitado 

por Bakhtin ao dizer que: 

O enunciado existente, surgido de maneira significativa num determinado 

momento social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares de fios 

dialógicos existentes, tecidos pela consciência ideológica em torno de um 

dado objeto de enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do 

diálogo social. Ele também surge desse diálogo como seu prolongamento, 

como sua réplica, e não se sabe de que lado ele se aproxima desse objeto. 

(BAKHTIN, 2010a, 86) 

 

Concomitantemente e utilizando um tom afirmativo e em consonância com as 

mesmas inquietações com relação a justiça, ao homem, a condução da vida em meio ao 

grupo social. Questões já mostradas em passagens de diálogos platônicos e, também, 

Aristóteles em Ética a Nicômaco nos mostram que 

se não fosse assim, ninguém precisaria do mestre, mas todos nasceriam bons 

ou maus. Assim também se passa com as virtudes: agindo nas transações 

entre os homens, tornam-se uns justos; outros, injustos; agindo nas situações 

de perigo e habituando-se a temer ou a ter confiança, tornam-se uns 

corajosos; outros covardes. (ARISTÓTELES, 2008, 42). 

 

Notemos o destaque dado à importância de atitudes de caráter ético para que o 

convívio social seja o mais saudável possível entre os homens. 

A trama não afina coro com as diversas formulações e elaborações na tentativa de 

impor a marca da relativização absoluta sobre aquilo que se convencionou chamar de 

verdade, e sob a batuta do pós-moderno, ouvimos o coro fúnebre de que não mais é possível 

afirmar que determinado ponto de vista é veraz. Os acontecimentos são de tamanha 

complexidade e as descobertas são tão surpreendentes que, provavelmente, o melhor a fazer 

é navegar no mar das incertezas é deixar que a sorte, tal como Ulisses, nos leve a bom porto. 

Vemos que não há essa preocupação no romance, ele é livre, aberto e, consequentemente 

uma ameaça a estatutos prévios de análise que o colocam na mesa redonda das formulações 

que se adequam a um tempo em que as certezas são demolidas. O tempo é, provavelmente o 

ponto de apoio em que muitos se posicionam para mostrar como evidência maior que a meta 

de agora buscar superar o passado. Esquecendo-se alguns defensores de tais ideias de que se 
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olharmos o que já foi produzido pela humanidade nessa caminhada permite reconhecer que 

sempre foi instável o terreno das certezas absolutas e que se está pensando como 

revolucionário e inovador perde-se, por completo, quando da descoberta de que isso já foi 

motivo de atenção em um passado remoto. Trazer para a narrativa a ideia de um tempo em 

que os acontecimentos se colocam num ideal de oportunidades cabe na definição formal do 

kairos, que é um tempo oportuno, ou a oportunidade certa para atender aos fatos. 

 A estratégia de suspensão do tempo remete aos clássicos e a uma tradição literária 

que o coloca na mesma estatura dos grandes textos; a conduta do herói Simba Ukolo está na 

contramão dos estatutos registrados que o colocariam como herói ou anti-herói moderno e, o 

romancista encarna, com maestria, a vertente mais sóbria do labor literário – aquele que 

provoca o leitor e desperta real interesse pela literatura e seu conteúdo. De fato, 

a literatura tem sempre de ser interessante; tem sempre de possuir estrutura e 

objetivo estético, coerência e efeitos totais. Deve, evidentemente, manter 

para com a vida uma relação reconhecível, mas essa relação é de diferentes 

espécies: a vida pode ser intensificada, ou parodiada, ou apresentada em 

antítese; é, um qualquer caso, uma seleção da vida, que obedece a um 

propósito específico. É-nos necessário possuir um conhecimento 

independente da literatura para aprendermos qual possa ser a relação de uma 

determinada obra para com a “vida”. (WELLEK e WARREN, 1949, 277). 

 

No conjunto de situações possíveis, pensamos em trabalhar as questões da língua 

como instrumento de esclarecimento e despertamento acerca dos fatos históricos. A 

literatura não é o real romantizado, pois ao se posicionar em outro nível, ela age como 

elemento de esclarecimento, ela está aberta a todos os eventos, sejam eles oriundos do real 

ou não, palavras da pesquisadora e ensaísta Lúcia Helena  “[...] a literatura emerge como 

forma singularíssima de passagem entre textos, tecendo imaginários, relendo-os, criticando-

os, reimplantando-os e a outros modos de sentir e pensar, individual e culturalmente, as 

sociedades” (HELENA, 2012, 19), tomando esse ponto como desencadeador de todo um 

processo.  

É interessante pensar a função da literatura em Angola, pois os fatos históricos 

mostram o intenso uso da linguagem como instrumento de comunicação e, quando de sua 

utilização como arma de combate e reação aos desvarios do colonizador e, o uso da mesma, 

atravessada pelos mecanismos de linguagem disponíveis, é novamente convocada a apontar 

os desmandos, o silêncio e a dor que se apresentam na história da nação angolana após o 

processo de descolonização. 



63 

 

 A narrativa de Pepetela oferece ao leitor instrumentos que remontam à tradição e 

recuperam o prazer de ouvir uma boa história, falar do fim dos tempos é algo misterioso e 

encantador e a ação vertiginosa proporcionada pelo texto, o encanto da trama está na 

reconciliação dos diversos recursos dos elementos narrativo e oral, observando por um outro 

ângulo, temos: 

Numa tradição narrativa em que o diálogo é preponderante, muitas vezes é 

esclarecedor perguntar por que o escritor resolveu usar a narração em vez do 

diálogo em determinada parte ou mesmo num curto segmento de uma cena. 

(ALTER, 2007, 119). 

 

 O entroncamento entre Odisseu e Simba Ukolo é curioso e estimulante, a partir do 

ponto em que ambos precisam controlar suas paixões e interesses. Primamos por um olhar 

ético em nossa personagem, visto ser urgente na contemporaneidade observar o que 

aconteceu e em que momentos a linha se rompeu. Temos retornado e revivido cenas que 

pensávamos encerradas no sarcófago da história e, ao nos depararmos no cotidiano com 

atitudes, procedimentos e ocorrências nas quais reagimos com horror e indignação e 

exprimimos com falas que nos apontam um passado que achávamos ter superado. 

Expressões como: “que selvagem”, “isso é coisa de não civilizados”, “acaso, estamos na 

Idade Média” remontam a um tempo em que os homens “teoricamente” agiam de uma 

maneira diferente. E o tempo torna-se objeto de ficção quando reinterpretado sob os olhos 

do contemporâneo ou na senda de uma realidade que se julga presente. A cena descrita por 

Umberto Eco ao ver no planetário do Museu da Ciência de La Coruña, na Galícia, o céu que 

aparecera na noite de seu nascimento em sua cidade natal na Itália, Alessandria. O 

entroncamento entre o real e o ficcional é descrito de modo exemplar por um dos luminares 

da teoria literária. 

Teria morrido alegremente, pois vivera a mais bela história que li em toda a 

minha vida. Talvez eu tivesse encontrado a história que todos nós 

procuramos nas páginas dos livros e nas telas do cinema: uma história na 

qual as estrelas e eu éramos os protagonistas. Era ficção porque a história 

fora reinventada pelo curador; era História porque recontava o que 

acontecera no cosmos num momento do passado; era vida real porque eu era 

real e não uma personagem de romance. Por um instante, fui o leitor-modelo 

do Livro dos Livros.  

Aquele foi um bosque da ficção que eu gostaria de nunca ter deixado. (ECO, 

1994, 146). 
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Ao olharmos Ulisses, dentro de seu contexto espaço-temporal, vemos o herói 

combater contra forças que parecem transcender o humano, e se atentarmos para o grau 

absurdo em que alguns acontecimentos são lançados, o gigante devorador de um olho só, 

mais parece a metáfora de um regime político em que os homens são apenas instrumentos e 

se não servirem ao que lhes é proposto, devem ser devorados, sem piedade. Não é nenhuma 

coincidência Ulisses identificar-se como ninguém, pois numa estrutura cruel, cercada de 

desafios gigantescos e lá fora outros gigantes dando cobertura aos desmandos praticados, 

ninguém seria louco de desafiar e viver, ninguém ousaria responder a altura o chamado e 

incitar as forças colossais. Quando ninguém é assumido como identidade, como sujeito ativo 

da história, ele se lança, sem medo e usa estratégias que são desconhecidas, lembremo-nos 

de que o gigante tem um só olho, ou seja, não consegue vislumbrar o outro em sua real 

dimensão, por acha-lo pequeno e fraco demais para que possa reagir e ao compararmos com 

o tempo em que Simba Ukolo se apresenta, vemos na destruição da humanidade, a segunda 

morte do gigante de um olho só. Uma humanidade soterrada no egoísmo disfarçado de 

progresso, na perda da identidade travestida de felicidade e na ausência completa de uma 

atitude correta para com o outro. Resta apenas a “aniquilação” deste mundo, para que se 

possa retomar e tentar mais uma vez. Voltar para casa é o retorno a si mesmo e aos 

elementos basilares da humanidade. Ulisses e Simba não são tomados por ilusões, mesmo 

em casa, se faz necessário lutar constantemente, pois alguns inimigos estão instalados e 

somente serão desalojados em um combate intenso. 

Contar a história da humanidade é tomar parte, também, numa aventura que se dirige 

em direção a épica (uma particularidade por ser considerada uma das origens da narrativa 

heroica), dado que este processo no movimento contemporâneo dos estudos da teoria, do 

enredo e da narratividade mostram uma crise na forma romanesca, o que não faz parte de 

nosso objeto de estudo. Citamos com o intuito de esclarecermos o papel do narrador em um 

momento singular: a retomada da humanidade a partir do momento em que ela é 

exterminada por ação de seu crescimento social e desenvolvimento tecnológico.  

