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“Ando devagar 

Porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

 

Hoje me sinto mais forte 

Mais feliz, quem sabe 

Só levo a certeza 

De que muito pouco sei 
Ou nada sei 

 

Conhecer as manhas 

E as manhãs 

O sabor das massas 

E das maçãs 

 

É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 
 

Penso que cumprir a vida 

Seja simplesmente 

Compreender a marcha 

E ir tocando em frente 

 

Como um velho boiadeiro 

Levando a boiada 

Eu vou tocando os dias 

Pela longa estrada, eu vou 

Estrada eu sou 
 

[...] 

 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 

E no outro vai embora 

 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz” 
 

Almir Sater – Tocando em frente 

 

 

 

“Há quem confunda a alegria com a felicidade. A alegria não se 

parece com a felicidade, a não ser na medida em que um mar 

agitado se parece com um mar plácido. A água é a mesma, 

apenas isso. A alegria resulta de um entorpecimento do espírito, 

a felicidade, de uma iluminação momentânea [...] A alegria, 

pois, tende a ser burra. A felicidade é outra coisa. Não ri às 
gargalhadas. Não se anuncia com fogo de artifício. Não faz 

estremecer estádios. Raras são as vezes em que nos apercebemos 

da felicidade no instante em que somos felizes. Eu fui feliz.” 

(José Eduardo Agualusa – Barroco Tropical). 
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Resumo 

 

 

 

Ao lermos os romances publicados por José Eduardo Agualusa desde sua obra inaugural, A 

conjura, de 1989, até Teoria geral do esquecimento, romance publicado em 2012, 

verificamos a possibilidade de o autor poder ser tomado como um peculiar “escritor em série”, 

cujas obras, produções independentes, não “funcionam” isoladamente, mas antes podem ser 

lidas como capítulos de um conjunto maior – capítulos de um singular “macrorromance”, o que 

possibilita que uma obra não se feche em si, mas dialogue com publicação posterior, o que faz 

com que o que é iniciado anteriormente continue no romance seguinte. Por Agualusa não nos 

direcionar para esta leitura, em que nada termina quando uma obra acaba, podemos pensar, 

também, na hipótese de o escritor ser um excêntrico escritor-jogador (ou jogador-escritor), que 

se utiliza de determinadas estratégias literárias para a composição do tabuleiro do jogo – as 

obras em si – e dos jogadores envolvidos na partida do texto, caracterizados pelos leitores e 

pelo próprio autor. Desse modo, faz-se necessário analisar a construção de determinados 

narradores agualusianos que se aproximam, mais intimamente, da figura do autor implícito 

José, evidenciando como o autor real se auto referencia a partir do seu alter ego e de sua 

inserção na narrativa. Semelhantemente, é de suma importância investigar a retomada, 

adaptação e reinserção de personagens que transitam por entre as obras do autor, trânsito 

tomado como uma das estratégias empregadas por Agualusa para composição do jogo do texto. 

Outro mecanismo posto em prática a fim de que o jogo seja inserido na e a partir da narrativa é 

a construção de alegorias de modo a abordar temas específicos e recorrentes na produção 

agualusiana, aspecto que também é investigado no presente estudo, evidenciando o jogo 

proposto pelo escritor ao tecer sua trama textual com fios que se repetem, se entrecruzam e se 

misturam, dando origem ao todo. 
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Abstract 

 

 

 

When we read the novels published by José Eduardo Agualusa, from his debut work, A 

conjura, in 1989 to the novel published in 2012, Teoria geral do esquecimento, we verify the 

possibility of the author been thought as a “serial writer”, whose works, independent 

productions, can be read as chapters of a larger production rather than “working” isolated – 

chapters of a particular kind of “macrorromance”, in which a work is not concluded in itself, 

but dialogues with the following publications, in a way that what has started previously will 

continue in the next novel. Once Agualusa does not lead us to this kind of reading, in which 

nothing is over at the end of his works, we can also think in the hypothesis of the writer as an 

eccentric player-writer (or writer-player), that uses specific literary strategies to make the game 

board – the works themselves – and the players involved in the text match; characterized by the 

reader and the writer himself. Based on that, it is necessary to analyses the way some Agualusa’s 

narrators, who are intimately closer to the figure of the implicit author José, are constructed, 

demonstrating how the real author references himself through his alter ego and weaves himself 

into the narrative. Similarly, it is very important to investigate the recapture, adaptation and 

reintegration of characters that transit through the authors works; a transit taken as one of the 

strategies implemented by Agualusa while creating his text games. Another scheme which is 

put into practice, so that the game is inserted in the narrative and from it, is the creation of 

allegories in order to approach specific and recurring themes in the work of Agualusa, an aspect 

also investigated in this research, in order to demonstrate the game the writer presents while he 

weaves his textual weft with strings that repeat, intertwine and mingle themselves, originating 

the whole. 
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Introdução - “É NOS SONHOS QUE TUDO COMEÇA” 

 

 

“Leve os sonhos a sério. Nada é tão 

verdadeiro que não mereça ser inventado” 

(José Eduardo Agualusa – As mulheres do 

meu pai). 