Os presságios acerca da presença do narrador e a falibilidade do projeto humano para 

o novo homem remontam Benjamin que ao advertir sobre a não presença desse ator, “[...] o 

narrador não está de fato presente entre nós, em sua atualidade viva. Ele é algo de distante e 

que se distancia ainda mais” (BENJAMIN, 1994, 199). Indicando naquele momento que a 

experiência humana será contada de outra forma, uma visão do fim a partir da constatação 

do empobrecimento da experiência humana. 
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Retomamos o ponto em que tentamos mostrar, pelas evidências textuais, que os dois 

personagens fazem parte de uma aventura heroica, que inclui passar por um sem número de 

aventuras e desventuras nas viagens empreendidas por ambos. Ulisses no retorno para casa 

(Ítaca), e Simba Ukolo no retorno do homem a um estado de observância das suas limitações 

pessoais e recursivas, no plano externo. “No entanto de nada valia o ouro, os diamantes e os 

rubis, nem os euros ou os dólares, nada havia para comprar, tudo estava ali para ser 

consumido sem esforço” (PEPETELA, 2008, 330). E na sua subjetividade outro 

questionamento é elaborado. 

Se a partir deles houvesse uma nova humanidade, essas riquezas ainda 

seriam consideradas riquezas? Uma boa questão. A nova humanidade era 

capaz de considerar jóia uma folha seca de árvore rara ou o esvoaçar de uma 

pena de pavão. (PEPETELA, 2008, 330). 

A nova humanidade é uma construção, ela em primeiro momento atende as 

aspirações dos religiosos que dispararam as armas de aniquilação, e ao efetuar o disparo 

lançaram para o futuro a responsabilidade de mudar os rumos da humanidade, ou seja, 

deixaram nas mãos dos remanescentes a missão de povoar a terra sem a marca do crime e do 

vício, pensar o que está subjacente no texto da carta é o ponto chave de nossa reflexão – 

ética. O homem é um ser ético, um ser moral. Congregando em si valores e instâncias de 

pensamentos e paixões que lhe impulsionam em direção ao outro, sempre tendo por medida 

a si mesmo. 

A partir desse ponto Pepetela reconta a história da humanidade a partir dela mesma, 

através desse procedimento ela, a humanidade, inquire o homem novo e o avisa de que se 

ele apostar em uma nova criação ex-nihilo, sua trajetória terá como marca a não lembrança 

acerca do que de fato ocorreu outrora. Ele vai reconstruir sua caminhada, não a partir dos 

escombros, sendo que aqui é fundamental observar que as armas de destruição não 

provocam danos materiais, somente os seres vivos são atingidos. Isso nos indica que não é 

destruindo o que foi construído que se fazem mudanças. A real mudança deve ser interior, 

mudar a atitude em relação a si mesmo e ao próximo é o objetivo principal e a figura do 

herói e o seu lugar de presença são imprescindíveis se queremos pensar sua ação nessa 

configuração de mundo. 

A ação do herói do romance é sempre sublinhada pela sua ideologia: ele vive 

e age em seu próprio mundo ideológico (não apenas num mundo épico), ele 

tem sua própria concepção do mundo, personificada em sua ação e em sua 

palavra. (BAKHTIN, 2010a, 137) 
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O olhar que lançamos sobre Simba Ukolo, acerca de seu posicionamento ético em 

relação aos acontecimentos e seu modo de agir e falar como a exposição de uma forma 

procedimental que em nada esvazia sua condição de herói, pelo contrário, reforça um 

posicionamento que adotamos como modelar em um tempo histórico-social que o homem é 

reificado, tornado produto de uma história que o conduz para o apocalipse pessoal, 

representado literariamente nas diversas narrativas sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, 

o fim das eras e outros finais. Temos na solidão, nas inquietações do sujeito, ora traduzidas 

como depressão, angústia, desassossego e permanente conflito interno uma representação do 

tipo de homem que dever ser superado, resvalando na abordagem de Nietzsche sobre a corda 

distendida entre o homem e o super-homem, que simboliza a ultrapassagem do comum, do 

cotidiano pelo homem que está em um ponto além da mediocridade, nas palavras de 

Bakhtin, “não é possível representar adequadamente o mundo ideológico de outrem, sem lhe 

dar própria ressonância, sem descobrir suas palavras” (BAKHTIN, 2010a, 137). 

A literatura apresenta em vários aspectos e vertentes a figura do herói. Suas ações 

são medidas e avaliadas consoante as situações de tempo e espaço histórico-social, o 

contrário disso será um exercício anacrônico, pois não se pode atribuir virtudes ou defeitos a 

alguém que está deslocado de sua área de domínio espacial. O texto literário assume uma 

posição dialógica entre autor e leitor, sujeito este que se auto identifica nas artes e 

engenhosidades atribuídas ao herói. Wolfgang Iser afirma que 

A medida que o texto literário, em função dos sinais estabilizados pelo 

contrato entre autor e leitor, se evidencia como discurso encenado, o mundo 

do texto é colocado sob o signo do Como se, e o receptor sabe que se trata de 

pôr-entre-parênteses a atitude natural em relação ao que lhe é oferecido. 

(ISER, 2013, 301). 

 

Ainda assim, a escrita não abarca a totalidade dos atos e menos ainda esgota as 

possibilidades de termos, em uma nova versão, os atos heroicos ou de heróis que 

representem, personifiquem ou caracterizem os anseios ocultos em corações e mentes. O 

herói atende aspirações e desejos ocultados pela negativa daqueles que temem se lançar ao 

mundo e seus sortilégios; os que se negam ou não possuem as condições para tanto, podem 

se identificar em meio as façanhas contadas. O herói é o que se apresenta a enfrentar os 

dissabores do mundo em nome de um ideal maior e por trazer em si, em suas entranhas, a 

prática constante das virtudes, pois como dito por Tomás de Aquino “a virtude se dirige 

propriamente ao ato, tornando-o bom” (AQUINO, 2005, 58). 
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Os processos da narrativa não se resumem ao tempo histórico ou ao momento de sua 

ocorrência, pois o herói não atende somente ao homem de seu tempo,  ele ultrapassa as 

condições e limitações do homem comum, a descrição de suas aventuras, muito delas feitas 

pela literatura, adquirem caráter atemporal. A justeza e nobreza das atitudes não ficam 

circunscritas aos atos ali descritos, pois o homem que age segundo os estatutos da justiça, 

temperança, prudência e fortaleza pode estar em qualquer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – O quase lugar e os personagens em trânsito – encontros e desencontros 

 

[...] a pessoa que fala no romance não deve ser 

obrigatoriamente personificada pelo herói principal. 

Este é apenas uma das formas da pessoa que fala (é 

verdade, que é a mais importante).  

       (Mikhail Bakhtin, 2010a, 137). 

 

 

A representação do real numa narrativa ficcional pode se constituir em um 

verdadeiro emaranhado de discussões e equívocos; em algumas situações, o leitor imerso no 

mundo elaborado pelo autor tende a se perder e romper o pacto ficcional;  ele precisa saber 
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que o que está sendo narrado é uma história imaginária, mas que o que o autor está contando 

não é, necessariamente, uma mentira. Na montagem da narrativa, muitas vezes, percebemos 

traços do real com incrível nitidez ou como nos mostrou Benjamin, “com efeito, ‘o sentido 

da vida’ é o centro em torno do qual se movimenta o romance” (BENJAMIN, 1994, 212). A 

realidade por si mesma pode constituir-se como ponto de apoio para narrativas e assim ao 

trabalharmos os diversos gêneros literários, é possível observar o surgimento de 

questionamentos diversos,  quando ao se deparar com situações que sugerem familiaridade, 

pode ocorrer uma compreensão de que o narrado supõe ser o real e não uma versão. 

Não pensamos somente nos aspectos gerais de uma narrativa e sim o que está 

envolvido no universo apresentado pelo texto; os pontos cardeais do processo literário são os 

balizadores na relação entre a narrativa proposta e apresentada. Muitas vezes, o leitor tende a 

procurar detalhes do real em meios às letras da narrativa. 

 

A realidade de uma obra de ficção – isto é, a sua ilusão de realidade, o seu 

efeito sobre o leitor como convincente interpretação da vida – não é 

necessariamente ou primordialmente uma realidade de circunstâncias, ou de 

pormenores, ou de rotina corrente. (WELLEK e WARREN, 1949, 264) 
 

 

As referências que o leitor possui para usufruir da narrativa estão presentes no 

mundo real e podem ser facilmente identificadas, as referências muitas das vezes são 

oferecidas ao leitor tantas indicações e com tamanha precisão que ele envereda pelo mesmo 

caminho e deduz que o que está sendo mostrado é uma foto em menor escala dos 

acontecimentos, quando na verdade, 

 

[...] ler ficção significa jogar um jogo através do qual damos sentido à 

infinidade de coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer 

no mundo real. Ao lermos uma narrativa, fugimos da ansiedade que nos 

assalta quando tentamos dizer algo de verdade a respeito do mundo. (ECO, 

1994, 93) 
 

Na feitura e processamento do jogo outro elemento precisa ser ativado para que o 

processo tenha êxito e sobre isso, ainda, Umberto Eco nos esclarece a relação engendrada 

entre autor e leitor ao afirmar que fazer parte de tal empreendimento requer uma relação de 

proximidade tal em uma magnitude que permita o estabelecimento de uma parceria tecida 

nas teias das letras,  

 

e, assim, temos de admitir que, para nos impressionar, nos perturbar, nos 
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assustar ou nos comover até com o mais impossível dos mundos, contamos 

com nosso conhecimento do mundo real. Em outras palavras, precisamos 

adotar o mundo real como pano de fundo. (ECO, 1994, 89) 
   

 O jogo narrativo está montado e temos uma melhor percepção do trabalho elaborado 

com os personagens e a montagem de uma engrenagem textual feita por Pepetela que, num 

primeiro momento, direciona o leitor a uma compreensão maior dos acontecimentos, ele é 

apresentado a um cenário em que os absurdos parecem ser a ordem do dia. Partindo desse 

ponto de observação, podemos inferir que o romance abre as portas para o questionamento 

dos fatos históricos, e a consequente busca pelo esclarecimento ou pela proximidade 

estabelecida na relação citada anteriormente. 