 

 

 

O escritor angolano José Eduardo Agualusa publicou, de 1989 a 2014, 12 

romances1: A conjura (1989); Estação das chuvas (1996); Nação Crioula – a 

correspondência secreta de Fradique Mendes (1997); Um estranho em Goa (2000); O ano 

em que Zumbi tomou o Rio (2002); O vendedor de passados (2004); As mulheres do meu 

pai (2007); Barroco tropical (2009); Milagrário pessoal (2010); Teoria Geral do 

esquecimento (2012); A vida no céu (2013); A rainha Ginga e de como os africanos 

inventaram o mundo (2014); além de uma infinidade de contos e crônicas. 

Tais obras fazem parte de uma rica produção, tanto no sentido quantitativo quanto 

qualitativo, uma vez que se trata de uma produção com fôlego. Agualusa produziu, em 25 anos, 

12 romances, ou seja, um romance a cada dois anos. Verificamos que o maior lapso temporal 

entre uma publicação e outra se deu entre o primeiro romance, A conjura, e o segundo, Estação 

das chuvas – um período de 7 anos. Para além desse volume, é perceptível que são obras 

representativas da Literatura Angolana, cujas temáticas agradam o público leitor em geral, bem 

como estudiosos que buscam na literatura matéria-prima para a realização de suas 

investigações. 

Ao reunirmos os romances publicados até o ano de 2012, constatamos a 

possibilidade de José Eduardo Agualusa poder ser tomado como um “escritor em série”, cujas 

obras podem ser lidas isoladamente, assim como todo e qualquer romance independente, mas 

que também podem ser lidas como capítulos de um conjunto maior – capítulos de um tipo 

especial de “macrorromance”, sendo essa a hipótese na qual pautamos o presente estudo e a 

partir da qual iniciamos nossas investigações. Chamamos de “macrorromance”2 um conjunto 

                                                
1 Não enumeramos as obras infanto-juvenis; as coletâneas de contos, crônicas e poesias; nem peças teatrais. As 

datas que acompanham estas publicações são as que correspondem às primeiras edições de cada obra. Salientamos, 

porém, que as edições utilizadas no presente estudo não são as mesmas que as aqui citadas. Por termos submetido 

o projeto de pesquisa ao Programa de Pós-graduação no ano de 2014, apresentamos apenas os romances publicados 

até a data citada. 
2 O prefixo “macro” significa grande, maior que o normal, longo, comprido, ou ainda extenso. Desse modo, ao 

empregarmos a expressão “macrorromance”, nos referimos a uma obra de grande extensão e que, por isso, 
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de obras que, inicialmente, foram publicadas individualmente, mas que passam a compor um 

projeto maior. Há, por trás dessas publicações, uma intenção e planejamento, visando como 

resultado final o que denominamos coletânea. No caso específico de Agualusa, chamamos de 

peculiar, uma vez que tal projeto não é apontado nas capas ou contracapas das publicações do 

autor, assim como é comum acontecer em casos específicos quando o autor pretende (e precisa) 

estabelecer, com seus leitores, determinado pacto de leitura, como bem defendeu Philip 

Lejeune, em O pacto autobiográfico (2008). 

Um exemplo são as publicações de Mia Couto, Mulheres de cinzas (2015) e 

Sombras da água (2016), nas quais o moçambicano já esclarece tratar-se de obras da trilogia 

As Areias do Imperador. Desse modo, diante de tal advertência, iniciamos a leitura a partir 

do aviso de que a história ali narrada não terminará ao findar-se a leitura do presente livro. 