Traçar um caminho que nos permita identificar nas personagens as caracterizações 

que vemos no cotidiano e que respondem por ações praticadas em um momento em que uma 

situação limite, que é a eliminação quase que completa da humanidade e, este grupo, até 

prova em contrário, será o responsável pelo novo marco civilizatório. Convocados a pensar e 

agir em meio ao completo caos em termos de organização formal com a qual estavam todos 

já situados e vivendo, cada um, o seu cotidiano. 

Nessa etapa em que modelos formais são demolidos e, num momento em que as 

ações individuais nos conduzirão a pensar o que realmente é humano, fraterno e solidário, 

no melhor uso do termo, e o que são os tristes espasmos de individualidade que todos 

herdaram de uma cultura civilizacional que agora pode-se dizer, está completamente 

aniquilada. Traçaremos o perfil de algumas personagens e suas relações com o todo 

narrativo, pensamos, assim, tratar melhor algumas das questões indicadas no cotidiano das 

mesmas de uma forma bastante clara, para que fique bem delineado que neste novo mundo, 

faz-se necessário agir diferente, extraímos daí a insistência nos pressupostos éticos, nesse 

momento inicial e, observamos que o risco de repetir os mesmo erros que já foram 

exaustivamente mostrados através de evidências históricas, sociais e políticas é presente. 

A natureza humana em toda sua complexidade pode determinar que o melhor é 

repetir os padrões já conhecidos de governança e determinar que as formas consagradas e 

estabelecidas são o melhor para todos. O modelo de representação, realmente, garante o bem 

estar coletivo, ou a responsabilização direta e objetiva pelos seus atos é a melhor forma de 

condução política de um grupo social? 

Os diálogos que serão travados em determinados trechos e as intervenções do 

narrador, além de oferecer os indícios que estabelecerão as marcações de 

encontro/desencontros, também servirão como elementos responsáveis para fazer o trânsito 
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temporal entre aquilo que foi uma marca distintiva do passado e o que poderá acontecer se 

os mesmos se mantiverem atados, física e mentalmente, às práticas que levaram a 

humanidade à derrocada. 

Dentre os pontos salientes que pretendemos observar estão os diálogos que 

determinam a distância exata entre o que se tinha de estabelecido antes do “quase” fim e o 

que se apresenta aos sobreviventes. Vemos, em alguns personagens, resquícios das velhas 

práticas e modos de agir de um homem moldado para outro tempo. As relações entre os 

personagens revelam o encontro das velhas práticas com um novo momento que exige dos 

sobreviventes o estabelecimento de novas relações. 

Mesmo havendo o suficiente para todos, o que é um indicador da suficiência que 

garante a subsistência do grupo, começam as discussões sobre o futuro e como deveriam 

administrar os alimentos. O que está em jogo são as novas relações sociais e isso fica 

nitidamente claro, quando surge, por parte de alguns a ideia de explorar a mão de obra de 

outros, ou, o desejo arbitrário e indecoroso de hierarquizar as relações a partir da divisão 

feita por critérios completamente subjetivos e obscuros. 

  
- Temos de pensar em agricultura – disse ele. 
- O casal já começou algumas lavras aqui na cidade – disse o pescador. – 

Também estou a pensar em fazer uma. Já que não há peixe... 
- Há sementes? – perguntou Jan. 
Havia o suficiente. Deviam ser multiplicadas, antes que estragassem. O que 

implicava mão de obra. (PEPETELA, 2008, 378) 
 

A pobreza no raciocínio está evidenciada na suposição calcada nos interesses 

vigentes em um passado, que ora se encontra em suspensão, de que “sempre foi assim”, 

concordando através da fala e de um gestual subserviente que, também arremata com uma 

afirmação seca e autoritária. “Seremos a classe dominante – disse o sul-africano. – Há 

dúvidas?” (PEPETELA, 2008, 378). 

O que se coaduna com a ideia de possuir poder para agir em nome de um grupo: 

teorizações acerca do uso do poder podem ser feitas a partir da fala da personagem, isso já 

foi pensado e elaborado por Hannah Arendt: 

 

O poder corresponde à habilidade humana não apenas de agir, mas também 

para agir em concerto. O poder nunca é propriedade de um indivíduo; 

pertence a um grupo e permanece em existência apenas enquanto o grupo se 

conserva unido. Quando dizemos que alguém está “no poder”, na realidade 

nos referimos ao fato de que ele foi empossado por um certo número de 

pessoas para agir em seu nome. (ARENDT, 2010, 60). 
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A narrativa anuncia um acerto de contas com um passado que deve ser abolido e 

descartado por completo, ao que muitos entendem como ajuste, vingança propriamente dita, 

outros conceituam como fazer justiça. Mas o que realmente é agir com justeza de modo tal 

que os pares da vida social saibam que aquilo que fazem é o certo? O mandonismo e o 

autoritarismo que se apresentam através de um grupo que sufoca e esmaga aqueles que 

discordam e os que não se coadunam com suas práticas. O questionamento que se faz 

pertinente é da falência e esgotamento do modelo de representação ou a presença de uma 

democracia que seja representativa e que consiga mostrar o que querem os cidadãos e se, de 

fato, estão representados dentro do espectro de soluções que tal modelo político mostra 

como o ideal e o mais aberto a satisfazer as necessidades de seus congregados. 

Pontos de convergência e divergência entre a ação política de caráter agregador e 

voltado para seus representados, ou o modo de fazer política através de “usos e costumes” 

que não mais atendem às aspirações e necessidades da população. Sempre haverá um grupo 

excluído, tal como nas palavras da personagem acerca de quem terá o poder de mando diante 

das circunstâncias apresentadas, tal como mostrado por Aristóteles, não se pode deixar uma 

sociedade a reboque de fatores circunstanciais; é preciso muito mais para se ter legitimidade 

representativa diante do corpo social. Dado o fato de que sempre haverá uma parcela de 

excluídos, ou de elementos que estão fora do processo e provavelmente, jamais farão parte 

da dinâmica orquestrada por este grupo de poderosos, podemos dizer que não há de fato, 

representação, o que ocorre, de fato, é um jogo de satisfação de interesses que, 

pretensamente legitimado, por uma maioria, cuida de atender a parcela que melhor se adapta 

aos interesses daqueles que estão no “poder”. 

A fala de que “sempre foi assim” refere-se a um tempo passado, tempo de catástrofes 

e desacertos, um modelo que precisa, necessariamente, ser superado, pois pensar o poder em 

termos de comando e obediência é particularmente tentador como adverte Hannah Arendt 

(2010). O desencontro entre a fala de Dippenaar e a realidade tal como ela se apresenta é 

flagrante. É importante demarcar sobre de que lugar se está falando, de um mundo que 

“quase” acabou e agora um grupo de sobreviventes tenta estabelecer um mínimo de 

condições para garantir o sustento e a manutenção desta nova comunidade. Mais ainda como 

conciliar interesses tão díspares que provocam questionamentos como o da personagem 

Janet, “- A Europa inteira, para não dizer o mundo, pertencem-nos. Mas ao colectivo que 

nós somos ou a cada um individualmente?” (PEPETELA, 2008, 361). O cerne da discussão 

está naquilo que move impérios e nações no decorrer da história. O que dá direito a um 
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grupo ou a um indivíduo de ter a soberania sobre algo ou alguém? Questionamento que não 

será respondido sem pensarmos as diferenças: 

 

[...] a soberania moderna é um mundo maniqueísta, dividido por uma série 

de oposições binárias que definem o Eu e o Outro, o branco e o negro, o de 

dentro e o de fora, o dominador e o dominado. (HARDT e NEGRI, 2012, 

157) 
 

 

Um mundo postado em oposição: fortes e fracos, senhores e vassalos, colonizadores 

e colonizados. Uma ordenação montada em pares, restringido a escolha dos demais 

membros a uma posição que, muitas vezes, não representa ou evidencia qual é a verdadeira 

intenção e desejo daquele que é obrigado a optar por um dos dois lados. Não se discute uma 

via alternativa, ou uma solução de consenso, optar por um lado ou outro – eis a questão 

central e que envolve diretamente o imperativo ético. 

Nossa atenção se volta para o desdobramento das ações políticas que envolvem as 

atitudes de Simba Ukolo. O que se propõe a discutir em relação a estabelecimento de valores 

sociais, morais e pessoais e qual a implicação da observância dos preceitos da ética dentro 

de um quadro de reconstrução como o que a narrativa apresenta. Seguimos a perspectiva de 

que o homem é um ser consciente de si, mas a tendência que foi ressaltada quando da 

destruição da humanidade foi o viés do egoísmo, do interesse pessoal e do esquecimento do 

outro, mostrando assim uma ação completamente fora da consciência de que o homem tem 

de si mesmo. 

A observação de Robson Dutra sobre as características dos heróis em relação aos 

diversos momentos da história angolana é interessante no momento em que estabelece os 

pressupostos de que as situações da terra angolana afetam diretamente o agir do homem que 

se identifica com a mesma, aquele que tem sua identidade pessoal atrelada à identidade e às 

intercorrências de sua nação. Simba Ukolo difere dos heróis anteriores exatamente nesse 

ponto, ele não representa e nem sofre a interferência de processos e projetos políticos que se 

perderam no caminho e estão completamente fora do alcance daqueles que acreditaram na 

utopia desenhada pelos combatentes da liberdade. Simba Ukolo, provavelmente, personifica 

o homem de um mundo novo, aquele que recupera a ideia de reconstrução, da retomada, da 

identidade afirmada e reafirmada como global, pois ao não se declarar de uma nação ele se 

mostra continente e ao ser continente agrega os sentimentos e desejos de uma pátria de 

concernidos que tenham em si os preceitos éticos de uma convivência pautada sobre 

princípios e não conveniências. 
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Os personagens da narrativa reverberam a complexidade do humano ou aquilo que 

congregam de humano em suas ações, sempre tendo em mente o caráter ficcional da trama, 

que segundo Umberto Eco (1994) nos faz capazes de entender os mecanismos que fazem a 

ficção moldar a vida, nesse caso a realidade. Eles representam o que a humanidade tem em 

si mesma. Faremos uma breve apresentação de alguns e suas características gerais para que 

sejamos fieis ao princípio que adotamos que é o de mostrar os personagens em trânsito e o 

que representa o encontro para cada um. Sempre levando em consideração suas posições no 

corpo da narrativa.  

Os diálogos entre as personagens, quando observadas no contexto, remontam todo o 

jogo implícito na estrutura da narrativa, sem obscuridades, exageros ou performances 

pirotécnicas, tampouco são carregados de peso e dor, até o “ladrão”, como veremos adiante, 

se expressa com leveza e determinação, confirmando o que vemos desde o início da obra – a 

ação moral é bela. 

Tomamos a figura da Dona Geny para iniciarmos a análise das personagens. 

Religiosa ao extremo,  dotada de um fundamentalismo disfarçado de piedade, expressa em 

sua fala um desejo ardente de que o mundo seja palco de uma destruição, que de fato ocorre, 

mas que por obra e graça do destino não a atinge, pelo contrário, faz dela uma das 

participantes do processo de reconstrução. Pensa sempre pelo viés da religiosidade, defende 

suas posições a partir do seu olhar, notadamente tendencioso, captura gestos, olhares e 

intenções como se eles fossem perigosos, sempre e, por conseguinte necessitando de 

purificação e mudança. O encontro entre Simba e Dona Geny é tenso e carregado de 

expectativas, ambos estão armados e amedrontados diante da situação singular em que se 

meteram: eles foram recolher o dinheiro que ainda havia no caixa dos bancos da cidade, 

como se isso fosse necessário, já não havia onde ou o que comprar e também tudo estava 

disponível, já que a morte ceifara “quase” todos.  

O encontro como catalizador de expectativas e intenções torna-se um jogo de 

interesses, uma disputa por algo que supunham ser útil em algum momento, que quando 

desmontados utilizando as ferramentas de análise da narrativa, evidenciam o jogo narrativo 

que monta e desmonta o que de fato é o motivo principal da trama – as relações advindas do 

encontro entre o “nós” e os “outros”, as estratégias que se apresentam no desenrolar dos 

diálogos, revelando procedimentos e assuntos complexos. Como exemplo temos a narrativa 

mitológica de Homero e o ápice deste modo de mostrar o agir humano, com os diálogos 

platônicos, onde, muitos deles, apontam em seu cerne discussões profundas acerca de temas 
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que parecem tão simples, aos olhos dos desavisados, mas que estudados e analisados dentro 

de sua estrutura interna, revelam densidade e engenhosidade, naquilo que se apresenta aos 

concernidos e aos leitores ao se depararem com situações que aparentam ser de simples 

resolução, mas que têm em seu âmago uma carga de dramaticidade e intensidade que 

parecem estar fora do que está sendo trabalhado. 

O encontro de Simba Ukolo e Dona Geny que parecia catastrófico, tem o seu 

desfecho e, vencida a tensão inicial, eles se juntam com a intenção de buscar outros e 

encontram. A dinâmica da fala de Geny é bastante interessante e controversa, ela apresenta 

uma fala que está em consonância com um modo de significação social, “uma linguagem 

particular no romance representa sempre um ponto de vista particular sobre o mundo que 

aspira a uma significação social” (BAKHTIN, 2010ª, 135). Redimensionando os fatos, ela se 

apresenta desalentada no que tange ao agir dos homens, merecedores de castigo e punição 

pelos seus pecados, o que lhe dá a condição de agarrar-se firmemente a uma condição 

religiosa que a leva a fazer afirmações tais: “Ninguém tem que saber os desígnios do 

Senhor” (PEPETELA, 2008, 19). Descrente nos homens e dos fatos de realidade que lhe 

cercam e, ao mesmo tempo convicta e certa de que o poder religioso é o único que pode 

desafiar as forças do mal e conduzir a humanidade em direção à purificação e redenção de 

seus males, como revelados na carta, a saber: crime e vício, ela acredita piamente nisso 

“Basta eu estar viva, para a igreja estar viva” (PEPETELA, 2008, 21). O confronto entre o 

ser religioso e o ser humano se explicita quando um conflito de opiniões se estabelece no 

grupo. Joseph Kiboro de alcunha “o ladrão”, de quem traçaremos a linha de representação 

mais a frente, e Geny se desentendem por conta de um comentário feito por Kiboro, ela 

aplica nele uma reprimenda chamando-o de pecador, termo utilizado pelos religiosos para 

identificar aqueles que não fazem parte do seu círculo de crença, ele reage de pronto, 

invocando a miséria da condição humana quando o senso ético se torna imperativo: 

- Somos todos, não é, Dona Geny? A propósito... Ouvi dizer que a senhora 

tem um saco cheio de dinheiro em casa, um grande saco. Que não recebeu, 

por herança... Somos todos pecadores, mas eu agora assumo que sou ladrão, 

não tenho vergonha de o dizer. E a senhora sente vergonha de ter roubado 

um banco. (PEPETELA, 2008, 84) 
 

O encontro do religioso, isso ao conceituarmos o homem como um ser moral, em 

última instância, dotado de um constitutivamente ético, que há em todos os homens, e as 

situações que se apresentam como escatológicas definem o marco divisório entre a realidade 

e a fantasia, o simples fato de ela ter sobrevivido ao fim, transforma-a numa eleita para uma 
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nova geração, não é a realidade caótica e rarefeita que irá convencer tais crédulos de que a 

estruturas sociais precisam ser repensadas e reelaboradas, eles os crédulos, aqui 

representados em Geny, condicionam ao mítico, ao misterioso e completamente subjetivo, o 

caos, a desgraça e o fracasso, com isso esvaziam a responsabilidade humana sobre seu 

destino. 

Os habitantes ou remanescentes em Calpe se resumem, por ora, a quatro pessoas: 

Simba Ukolo e Geny, Kiari e a menina Jude. Esse encontro é uma representação 

caricaturizada daqueles que podem ser o novo berço da humanidade, pois de fato, temos um 

médico descrente da religião e preocupado em localizar sua família, ainda atordoado pelos 

acontecimentos; uma religiosa radical que acredita, de modo pio, na ação de Deus sobre os 

infiéis, uma menina que chora copiosamente, sem nada entender e um cidadão, em atitude 

tresloucada e vazia de sentido que está a correr pelas ruas. O quanto de representatividade 

temos no quadro, pelo fato de ser o reverso da narrativa bíblica sobre o começo da 

humanidade, onde o que prevaleceu foi a completa inocência e contemplação por parte dos 

primeiros habitantes da terra. Aqui todos se apresentam carregados de experiências, 

expectativas e tensões e o mundo se mostra já com suas significações definidas, cabendo a 

eles utilizar ou reapropriar, tecendo uma nova constituição social para este grupo, o que nos 

conduz a recorrer aos instrumentos que o homem produziu em sua trajetória, relacionado a 

isso temos a formalização feita por Giorgio Agamben. 

Todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da constatação de 

que ela não é mais algo que ainda nos seja dado fazer. Pois, como foi 

privado de sua biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de sua 

experiência: aliás, a incapacidade de fazer e transmitir experiências talvez 

seja um dos poucos dados certos de que disponha sobre si mesmo. 

(AGAMBEN, 2012, 21) 
 

O que de veraz temos é uma incerteza que se presentifica no encontro destes 

personagens, sobre Simba Ukolo e Dona Geny já descrevemos o percurso seguindo por 

ambos na trama; e Kiari, o homem de muitos nomes (PEPETELA, 2008, 27), delimitado e 

posicionado como alguém que surge e desaparece em meio a um turbilhão de palavras e de 

atitudes incoerentes, lembra muito o sujeito sem fronteiras, despido das amarras sociais e da 

representação que se exige do homem contemporâneo, é alguém que se metamorfoseia em 

outros, sempre pela via da identificação múltipla, visto de fora como louco e despojado de 

identidade, é a simbolização do encontro físico e tangível entre uma representação social que 

exige formalizações e reconhecimento social e o sujeito que perde-se em seu interior e pode 
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assumir quem quiser ser, sem nenhum aparato social que o impeça de agir e reagir diante de 

circunstâncias que para ele são as do momento. 

Para que percebamos o que está em jogo neste momento da narrativa é pertinente 

observar os movimentos implícitos na fala de Kiari “Deixem disso leprosos, quem tem lepra 

não tem palavra. Ora já viram” (PEPETELA, 2008, 27). Desmembrando a fala da 

personagem, temos em cena a presença daqueles que são despidos de sua identidade por 

conta das muitas formas de exclusão presentes nas sociedades contemporâneas e isso não é 

um dado recente, pois desde os tempos bíblicos, os leprosos eram separados do convívio 

com os demais, expropriados, para repetir o termo utilizado por Agamben de sua moradia, 

dos amigos, parentes e do contato social, restava-lhes apenas a instalação no vale dos 

leprosos. Lugar onde seus pares leprosos estavam a aguardar o fim dos dias. A figura que é 

invocada por esta fala é a do leproso social ou aquele que está à margem do sistema de 

crenças, valores e poder financeiro estabelecido pelo social. Importante grifar a mensagem 

deixada na fala de Kiari “não tem palavra”, nos remetemos aos elementos constitutivos a 

que nos referimos no início de nosso trabalho ao  tomarmos de volta à expressão “no início 

era o verbo”, dado que a palavra é responsável pela criação, fundamentação e constituição 

daquilo que entendemos como mundo formalmente organizado e que a linguagem é uma de 

suas formas de expressão. Quando a humanidade ou uma parcela dela é alijada do seu corpo 

participativo por conta da exclusão provocada por seus pares “cidadãos”, somos lançados ao 

assombro e a perplexidade, visto que esta é uma atitude perpetrada por humanos, os animais 

estão fora desse circuito perverso.  