Por José Eduardo Agualusa não estabelecer nenhum pacto aparente com seu público 

leitor, lemos os romances sem determinadas recomendações, mas quando passamos a conhecer 

a bibliografia do angolano e damos determinada atenção aos paratextos de suas obras 

(agradecimentos, por exemplo), abandonamos a leitura ingênua e descompromissada e 

passamos a considerar a possibilidade de haver certo jogo textual, a partir do qual o “escritor 

em série” transforma-se, também, em um grande jogador. Um escritor jogador que arma o 

tabuleiro, coloca as peças em seus devidos lugares e convida o leitor a jogar com3 ele, mas ao 

mesmo tempo se transforma em peça de tal jogo, fazendo o mesmo com todos, não a partir de 

uma manipulação barata ou de um maniqueísmo forçoso/forçado, mas de um trabalho cerebral 

que ilustra o modus operandi de seu fazer literário. 

Os recursos empregados pelo autor nada têm a ver com certa “preguiça intelectual” 

que muitos lhe atribuem, devido a suas escolhas, sobretudo devido ao fato de retomar 

personagens e fazê-los transitar por entre suas obras. Se tal crítica é realizada, há que considerar 

que estudiosos já observaram tal processo na produção agualusiana, porém, até o presente 

momento, nada sobre o fato estava posto. Assim, o que outrora poderia ser criticado é o que 

                                                
subdivide-se em partes menores, sejam volumes, capítulos, ou mesmo romances, como é o caso da produção 

agualusiana. O termo é empregado, usualmente, para designar obras que são publicadas separadamente, mas que 

fazem parte de um conjunto maior, assim como ocorre com a pentalogia (cinco obras) publicada pelo escritor 
mineiro Luiz Ruffato, conforme aponta Luciane Figueiredo Pokulat, na tese A “história a contrapelo” no painel 

romanesco de Inferno Provisório: da fábula da migração à fábula do (des)enraizamento. Neste sentido, um 

grande exemplo do que chamamos “macrorromance” é o clássico Em busca do tempo perdido, do francês Marcel 

Proust, escrito em sete volumes. Há, também, A comédia humana, do francês Honoré de Balzac, composta por 

oitenta e oito obras, divididas em dezessete volumes. 
3 Neste caso, em se tratando de um jogo e da instauração dos competidores e adversários, seria possível, também, 

a utilização da preposição “contra”. Porém tal possibilidade somente será válida se o leitor não vir a conhecer as 

regras estipuladas, ou conhecê-las e abandoná-las, tornando-se, assim, adversário que joga contra autor e contra o 

horizonte de expectativa imaginado por ele, ao compor a obra. 
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nos instiga a realizar o presente estudo, no qual as obras não são pensadas isoladamente, mas 

em diálogo umas com as outras. O pano de fundo escolhido pelo angolano para composição de 

seu projeto ficcional é a História de Angola, conforme podemos verificar desde seu romance 

inaugural, A conjura, que pode ser considerado um romance histórico, como apontado no 

paratexto da edição de 2009. Desse modo, muitos são os trabalhos cujas as obras do escritor 

angolano José Eduardo Agualusa são lidas e analisadas a partir da perspectiva da metaficção 

historiográfica, definida por Linda Hutcheon, em Poética do pós-modernismo (1988), como a 

obra ficcional que se volta para o passado não para recontá-lo, assim como aconteceu, mas para 

reconstruí-lo sob um viés crítico, havendo, assim, na metaficção historiográfica, a junção entre 

história e ficção, bem como a possibilidade de jogo entre a ideia de “verdade” e de “realidade”, 

juntamente com uma possível subversão destas. 

Tais narrativas ficcionais, permeadas por fatos históricos, não refletem e nem 

reproduzem a realidade tal qual ela se apresenta diante de nós. Segundo Hutcheon, “na 

metaficção historiográfica não há nenhuma pretensão de mímese simplista. Em vez disso, a 

ficção é apresentada como mais um entre os discursos pelos quais elaboramos nossas versões 

da realidade” (HUTCHEON, 1988, p. 64), havendo uma volta ao passado, pois se pretende 

questioná-lo, problematizá-lo e, muitas vezes, subvertê-lo. 

Segundo Wolfgang Iser, em “Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional” 

(1983), é comum opormos ficção à realidade, sobretudo através da separação entre literatura e 

história. Em dissertação anterior, intitulada Memória, Ficção, História: um estudo de Nação 

Crioula, de José Eduardo Agualusa, realizamos um estudo no qual investigamos as 

aproximações e distanciamentos entre as duas disciplinas, evidenciando-se que ambas possuem 

traços comuns, apesar de os estudiosos, mais precisamente os historiadores, buscarem um 

discurso isento de ficção, aspecto discutível.  

Porém Iser indaga, em O fictício e o imaginário: “os textos ‘ficcionados’ serão de 

fato tão ficcionais e os que assim não se dizem serão de fato isentos de ficções?” (ISER, 2013, 

p. 31). O próprio Agualusa nos responde, principalmente em As mulheres de meu pai, nas 

inúmeras passagens nas quais propõe jogar com a realidade e com a ficção, como por exemplo 

quando o personagem Dário lança a pergunta: “de quantas verdades se faz uma mentira?” 

(MDMP, p. 17)4, ao que ele mesmo responde: “Muitas! Uma mentira, para que funcione, há-

de ser composta por muitas verdades”. 

                                                
4 Por citarmos, em todo o trabalho, as obras agualusianas, a fim de evitarmos repetições e de facilitar a identificação 

das obras, representamos as publicações, nas citações, através das abreviações presentes na lista apresentada no 

início do estudo. 
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A fim de dar respostas, Iser propõe, ao invés de uma relação dupla, o 

estabelecimento de uma relação tríplice entre real, fictício e imaginário, a partir da qual um é 

aquilo que o outro não é, enfatizando a questão dos atos de fingir: 

 

Se o fingir não pode ser deduzido da realidade repetida, nele emerge um 

imaginário que se relaciona com a realidade retomada pelo texto. Assim, o ato 

de fingir ganha a sua marca própria, que é de provocar a repetição da realidade 
no texto, atribuindo, por meio desta repetição, uma configuração ao 

imaginário, pela qual a realidade repetida se transforma em signo e o 

imaginário em efeito do que é assim referido. (ISER, 2013, p. 32) 

 

Assim, os atos de fingir configuram uma irrealização do real e uma realização do 

imaginário e mais do que determinar posições, busca-se estabelecer relações, cujos mediadores 

são tais atos representados pelos mecanismos de seleção, combinação e autoindicação. 

Nestes termos, merece destaque a questão da seleção dos fatos que são 

representados e reinterpretados, ganhando novo valor ou por estarem presentes ou em 

decorrência do que se encontra ausente. Há, todavia, uma referência que liga real e imaginário. 

Os acontecimentos históricos, que funcionam como pano de fundo para a narrativa agualusiana, 

são ressignificados e apresentam uma nova versão a partir da perspectiva de personagens que 

são inseridos nestes contextos, e neste sentido podemos pensar na expressão “como se”, de 

Wolfgang Iser – o mundo deve ser representado como se fosse um mundo, não correspondendo, 

porém, ao mundo que realmente é. 

Luiz Costa Lima, a partir de “Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional”, 

de Iser, afirma que “a ficção tem como primeiro traço o realizar-se por um ato de fingir [através 

do qual] o mundo é transgredido porque [tal ato] não repete a realidade senão para convertê-la 

em signo” (LIMA, 1989, p. 96). Portanto, através da leitura da ficção, há uma espécie de 

suspensão do mundo exterior, passando a vigorar, no inconsciente do leitor, o universo 

diegético, mesmo que aparentemente não faça sentido ou pareça não possuir referência com a 

realidade empírica. 

Tal formulação não se diferencia da que é postulada por Linda Hutcheon, em Uma 

teoria da adaptação, sobretudo por o termo ser amplo, dando conta não apenas das adaptações 

que acontecem entre as esferas da literatura ou das artes, mas da própria realidade 

representada/adaptada através do “como se”. De acordo com a estudiosa, “a adaptação é uma 

forma de repetição sem replicação” (HUTCHEON, 2013, p. 17), ou seja, ainda que se trate de 

um mundo repetido, ele será um outro, que não o factual, como bem afirma a estudiosa, ao 



17 

 

definir a adaptação, destacando, também, a possibilidade de a realidade ser adaptada através da 

e pela ficção. 

 

“adaptar” quer dizer ajustar, alterar, tornar adequado. Isso pode ser feito de 

diversos modos. [...] a adaptação é uma transposição anunciada e extensiva de 

uma ou mais obras em particular. Essa “transcodificação” pode envolver uma 
mudança de mídia ou gênero, ou uma mudança de foco e, portanto, de 

contexto [...]. A transposição também pode significar uma mudança, em 

termos de ontologia, do real para o ficcional [...] a adaptação sempre envolve 
tanto uma (re)interpretação quanto uma (re)criação; dependendo da 

perspectiva, isso pode ser chamado de apropriação ou recuperação. 