O encontro com a personagem Janet Kinsley, pesquisadora americana, citamos a 

nacionalidade da Janet pelo fato de que vemos, na personagem, uma atitude inversa a 

praticada pelo seu país de origem – Estados Unidos, nos dados históricos e em muitas obras 

de ficção, ele é apontado  como o salvador, aquele que vem para trazer ordem ao caos, uma 

nação em que a intervenção era praticamente uma política de estado, o seu isolamento na 

narrativa, indica a presença, mesmo que oculta em meio à selva, de uma intervenção.  O 

ambiente diferente, a selva tratada como um lugar inóspito, selvagem, e o projeto de estudo 

dos animais, neste mesmo ambiente, dá um tom sarcástico a passagem.   

A personagem se isola na floresta para observar o comportamento e a vida dos 

gorilas na selva, aproxima-nos ainda mais da ideia de que os animais em seu modo de 

organização agregam-se, e a humanidade tem em seu primado desagregar-se e apenas 

congregar-se entre iguais quando interesses, negócios e ganhos permitem estabelecer elos. 
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Nesse aspecto, o jogo proposto por Pepetela aponta para a crueldade que foi construída com 

o advento das organizações sociais ou na medida em que foram se intensificando e as 

relações foram se tornando mais complexas, mais selvagens e desiguais, tornaram-se as 

formas de exclusão daqueles que comumente são classificados como incapazes de participar 

da busca intensa e desenfreada pelo crescimento. Entra em cena, mais uma vez a ação das 

potencialidades da ética e a ação de um homem virtuoso e sua importância nesse novo jogo 

de relações quando do fim de um mundo tomado pelos vícios. 

Jude é emoção, sensação, uma jovem que encarna em si as agruras de um processo 

de crescimento e conhecimento de mundo que, para ela, naquele momento é assustador e 

diferente. As ações da personagem crescem na medida em que ela se apercebe de seu lugar 

no mundo, a presença de Dona Geny tentando controlar seus passos e impor um 

comportamento que julga mais apropriado para uma jovem naquelas circunstâncias pode ser 

tomado como uma exemplificação das forças e dos conflitos que se fazem presentes no 

corpo social, sendo neste caso o conservadorismo em versão novo mundo. 

A juventude de Jude não a impede de se lançar a desafios que fazem parte de seu 

processo de amadurecimento e descobertas, sua determinação em aprender a dirigir é um 

deles, “acho que se me ensinassem também aprendia depressa a guiar.” (PEPETELA, 2008, 

86). Tal atitude deixam em estado de perplexidade Simba Ukolo e Dona Geny. Neste 

momento a representação simbólica da família que lança os impeditivos de ordem sobre o 

jovem que quer se lançar e descobrir o seu mundo. Essa externalidade, mundo que tanto 

encanta e também assusta, é presente na personagem, uma mostra do quanto a tradição 

também se apresenta neste novo mundo é a reação diante da fala da jovem. A reação de Jude 

ao rememorar a condição feminina no século XIX é uma astúcia da narração para mostrar a 

condição humana diante de um tempo denominado como moderno, mas que impedia 

mulheres de dirigir, uma contradição sem fim diante de um mundo que estava em pleno 

fervor tecnológico, mas em que as relações pessoais e sociais careciam de um olhar também 

diferenciado sobre os relacionamentos, é temerário afirmar o mesmo em relação à África no 

século XIX. Possivelmente Jude é uma voz feminina africana em ascensão, seja pelo 

caminho que ainda há para ser percorrido pelas mulheres em África, seja pela presença 

dominante da mulher em várias áreas e, ainda assim, ela ser, muitas vezes, colocada em 

posição de subalternidade em algumas narrativas.  

 A postura de Simba, que recua sutilmente, ao perceber a determinação da jovem é 

um alívio, um convite à moderação. Denominamos como positiva essa atitude e 
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aproveitamos para delinear uma das ações principais da virtude: o bom senso. Contrariando 

a expectativa dos que pensam que a ética está circunscrita a  procedimentos e não como um 

agir presente no constitutivo do herói, engano esse devidamente esclarecido por Aristóteles 

no De anima, traduzido como Sobre a alma, onde a ética não desponta como dilema e sim 

como elemento intrínseco ao homem. O bom senso é uma das virtudes fundamentais para o 

bem viver, ele impede gestos tresloucados e ações que se levadas a termo conduziriam a 

humanidade a um ponto de desequilíbrio tal que a ruína seria o menor dos males.  

O bom senso faz parte de um conjunto das virtudes que podem ser aprendidas pela 

experiência própria ou pela observação dos fatos em outrem e no cotidiano. Santo Agostinho 

já, em seu tempo, alertava sobre as virtudes infusas e o agir do homem em seu percurso de 

vida. Jude indica isso, alguém que está no período de aprendizado e sua conduta pode 

parecer desmedida, mas assim age aquele que é falto de entendimento sobre as questões da 

vida, nada que se ensinado, como ela mesma declara, não se possa aprender. Jude parece um 

personagem desenhado segundo os moldes de uma heroína grega, onde a representação do 

sujeito se dá atrelada a uma conjuntura social em que a busca pela aventura e a descoberta 

tem o frescor do amanhecer e o tormento provocado pela busca e o encontro, em essência 

guarda o desejo de se lançar. A essa busca constante Lukács nos mostra o que está em cena. 

Ao sair em busca de aventuras e vencê-las, a alma desconhece o real 

tormento da procura e o real perigo da descoberta, e jamais põe a si mesma 

em jogo; ela ainda não sabe que pode perder-se e nunca imagina que terá de 

buscar-se. (LUKÁCS, 2000, 26) 
 

Ainda atrelados a temática de conteúdo ético temos nos personagens a prevalência 

das virtudes principais. Aproveitamos a impetuosidade da postura de Jude para mostrar as 

virtudes cardeais: Fortaleza, Justiça, Temperança e Prudência e como elas afetam a 

formação do homem. Não entraremos no mérito da questão ética, trabalhamos as virtudes 

cardeais por vermos em Simba Ukolo, o herói prototípico, em relação a sua conduta e 

caráter, em meio a um tempo em que muitos protagonistas padecem de um irremediável 

talento para uma elasticidade moral que provoca danos irreversíveis em quem está na esfera 

de ação destes. 

Não se pode deixar de lado as qualidades do herói e sua postura na estrutura do 

romance. Talvez seja de opinião, por parte de um grupo, de que tais pressupostos são muito 

fluídos para sustentar uma tese relevante em relação às ações do herói, incorrem os tais em 

grave erro. Lukács antevê a busca e diz: “Assim, a intenção fundamental determinante da 
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forma do romance objetiva-se como psicologia dos heróis romanescos: Eles buscam algo” 

(LUKÁCS, 2000, 60). A luta está posicionada na fronteira que delimita início e fim. No 

romance analisado, o fim está lançado sobre uma humanidade tomada pelos vícios e pela 

derrota diante das circunstâncias negativas, ou seja, o homem perdeu a luta contra seus 

vícios e pecados e agora precisa ser extirpado da convivência social, para que possa alcançar 

uma nova vida, faz-se necessário perder a que vive ou sobrevive. 

Um novo modelo para a convivência social, acreditamos que esse herói já estava 

sendo gestado em outras obras do autor. Fizemos uma observação das frases iniciais e finais 

de três romances e observamos uma marca indelével e singular nas narrativas e nas 

entrelinhas das obras. Em Predadores ele começa descrevendo o homem e sua vestimenta e 

ato contínuo identifica-o pelo nome. Utiliza o recurso narrativo de invocar o narrador para 

que ele e o leitor nomeiem o elemento alvo. Mesmo recurso utilizado, de modo reverso em 

O quase fim do mundo, onde o protagonista se identifica declinando o nome e logo a seguir 

amplia sua identidade trazendo não somente extensão de nome, mas a totalidade de um 

continente – o africano. 

O final de Predadores é surpreendente, doloroso e atualíssimo. O sonoro “Nunca 

mais?” (PEPETELA, 2008, 545) mostra que as estruturas estão carcomidas desde a base e 

que mesmo trajando um fato novo, entenda-se o duplo sentido, a roupa, por baixo, está rota, 

feia, desgastada pelo uso. É necessária uma mudança significativa e ela terá de acontecer de 

forma radical, sem deixar espaços para desistências ou possíveis retornos a velha forma. 

Seguir em frente é imperativo.  

Adotamos como continuidade no título do trabalho a expressão Andanças de um 

cavaleiro rumo ao sul, por acreditarmos que o caminho, o percurso, já foi traçado pelo 

autor, quando da obra O planalto e a estepe ao início do livro o narrador diz que sua vida se 

resume a uma larga e sinuosa curva para o amor (cf. Pepetela, 2009), percebamos que não é 

um desvio, não é uma estrada lateral ou vicinal, de fato é uma larga e sinuosa curva, 

indicando que o caminho pode provocar situações embaraçosas, mas que não será possível 

desviar-se delas, é preciso, necessariamente esperar o final da curva, por mais fechada que 

ela seja. Ao final o narrador declara “O sul da minha vida” (PEPETELA, 2009, 188), 

mostrando-nos que todo o percurso de vida do herói estava sendo direcionado rumo ao sul.  

Por mais que acontecimentos e situações se interpusessem como curvas, ele tinha como 

alvo, o sul, uma representação do encontro do homem consigo mesmo. A chegada ao seu 

lugar de pertencimento. 
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Esta longa e sinuosa curva em direção aos aspectos da ética em relação ao 

movimento feito por Simba Ukolo é feito, o texto nos respalda nessa conclusão, que Jude é o 

momento de uma juventude idealista e sedenta por novidades. Viver em uma situação 

adversa e sem a companhia dos pais foi bem explorado e trabalhado pelo autor em As 

aventuras Ngunga e a Tese de doutorado de Robson Dutra contempla exaustivamente a 

presença desses heróis em diferentes momentos da obra de Pepetela. Acreditamos que aqui, 

a personagem adquire uma importância e destaque por se apresentar não somente pelos 

ideais, em construção, mas pelo desejo de aprender e descobrir, sem medo de errar, sem 

receios, pois os vícios do passado não cabem nesta nova sociedade. 

A situação em que se encontra nosso próximo personagem é bastante interessante e 

inusitada, ele está preso e sua confissão ao ser inquirido sobre o motivo de sua prisão é 

bastante interessante para o contexto em que as coisas se apresentam – sou ladrão. Assim 

simples, objetivo, prático e sem firulas que Joseph Kiboro se apresenta; veremos na obra que 

em muitas outras partes seu nome de batismo será deixado de lado e ele será chamado 

simplesmente de “ladrão”. Como no trecho destacado a seguir: “Entretanto o ladrão 

resmungava com as pedras que encontrava pelo caminho, remexendo em tudo, à procura da 

família” (PEPETELA, 2008, 101). 

Note-se nesta nova configuração social que as marcas do passado não saem com 

facilidade. Elas permanecem atadas ao sujeito como uma marca, um registro formal de que 

aquele indivíduo é um meliante e deve ser tratado como tal até o fim de sua existência. 

Notemos que aqui ele é um dos sobreviventes. Uma ironia absoluta, pois ao observarmos 

suas condições, seria ele o mais propenso a sofrer as agruras do pecado e do crime, ele 

consegue encaixar-se plenamente nas duas frentes de combate dos Paladinos, o crime e o 

vício. Esse sim, precisará de ajuda para não sucumbir. 

Ele troca de papel com Simba Ukolo e Dona Geny no tempo em que os dois saem as 

ruas para esvaziar os caixas dos bancos. Simba se permite ser conduzido pelas 

circunstâncias e comete uma imprudência, uma burla a um dos preceitos éticos que é o da 

prudência ou aquele que promove no homem um sentido de agir voltado para a prevenção e 

o cuidado em seu proceder e Dona Geny, tomada pela fraqueza em suas convicções, deixa-

se ser apanhada pelo pecado da cobiça e comete furto, já que ela se apropria de um 

numerário que não lhe pertencia, alega, ingenuamente que não tem ninguém para gastar tal 

quantia e dela se apropria. Repare que são ações de impedimento de cunho ético e moral. 

Assim como tirar uma vida humana, em todas as comunidades sociais é um ato aviltante, e 
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as virtudes quando aprendidas e cultivadas fazem parte daquele rol de atitudes que sabemos 

bem que  devemos fazer e quando não as cometemos temos um sistema de alerta, uma 

espécie de radar interno que conduz  a reflexão, avaliação e análise dos fatos e do que foi 

feito. Se ampliarmos essas observações feitas em escala mundial, teremos uma comunidade 

de pessoas que, diariamente, luta contra os vícios e tenta cultivar os bons hábitos e a 

harmonia entre todos. Portanto é ingênuo afirmar que não há internalizado no homem um 

constitutivo ético-moral que o orienta em relação às categorias de certo e errado, virtude e 

vício e que estas, as virtudes, devem ser cultivadas e desenvolvidas independente das 

circunstâncias que fazem parte do cotidiano. A força do imperativo ético se faz presente nos 

personagens de Pepetela, Robson Dutra afirma em sua tese a busca por tais preceitos por 

parte das personagens nas obras elencadas. 

Assim, a jovens da elite angolana, como Judite e Orlando de A Geração da 

utopia, Ivan, Iuri, Djamila e Mireille, de Predadores, e não só eles, mas 

também Nacif e Kaseke, personagens do mesmo romance, juntam-se Gégé, 

o irmão de Bunda e outros “vencidos da História”, como Honório e os 

desalojados do Kinaxixi, de O Desejo de Kianda e o indignado grupo dos 

“Línguas de Fogo”, de Jaime Bunda e a morte do americano. Todas essas 

personagens lançam-se à busca da moral, da amizade e da honra perdidas, 

movidas pelo desejo de reaprendizagem humana. (DUTRA, 2007, 168) 
 

Cabe-nos fazer um aceno ao aviso dado por Umberto Eco (2003) de que “os 

personagens migram” e que essa busca pela retomada dos imperativos de ética e moral se 

fazem presentes em outros textos de Pepetela, portanto, não é pouco e muito menos leviano 

observar na tessitura de seus heróis um desejo intrínseco de estabelecer os limites em que a 

narrativa será desenvolvida e sob quais pressupostos as personagens serão observadas nas 

obras do autor. Isso, em tese, é um clamor pela liberdade, pois, ainda Eco, “o mundo da 

literatura é um universo no qual é possível fazer testes para estabelecer se um leitor tem o 

sentido da realidade ou é presa de suas próprias alucinações” (ECO, 2003, 15). 

O próximo encontro se dá quando Jude e Simba chegam a uma aldeia de pescadores 

que fica próxima a um grande lago. A descrição da forma como encontram o pescador é 

bastante interessante.  

Sentado numa pedra, mirando as águas paradas, estava um homem, só com 

calção e uma camisa suja, a cabeça entre as mãos, cotovelos assente nos 

joelhos, costas curvas, um pensador. (PEPETELA, 2008, 55). 
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A escrita de Pepetela constrói poesia em meio a prosa narrativa, visualizar na figura 

do pescador, um pensador é o trabalho de análise, preparação e atenção a um dado da 

condição humana que fica esquecido em meio a discussões e esquemas teóricos que, na 

verdade, desprezam o sentido implícito na imagem produzida pelo discurso. A postura do 

pescador recupera o samayonga (também conhecido por Kuku). É uma peça feita em 

madeira de um indivíduo magro apoiando a cabeça sobre ambas as mãos e os braços sobre 

ambas as pernas transmitindo uma ideia de alguém que realmente está a pensar, mais que, 

em sentido profundo, está a pensar em suas entranhas. O quanto de simbólico está sendo 

apresentado na narrativa é uma apresentação formal da cultura e da tradição africana que, se 

visto de relance, sem o cuidado de aprofundar essas representações, pode ser imediatamente 

tomado como sendo o pensador esculpido pelo artista europeu. 

As roupas, em andrajos, do pescador revelam o produto de uma construção histórico 

social de injustiças, desigualdades e servilismo humano em sua forma mais pungente. A 

expressão “um pensador” utilizada pelo narrador é um alerta, uma expressão de profunda 

reflexão de duplo sentido, pois naquele estado e naquela situação ele estava pensando e 

pesando a dor das perdas. Perde o pescador sua família e seu sustento. Tudo o que lhe sobra 

é o ato imperativo – pensar. 

Pensamentos que trazidos à tona pela narrativa fazem com que as atitudes de Simba 

Ukolo ganhem repercussão em meio ao acontecido, seu posicionamento e sua intenção, 

sempre presente, de agir como agregador fazem diferença. “A cidade está vazia de gente e 

cheia de comida. Aconselho-o a viver na cidade. Pode ficar na minha casa, fazemos 

companhia um ao outro” (PEPETELA, 2008, 59). O convite em tese parece auspicioso e 

sedutor, como o que é feito aos homens e mulheres que saem de uma realidade em sua terra 

para se deslocarem às cidades em busca da realização dos sonhos. Sonhos esses que foram 

disseminados pela mídia e pelas notícias de progresso e desenvolvimento e pelas promessas, 

feitas em alta voz, de crescimento pessoal e profissional. O que é revelado no discurso de 

Simba é que a comida poderá acabar e será necessário plantar, cultivar, colher e preparar e 

que o vazio de pessoas será apenas temporário, pois em breve multidões e multidões de 

pessoas atraídas pelas mesmas condições oferecidas ao pescador estarão em busca das 

mesmas oportunidades e como nem todos poderão alcançar o topo.  

Notadamente teremos o círculo vicioso, uma massa carente e a necessidade de estar 

adequadamente preparada para o trabalho, pois muitos se deslocam, pensando em trabalhar 

em outras atividades, dado o desgaste e esforço da atividade rural. Consequentemente, caso 
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haja restrição na produção de alimentos, quem pagar mais terá acesso aos mesmos e os 

outros ou começam a produzir ou redobram os esforços em outras tarefas para conseguir 

suprir a falta pelo recurso necessário à aquisição de bens e produtos. Está aí a gênese da 

ideia de mercado, a complexificação da produção e o estabelecimento da lei de oferta e 

procura. E em relação a moradia, teremos um processo ainda mais doloroso, no tempo 

presente, um faz companhia ao outro, mas a partir do momento em que as famílias 

começarem a se estabelecer, os espaços ficarem cada vez menores e as necessidades do 

cotidiano se apresentarem com maior intensidade, haverá a necessidade de cada um procurar 

o seu lugar, caso haja moradia disponível, ótimo, caso contrário, resta sair do centro e 

dirigir-se à periferia, tais condições multiplicadas pelo número de pessoas envolvidas no 

processo e as ações governamentais, teremos a maximização da falta de condições de 

atender as necessidades e reclamos da população. Todas essas possibilidades estão 

embutidas no convite de Simba Ukolo.  

Cabe ainda analisar o fato de que as personagens do pescador e do ladrão são 

normalmente vistos como representantes de uma camada da sociedade considerada como 

aquela que foi atingida pela catástrofe do desfavorecimento social, na verdade, um 

eufemismo semântico para não chamá-los de pobres, eles não são identificados de imediato. 