(HUTCHEON, 2013, p. 29) 

 

Desse modo, por haver a possibilidade de a realidade ser “adaptada” pela e através 

da ficção, é preciso pensar que o desnudamento da ficcionalidade pode ser tido como um ato 

de fingir, tomado como “contrato” entre autor e leitor, como bem afirma Iser (2013). Porém 

pode haver casos nos quais o leitor não “reconhece” este pacto de leitura ou ainda quando a 

ficção dissimula sua natureza inicial. Neste último caso, podemos tomar como exemplo os jogos 

propostos pelos autores, sobretudo quando inserem, em suas obras, figuras reais, levando o 

leitor, muitas vezes, a uma “ingenuidade de um modo de pensar que não é capaz de registrar os 

sinais do ficcional” (Idem, p. 43). 

Deve-se a isso o fato de o autor imaginar, para o seu texto, certo leitor-modelo, 

definido por Umberto Eco, em Seis passeios pelos bosques da ficção, como “uma espécie de 

tipo ideal que o texto não só prevê como colaborador, mas ainda procura criar” (ECO, 1994, p. 

15). Concluímos, a partir de e com Eco, que 

 

a norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a seguinte: o leitor 

precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge chamou de 
“suspensão da descrença”. O leitor tem de saber que o que está sendo narrado 

é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor está 

contando mentiras. De acordo com John Searle, o autor simplesmente finge 
dizer a verdade. Aceitamos o acordo ficcional e fingimos que o que é narrado 

de fato aconteceu (Idem, p. 81. Grifo do autor). 
 

Do mesmo modo que precisamos aceitar o acordo ficcional e fingimos “acreditar” 

no que está sendo narrado, com relação às obras de Agualusa, precisamos respeitar as regras do 

jogo e jogar conscientes de que nada é o que parece ser, uma vez que o autor, jogador por 

excelência, não facilita para aquele que se propõe a jogar. Todavia, se as regras forem 

respeitadas, simultaneamente ao abandono da ingenuidade, o leitor pode sagrar-se campeão, ao 
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final da leitura das obras, apesar de ser evidente que desde a publicação de 1989 Agualusa já 

tinha em mente confundir, ao invés de esclarecer. 

Em “O jogo do texto” (2013), Wolfgang Iser aborda a questão do jogo da 

linguagem, tomando o que se estabelece entre significante e significado como sendo o mais 

básico de todos os jogos. Neste sentido, o “como se” formulado por Iser possui importante 

função, uma vez que se suspende o que o signo linguístico denotaria e abrem-se possibilidades 

para outras significações. Assim, o “como se” é elemento essencial para efetivação do tal jogo, 

sendo necessário, também, no jogo do texto propriamente dito. 

De acordo com Roger Caillois (1990), em Os jogos e os homens, o “como se” 

funcionaria como uma espécie de regra camuflada para o jogo textual, sobretudo se tomarmos 

as afirmações do autor quando postula que determinados jogos não envolvem regras fixas e 

rígidas e que tais jogos, nos quais simulamos ser outros, o “como se” é o responsável por criar 

uma ficção. Nestes termos, aparentemente não existem regras, mas a ficção estabelecida a partir 

do “como se” gera nos envolvidos a consciência da simulação, de que o encenado não pode ser 

tomado como real, e isso acaba por se transformar em uma regra. Segundo Caillois: 

 

[...] sempre que o jogo consiste numa imitação da vida, se, por um lado, o 

jogador não é, evidentemente, capaz de inventar e seguir regras que a realidade 

não respeita, por outro lado, durante o jogo, tem-se consciência de que a 
conduta mantida é uma simulação, uma simples mímica (Idem, p. 28) 

  

Ou seja, há, por trás do jogo, certo tipo de imitação regulado não por regras, mas 

direcionado por determinado pacto entre os envolvidos, que não tomarão o que é repetido como 

sendo o real, mas entenderão como uma ficção originada através do “como se”. 

Ao abordar determinado gênero de jogo, Iser utiliza o exemplo do mapa e do 

território para explaná-lo, assim podemos tecer, a partir deste exemplo, algumas considerações, 

como a questão da correspondência e da distinção, pois mapa e território são signos diferentes, 

mas podem coincidir, sobretudo com relação ao espaço presente no mapa, que corresponde ao 

território ali representado, guardando as devidas distinções com relação às proporções. Com 

relação à obra literária, ainda que se pretenda tal coincidência, é preciso ter em mente que 

sempre se tratará de uma representação, o que corresponde a dizer que ela nunca reduplicará a 

realidade representada. 

Importante destacarmos, dos pressupostos de Iser, a questão da necessidade de 

identificarmos as jogadas possíveis, pois somente através delas o jogo pode ser jogado, mas 
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sem que as regras sejam questionadas, pois assim perderá sua essência. Desse modo, é preciso 

considerar, também, a relação dos contextos com o texto, através da qual o jogo se realiza. 

Ao citar Jünger, Iser apresenta o jogo, segundo o estudioso, como possibilidade de 

imitação, desde que acrescente algo que não exista ou que falte, a saber, no que é imitado. Mais 

uma vez, aqui, podemos pensar no “como se”, pois a expressão abre possibilidade para o que 

não é, mas que poderia ser, por exemplo, em uma obra literária que representa determinado 

contexto, numa situação de imitação, mas sem que se torne uma representação ociosa, que não 

cumpre determinada “função”, mas que acrescente o novo. Para Piaget, também citado por Iser, 

a imitação é pressuposto central do jogo, ao que acrescentamos que a imitação em si é um jogo 

– o jogo da imitação no qual um repete os movimentos do outro, assim como são realizados. 

Contudo, semelhante a um mirar-se ao espelho, os movimentos do jogo da imitação podem ser 

semelhantes, mas nunca serão os mesmos. 

Importante destacar de “O jogo do texto” que o jogo, para que exista, precisa 

resultar da junção do fictício com o imaginário, uma vez que o fingir, entendido como fictício, 

possibilita determinadas transgressões de limites, ao mesmo tempo em que o imaginário, como 

representação possível do real, possibilita o fictício, relacionando-o à sua realização. Segundo 

Iser: 

 

O jogo materializa o único lugar onde o fictício pode se distinguir do 
imaginário, sem a obrigação de postular um ponto de vista transcendental. O 

jogo permite tal distinção porque ambos só podem funcionar como interação, 

e também porque o próprio jogo se origina dessa interação. O fictício e o 

imaginário produzem o seu próprio lugar de predicação, pois carecem de 
fundamento, assim como o jogo pelo qual se concretizam. No jogo, ganham 

uma “contextualidade” recíproca, pois o que não tem fundamento só pode se 

concretizar por meio da contextualidade. (ISER, 2013, p. 369). 

 

Ou seja, ainda que fictício e imaginário sejam conceitos distintos, eles precisam 

estar juntos para que o jogo exista e é a partir do jogo que o fictício e o imaginário podem ser 

distintos. Já com relação à contextualidade construída no/pelo jogo de interação entre fictício e 

imaginário, respaldada pela imitação, Iser afirma haver a relação incestuosa entre literatura e 

literatura, ao que chamamos simplesmente intertextualidade. Tal relação pode ser explicada 

pela continuidade do jogo, buscando-se o preenchimento de lacunas, algo que faz todo sentido 

se tomarmos as obras de Agualusa. O jogo continua obra após obra e muitas lacunas deixadas 

nas anteriores são preenchidas posteriormente. Interessante observar que o próprio autor é 

jogador desta partida e consideramos ser pertinente acrescentar a informação dada por seu 
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amigo, o ator Pedro Hossi, de que José Eduardo Agualusa é altamente competitivo. Tal 

afirmação foi realizada no programa Contentor 13, produzido pelo canal RTP5. 

Ao apresentar possibilidades de jogo, Iser afirma que um texto pode jogar contra os 

mundos que lhe servem de referência, com o que nele é proposto ou para além dele, ao que 

afirmamos ser possível a utilização, também, da preposição contra, ou ainda jogar com/contra 

as expectativas de quem o lê. 

Neste ponto, o estudioso, ao citar Caillois, nos apresenta quatro possibilidades de 

jogo do texto (ou no seu interior): no agôn, que significa competição ou luta, os envolvidos 

teriam, aparentemente, as mesmas oportunidades e condições; na alea não há favorecimentos e 

nenhum dos envolvidos possui controle sobre o que irá acontecer, pois é o destino quem dita as 

regras; na mímica6 o jogador não é ele próprio e passa a figurar-se como um outro e precisa 

acreditar nisso, ao mesmo tempo que faz com que os outros também o reconheçam como tal; e 

no ilinx se nega a realidade e busca-se o êxtase, o pânico, o atordoamento, o transe, sobretudo 

por reviravoltas inesperadas que surpreendem o jogador, causando em seu espírito tais 

sensações. 