Um estava imerso em si mesmo, o pescador, na narrativa e nomeado como pensador, dado 

que a atividade pesqueira exige muito do físico e os graus de exigência no que pode ser 

considerado um trabalho que mais bastante conhecimento empírico e um elevado grau de 

esforço físico supõem que nos deparamos com uma ironia por parte do narrador. Buscamos 

suporte e apoio  na narrativa histórica apoio para afirmarmos que já existia na África uma 

divisão do trabalho e a existência de certa estratificação em relação às funções e ao exercício 

delas. 

No início do século XIX, nesta região do Sul do Limpopo, havia dez a 

quinze séculos que essas comunidades de língua banta estavam 

desenvolvendo uma próspera civilização da Idade do Ferro, caracterizada 

por conglomerados de pequenos Estados organizados sob a dominação 

política de linhagens e dinastias reais. De modo geral, tais Estados eram 

povoados por camponeses que sabiam fundir e utilizar o ferro, também eram 

produtores de gêneros agrícolas (sobretudo de sorgo e milhete), sendo 

poucos os caçadores, e, além disso, praticavam o escambo e o comércio à 

longa distância. (HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA, 2010, 105). 
 

O outro, preso numa cadeia e esquecido por lá até ser encontrado por Simba Ukolo 

em uma de suas passagens pelas ruas, na verdade, em um momento que freara 

repentinamente o carro, para não atropelar o louco que estava a guiar um carro imaginário. 
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O que está projetado na cena que visitamos é a identidade social do sujeito, utilizamos as 

palavras cena e projeção no intuito de esclarecer o que de fato ocorre com esses personagens 

no cotidiano. Elas são quase que imperceptíveis, e somente vistos em circunstâncias bem 

marcadas. Eles, os personagens naquele hiato de tempo e espaço marcado claramente na 

narrativa, são os representantes, ou figurantes, de um modelo de sociedade que prima pelo 

antecedente social, excluídos que são do protagonismo exigido, já que não possuem os 

atributos necessários para que estejam à frente da cena, resta o isolamento e a gradativa 

perda de importância no cenário principal. Está elaborada de forma descritiva os sem 

sociedade ou um não vivente, o reverso do homem como vivo e atuante cuja vida é 

modelada pelo agir, ou o homem do ato (BAKHTIN, 2010b, 128). 

Simba Ukolo é a personagem que carreia todas as atenções. A apresentação da 

personagem feita na frase inicial é a chave para entender a trama como um todo. Ele se 

identifica dizendo seu nome, Simba Ukolo que significa, em dialeto local, aquele que sabe 

ouvir. E a onomástica é importante neste momento, pois o ato de declaração da identidade 

pessoal associada ao significado local de seu nome dá a personagem uma condição especial, 

a de ouvidor de todas as ocorrências da trama e ao mesmo tempo aquele que está apto a 

esvaziar-se de si mesmo para atender, estendendo a compreensão do termo, sabemos que 

significa acolher com atenção, ouvir atentamente o outro, definindo já de início o seu grau 

de comprometimento com as situações. A profissão por ele exercida, médico, também 

aponta para o grau de importância da personagem para o curso das ações. O médico é aquele 

que se põe, em juramento, a salvar vidas, o juramento faz dele alguém que tem diante de si 

um sacerdócio, alguém moralmente comprometido com as lides de sua profissão, muito 

mais em atenção e cuidado para com os precisam de cuidados. É interessante observarmos 

que Simba Ukolo na condição de médico, aprendeu a lidar com as dores e agruras do outro, 

o que nos leva a pensar que não se pode exigir de alguém aquilo que o mesmo não pode 

oferecer ou como a constatação objetiva de Hannah Arendt: 

Esperar de pessoas que não tem a menor noção acerca do que é a res 

publica, a coisa pública, que se comportem de maneira não violenta e 

discutam racionalmente em questões de interesse não é realista nem 

razoável. (ARENDT, 2010, 98) 
 

Aplicando o pensamento acima na ação de Simba Ukolo quando de uma divergência 

com Dippenaar quase descambar para a violência, ele diz “- pensei evitar mais um conflito, 

é tudo – disse o médico, - Já temos problemas demais que cheguem, se ainda começamos a 
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dividir-nos...” (PEPETELA, 2008, 363). Um apelo a moderação e ao equilíbrio, por parte de 

alguém que sabe lidar com questões complexas do ser humano. 

As ações de Simba Ukolo, no início da obra, indicam ser ele zeloso, dedicado ao 

trabalho e voltado para atender as necessidades de uma população carente de atendimento 

básico de saúde em regiões em que a atenção do poder público é deficiente. Em diversas 

passagens Simba Ukolo toma o lugar do narrador e expõe os fatos para o leitor. Ao executar 

este procedimento, a personagem atrai para si a responsabilidade de conduzir o desenrolar da 

narrativa, trocando de posição com o narrador, ele assume que deve também “cuidar” para 

que os fatos descritos pelo narrador, simbolicamente apresentem o diagnóstico dos 

acontecimentos. 

A cena padrão em que Simba Ukolo se apresenta descreve todo o percurso do livro 

de forma concisa e precisa, todos os elementos de que o leitor precisa para situar-se na trama 

são apresentados sinteticamente, vemos ali os elementos de identidade, lugar de onde se fala 

e de pertencimento, o que envolve o personagem a uma descrição pormenorizada de tudo o 

que é relevante para a história. O narrador ironiza a situação diminuindo o impacto da 

afirmação colocando em dúvida a real dimensão dos fatos, utiliza as palavras, absoluto e 

exagero para provocar e alertar o leitor de que se prestar atenção e ouvir com calma o 

desenrolar dos fatos, verá que as coisas não devem ser entendidas sem uma reflexão mais 

elaborada. 

A seguir Simba Ukolo  revela que foi uma impressão inicial e comprovando que ele, 

na figura de narrador-personagem detém o conhecimento dos fatos, descreve de antemão as 

dificuldades de relacionamento com os demais sobreviventes. Uma provocação, na medida 

em que indica o que ocorre nos relacionamentos e recupera, ainda, a importância da 

experiência dos mais velhos, observando o que de fato é a insustentável leveza do ser, uma 

reflexão sobre o peso do ser humano diante de situações estranhas ao cotidiano. E que ele 

será o responsável, tal como Noé, pelo repovoamento da terra, repetindo a saga da 

construção de uma arca para guardar os sobreviventes do desastre iminente e preservar suas 

vidas para uma nova etapa da humanidade. 

Na narrativa a grande arca é a terra em toda sua inteireza e os remanescentes não 

virão até ele. Na história de Noé, ele vai à busca daqueles que serão salvos do grande evento 

que destruirá a humanidade, por conta de suas maldades e da desobediência, não há uma 

escolha pré-definida, exceto pela família de Noé e sua parentela mais próxima. Simba 



86 

 

Ukolo, o protagonista, é que deverá procurar os remanescentes, evocando assim a 

necessidade de agir, de fazer, que é o que cabe à humanidade, Bakhtin nos mostra que 

O homem vivente se estabelece ativamente de dentro de si mesmo no 

mundo, sua vida conscientizável é a cada momento um agir: eu ajo através 

do ato, da palavra, do pensamento, do sentimento; eu vivo, eu me torno um 

ato; contudo, não expresso nem determino imediatamente a mim mesmo 

através do ato; por seu intermédio realizo uma significação concreta, 

semântica, mas não a mim mesmo enquanto algo determinado e 

determinável; só o objeto e o sentido se contrapõem ao ato. (BAKHTIN, 

2010b, 128). 
 

A expectativa de que será diferente, é a medida com a qual o leitor passará a 

trabalhar, pois o que se tem como objetivo é o homem novo, que se constitui no tão 

almejado desejo por partes dos inventores da arma, segundo o que foi relatado na carta. Esse 

é o ponto de chegada da humanidade dentro da construção ficcional elaborada pelo autor. 
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3. CONCLUSÃO 

 

A perplexidade é a única moral literária. 

(Antoine Compagnon, 2010, 256) 

 

 

Em 1860, Alexander Crummel, negro, padre episcopal e formado na Universidade de 

Cambridge, reconhecido como um grande pensador das questões filosóficas e dos direitos 

civis nos Estados Unidos, estudioso das questões da moral, da razão moral e dos direitos 

civis, inclusive com trabalhos publicados na sua área, possuidor de um verbete assinalado na 

Enciclopédia de Filosofia de Stanford e na Enciclopédia Britânica, fundou no ano de 1897 a 

Academia do Negro Americano, discursou para os cidadãos do Condado Cape Palmas, 

Maryland. Considerado por muitos como um dos pais do pan-africanismo e do nacionalismo 

africano, Crummel tem seus textos publicados em uma coletânea intitulada The future of 

Africa [O futuro da África], onde segundo Kwame Anthony Appiah, no livro Na casa de 

meu pai (1997), ele alega estar falando em nome de um continente. 

Exatamente desse ponto em que estamos concluindo nosso trabalho, vemos que falar 

da África com um olhar continental não é uma ideia ou um projeto gestado às pressas, 
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ocorreu, de fato, um longo e árduo trabalho por parte de homens e mulheres que dedicaram 

suas vidas ao ideal de convívio e igualdade não só dentro das fronteiras de sua nação.  

Ao estudarmos a narrativa de O quase fim do mundo e os desdobramentos resultantes 

deste estudo, observamos que a escrita de Pepetela faz com que pensemos que um projeto 

para a África é também, um projeto para a humanidade, e como já postulamos ao início do 

trabalho, afirmamos que a literatura é um dos principais dispositivos de que dispõe a 

sociedade para evitar os males de ordem moral, “crime e vício”, que assombram e assustam 

o corpo social. Retomar os procedimentos e questionamentos que sempre estiveram na 

ordem do dia na agenda da humanidade é uma forma de repensar o que está acontecendo no 

contemporâneo. Não é exagerado pensar no fim do mundo com uma arma limpa, dado que 

estamos vivendo um espetáculo tecnológico em todos os níveis, podemos assistir, em tempo 

real, guerras, desolações, genocídios, queda de governos e sistemas políticos que se 

mostravam como impenetráveis e de acesso quase impossível. É possível proceder 

diagnósticos, tratamentos e cirurgias à distância, determinar até mesmo, com precisão 

milimétrica o quanto de um medicamento é necessário para debelar, de modo eficaz, o 

desenvolvimento de uma doença. É plenamente possível e lógico estimar a construção de 

uma arma que aniquile os seres vivos e preserve construções, uma espécie de museu natural 

para a posteridade. 