Tais categorias podem figurar em um mesmo jogo, algumas em maior medida que 

outras, sendo dificultada a identificação, quando presentes em um mesmo contexto. A partir 

das categorias que não foram pensadas, inicialmente, para o jogo do texto, verificamos que 

estão muito presentes nos chamados “role-playing games”, popularmente designados de RPG, 

que significam jogo de interpretação de papéis ou jogo de representação, cujos papeis serão 

assumidos pelos jogadores, como a própria significação da expressão sugere. Nesta modalidade 

de jogo, existem os livros-jogos, que funcionam como mestres e ditam os caminhos possíveis 

para o leitor-jogador, cujas escolhas o levarão a desfechos diversos. Não é este o caso das obras 

de Agualusa pensadas como jogos, uma vez que não encontramos, nos romances, variedades 

nos modos de jogar e as escolhas do leitor não comprometem a partida, apenas fazem com que 

o jogo não faça sentido ou simplesmente não exista, caso não seja reconhecido. 

Com relação à obra literária, podemos tomar como jogadores o autor empírico, o 

autor implícito/modelo, os narradores, os personagens e os leitores, mas neste último caso 

entraríamos na esfera da Estética da Recepção, corrente que surge a partir de formulações de 

                                                
5 Segundo as descrições presentes no site do canal RTP, trata-se de uma série de 13 episódios que revela a vida e 

obra de 13 escritores (um convidado por programa) e José Eduardo Agualusa foi um deles. Neste tipo de 

documentário, aborda-se o seu percurso de escritor, suas obras, processo criativo, personagens e projetos literários, 

além de focar, também, sua vida pessoal (hábitos, gostos, hobbies, sugestões, opiniões, etc). Além de o autor ser 

entrevistado, são convidados dois amigos ou familiares do autor, que falam de suas experiências ligadas à vida 

pessoal e profissional do escritor. 
6 Iser utiliza o vocábulo traduzido “mímica”, mas em seu texto, Roger Caillois emprega mimicry. 
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Hans Robert Jauss e que mantém diálogos com a Teoria do Efeito, de Wolfgang Iser, uma vez 

que, em ambos os casos, busca-se uma investigação a partir da figura do leitor, outrora 

negligenciado. Nas palavras de Terry Eagleton, em Teoria da literatura – uma introdução, 

 

O leitor sempre foi o menos privilegiado desse trio [preocupação com autor, 

preocupação exclusiva com o texto e uma acentuada transferência da atenção 

para o leitor] – estranhamente, já que sem ele não haveria textos literários. 
Estes textos não existem nas prateleiras das estantes: são processos de 

significação que só se materializam na prática da leitura. Para que a literatura 

aconteça, o leitor e tão vital quanto o autor. (EAGLETON, 2006, p. 113) 

 

Eagleton chama a atenção para os problemas presentes nas formulações não apenas 

de Iser, mas também nas de outro teórico da recepção, Roland Barthes, uma vez que 

negligenciam o horizonte histórico da obra, bem como a posição social e histórica do leitor, em 

detrimento de fatores estéticos. 

No presente estudo, não excluímos o leitor da análise do jogo, mas apenas o 

tomamos como jogador quando é colaborador na construção da significação da obra, tendo 

aceito, anteriormente, as regras impostas no início da partida.  

Iser apresenta uma citação de Caillois, a qual indica que 

 

No agôn, o jogador confia apenas em si mesmo, emprega todas as suas forças; 

na alea, conta com tudo, exceto consigo, entregando-se a poderes que lhe 
escapam; na mímica, imagina que não é mais ele mesmo, mas sim um outro, 

e inventa um mundo fictício; no ilinx, satisfaz seus desejos de superar pelo 

menos temporariamente a estabilidade e o equilíbrio de seu corpo, fugir da 

tirania de sua percepção e provocar a separação de sua consciência. 
(CAILLOIS, apud Iser, 2013, p. 357). 

 

Todavia Caillois adverte, em Os jogos e os homens, para o fato de que, ainda que 

o jogo seja criado de modo a atribuir as mesmas vantagens e desvantagens aos envolvidos no 

agôn, a igualdade absoluta entre os jogadores nunca será completamente realizável. Com 

relação ao jogo do texto, por exemplo, podemos dizer que o autor impõe sua estratégia e que 

sempre estará um movimento à frente do leitor, sobretudo por ser o criador do universo 

diegético. 

Tomando Agualusa como esse jogador, todas as categorias são pertinentes, pois, se 

tudo depende dele, estando os destinos dos personagens em suas mãos, existe, também, a 

possibilidade de os novos mundos se imporem diante dele, como acontece nos sonhos. 