Com o uso intensivo da tecnologia aliado à necessidade humana de sempre avançar, 

ultrapassar, estar na vanguarda dos fatos e das situações, a bioética está a postos para provar 

tal afirmação, chegamos à conclusão de que o “
1
homem novo”, na verdade, aquele que é a 

consecução daquele homem que foi planejado para ser solidário, fraterno e equilibrado; 

dotado e usando em plenitude os imperativos da ética, tem as condições ideais de estabelecer 

um novo modelo de sociedade.  

O projeto de dissertação apresentava em seus objetivos o estudo da narrativa, tendo 

como objetivo principal observar os procedimentos utilizados pelo autor, Pepetela. 

Observamos que o autor ocupou-se, plenamente, daquele que sempre foi o objeto da 

literatura, conforme explicitado por Jean-Paul Sartre, ao afirmar: “Pois o tema da literatura 

sempre foi o homem no mundo”. (SARTRE, 2006, 118). A projeção da imagem do homem 

                                                           
1   O “homem novo”, formado pelas condições históricas e sociais.   Amilcar Cabral 

entendia que a guerra servia para se forjar esse homem. Portanto, todo o esforço deveria ser levado a 

cabo no sentido de se criarem as condições para a edificação de uma nova nação após a queda do 

colonialismo. 
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novo, ideal pretendido pelos Paladinos, é mostrada com sagacidade e ironia, dado o fato de 

que aceitar que um grupo de reacionários com tinturas fascistas apresente a humanidade 

como novidade àquilo em que não acreditam parece ser uma provocação ao leitor. A carta 

deixada pelos religiosos é um indicativo de que os pressupostos esboçados no projeto foram 

observados e se alinham com a proposição feita para estudar a obra em questão. As 

inquietações, os medos e as decisões que foram tomadas no curso da história, fazem parte do 

jogo cênico elaborado pelo autor.  

Os movimentos adotados pelos personagens quando de suas falas e as posições 

político-ideológicas adotadas por eles, os personagens, no curso da narrativa,  aparentam 

distanciamento entre fala e atitude. É importante salientar que as questões políticas não 

citadas explicitamente, ficam subentendidas e devem ser entendidas dentro do arcabouço 

representacional que é mostrado no texto. Em alguns momentos parece que há uma tentativa 

de formação de um mundo sem um aparato político, como se as forças sociais se movessem 

autonomamente, isso é colocado de lado através da fala de um dos personagens, no 

momento em que ele evoca a necessidade de plantar e colher, e que para isso é necessário o 

uso político e econômico de uma classe de pessoas que terá como obrigação executar tais 

tarefas. O homem e suas ações são o centro das atenções da narrativa, ou seja, é preciso 

cuidado e cautela, mesmo com esse projeto de homem novo.  

O uso recursivo da suspensão do tempo é uma das principais marcas do texto. A 

estratégia deve ser analisada em conjunto com a ideia de que o tempo é responsável pela 

criação e pela destruição do homem, nada acontece fora do tempo. O jogo montado desde o 

início da narrativa, quando ele utiliza o verbo no pretérito perfeito simples, “e sobrevivi ao 

fim do mundo.” (PEPETELA, 2008, 7), como uma âncora, um ponto de apoio e 

imediatamente fecha qualquer possibilidade de acerto, pois o mundo acabou. A execução do 

movimento é bastante simples na definição de Giorgio Agamben. 

O tempo é algo de objetivo e de natural, que envolve as coisas que estão 

dentro dele como em um invólucro (periechón): assim como cada coisa está 

em um lugar, ela está no tempo. (AGAMBEN, 2012, 112) 

 

O processo de mudança ocorre no tempo e ele deve ser reelaborado, isso é 

plenamente satisfeito na estrutura do texto, pois cada coisa está em seu devido lugar. O 

tempo das mudanças precisa ser vivido dentro de sua normalidade, ou seja, dentro de uma 

conformação temporal própria. 
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Outro objetivo era o de demonstrar que o autor utiliza memória, identidade e 

representação na narrativa. Retomamos uma afirmação já feita para compor a conclusão do 

texto, ao afirmar “sou africano”, Simba Ukolo carreia para si a identidade de um continente. 

Ele se apresenta aberto, pleno, um representante da humanidade a partir da África, pois sua 

declaração inicial não deixa margem de dúvida em relação a sua identidade e sua 

representação dentro do conjunto de imagens que a narrativa propõe. Ele engloba na fala 

inicial, velhos e jovens, religiosos e trapaceiros, na verdade a composição daquilo que, de 

fato é a humanidade. O mundo em que as situações se desenrolam está girando em torno da 

representação feita em Simba Ukolo, assim sendo, ele é importante,  para que as ações do 

homem novo,  exatamente esse que surge a partir da expectativa desse novo tempo,  também 

traga os elementos e procedimentos éticos que farão dele, no curso da narrativa, a chave para 

o entendimento da nova humanidade. 

Os aspectos de universalidade apresentados na obra do autor são bastante claros, e 

acerca do mesmo, muitos pesquisadores afirmam ser um dos maiores escritores africanos, 

dado que sua obra tem a África como cenário principal, e centro irradiador das ideias 

desenvolvidas nas narrativas. Não há um fechamento de ideias no projeto literário da obra de 

Pepetela, recorremos, mais uma vez ao que diz Jean-Paul Sartre sobre o escritor. “O escritor 

é mediador por excelência, e o seu engajamento é a mediação.” (SARTRE, 2006, 62). 

A dureza do real e os imperativos de deveres aos quais a humanidade está submetida 

podem provocar tensões, e essas tendem a se amplificar, podendo chegar ao ponto da 

ruptura. Observamos que as questões universais retratadas na obra atendem ao objetivo 

proposto, os assuntos na medida em que são debatidos pelas personagens assumem um 

caráter mais amplo, nesse momento a narrativa de Pepetela e o papel do escritor como 

mediador são evidentes, pois sua atuação não está restrita ao aspecto literário, ele vai além, 

ao provocar questionamentos em relação à conduta ética, religiosidade, egoísmo, perdas e 

recomeços, ele lança sobre o humano a responsabilidade de repensar condutas e valores. 

O que segundo Paul Taylor a obra de arte possui, a capacidade de fazer com que 

questionemos em profundidade vários temas, ou  

É frequente uma obra fazer-nos reagir àquilo que é retratado de uma forma 

semelhante à forma como reagiríamos à coisa real. Somos levados a sentir 

medo ou compaixão por objetos que sabemos serem meras ficções. Mas uma 

obra poderá também retratar personagens que reagem de certa maneira às 

situações imaginárias que essa obra invoca, muitas vezes implicando a 

verossimilhança dessa reação emocional ou prática de uma pessoa nessa 
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situação, ou que essa seja uma reação que se pode esperar de um 

determinado tipo de personagem; assim, é razoável dizer que uma obra é 

verdadeira se acreditarmos que a ação retratada é verossímil.[...]  (TAYLOR, 

5,   1998). 
 

A obra de arte, no caso estudado, a obra literária tem o poder de mover, questionar, 

mobilizar, trazer para a realidade o que está nas entrelinhas da realidade e promover reflexão 

que pode redundar em ação e isso não está restrito a um local especifico ou determinado, ela 

tem caráter universal. 

Analisamos também o encontro entre os personagens da narrativa, onde a busca feita 

por Simba Ukolo tem o mesmo caráter investigativo das grandes descobertas ou ainda as 

grandes expedições de navegações e exploração. As mais importantes pesquisas levaram a 

conclusões surpreendentes, pois o sentido da busca é levar a termo uma investigação e 

extrair, ao final, resultados que comprovem ou não a hipótese pela qual o trabalho foi 

iniciado.  A ação dos personagens aponta o estado de transitoriedade em que a humanidade 

se lançou a partir do momento em que questionar a existência e o sentido da vida tornaram-

se o alvo principal.  

Nenhuma das personagens tenta explicar ou decifrar a vida, elas também não se 

acomodam ao estado de coisas em que se encontram, a partir das viagens empreendidas, ora 

na busca de informações e notícias sobre outros possíveis sobreviventes ou nas viagens 

exploratórias, quase sempre utilizando aviões, os sobreviventes buscam estabelecer uma 

convivência dentro da normalidade possível. Laços afetivos são estabelecidos, famílias 

começam a ser constituídas, programas e projetos tem início, ou seja, o futuro começa a ser 

gestado neste pequeno núcleo. 

Percebe-se nos diálogos entre o primeiro grupo de remanescentes, onde de fato, as 

ações estão centralizadas e os agregados à medida que são achados e esclarecidos sobre os 

acontecimentos que culminaram com o “quase fim do mundo”, notam-se o estabelecimento 

de expectativas, ideias, conceitos e o despontar, em alguns momentos, das velhas práticas 

que conduziram a humanidade ao caos e tais atitudes são combatidas.   

O livro termina fazendo da literatura o ponto de partida para que as situações de caos 

e desordem não se repitam, bem como o esclarecimento e a transmissão de conhecimento 

sobre o que aconteceu com a humanidade em sua aventura através do tempo. A ênfase ao 

emocional dado pelo termo “lágrimas” e o apelo aos tempos eternos, mas alertando para o 
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fato de que são montanhas de névoa que vão, em algum momento, dissipar, e mesmo assim, 

durável até que possa ser lido, um dia. 
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