Agualusa mira-se no espelho da narrativa e se projeta como um outro, José ou anônimo, e parte 

à procura dos finais e desfechos que deseja, pois escreve para saber como termina a história. 
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Porém, com relação à construção de mundos especulares através de possibilidades 

de jogos, o texto não pode ser tomado como simulação de uma realidade ou como um espelho 

de algo que preexista, sobretudo pelo fato de o que nos é refletido pelo espelho ser apresentado 

aparentemente pelo avesso – espelhado. Iser afirma que no jogo, no qual há a transformação do 

mundo incorporado no/pelo texto, 

 

as posições são representadas à medida que se procura espelhar o que elas 

encobrem, tornando-se elas espelhos que refletem a limitação do que é 
determinado; a determinação não se mostra, assim, como algo 

ontologicamente fundado, mas sim constituído pragmaticamente. O jogo torna 

o texto um mundo especular em que nada escapa à duplicação, e tal mundo 
especular ganha sua peculiaridade pelo fato de que nele o mundo da vida real 

retorna em refrações imprevisíveis, incorporando ao mesmo tempo a ruptura 

com aquele mundo que espelha. (ISER, 2013, p. 370). 

 

Segundo Iser, podemos penetrar neste mundo especular apenas através do olhar, o 

que vai em sentido contrário ao que afirma, em seguida, de que “jogando o texto, o leitor não 

escapa de ser jogado por ele” (Idem, p. 370). Se o leitor joga e é jogado, o mundo especular não 

é apenas vislumbrado, mas pode ser vivido, sobretudo por estarmos nos domínios das artes e 

da literatura. O leitor não apenas entra no jogo, como adquire e assume determinado papel. 

Caso esse “eu”, que não é anulado nesse processo, amplie a consciência de que é jogado pelo 

texto, mais facilmente reconhecerá as regras, podendo ser ativo no processo de significação ali 

presente. Desse modo, passa a ser um tipo específico de coadjuvante, mas tal possibilidade só 

se efetivará, de fato, se o sujeito deslizar para dentro do texto, pondo-se nele, “pois, se o jogo 

do texto enquanto ‘mundo especular’ é, em última instância, inacessível, o sujeito deve-se 

eliminar como referência para que transpasse o limiar” (Idem, p. 377). 

Se assim for, Caillois afirma que o jogo, através da imitação, pode ser tomado como 

um real, mais real que o próprio real, principalmente se pensarmos que através da ficção é 

possível dar vida a enredos que a própria realidade não foi capaz de gerar. Neste sentido o 

ator/escritor fascinará o espectador, de modo a evitar erros que possam levar à recusa da ilusão, 

e o espectador aceitará a ilusão e tudo o que a ela estiver relacionado – cenário, máscara – 

podendo até mesmo funcionar como um coadjuvante. 

O jogo do texto é infinito, pois a cada leitura é possível a obtenção de resultados 

diversos, ainda que aqui não caiba o que acima apontamos acerca do RPG. De qualquer modo, 

devemos considerar a possibilidade de concebermos não apenas os jogos do texto, mas também 

os jogos no texto, ao mesmo tempo que se joga contra ou com alguém. Se tomarmos o leitor 

como participante dos jogos propostos por Agualusa, chamar de adversário não fará tanto 
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sentido, pois não jogam um contra o outro, mas podem ser tomados como coparticipativos na 

construção da significação da obra, ou ainda do conjunto da obra. 

Assim sendo, a pergunta que precisamos ter em mente é: qual seria o sentido do 

jogo proposto, caso as regras fossem impossíveis de serem apreendidas e o leitor sempre fosse 

derrotado? Segundo Iser, 

 

cada jogo deve ser descoberto, mas frequentemente antagonismos, 

imprevisibilidades, mascaramentos e subversões surpreendem, em função do 
que neles e através deles é provocado. [...] os textos herméticos [no sentido de 

serem fechados, diferentes dos livros-jogos] exibem uma dinâmica rica em 

turbulências que fascina à medida que se trata de descobrir as “regras” 
segundo as quais tal jogo de texto se realiza. Quanto mais essas regras são 

descobertas, tanto mais variável se torna o jogar, que, em face do aleatório a 

ser descoberto, desloca constantemente seus próprios limites. (ISER, 2013, p. 
367). 

 

Neste ponto entra em questão, também, a leitura e o jogo motivados pelo “prazer 

do texto” – prazer em desvelar o encoberto, e prêmio para aquele que jogou e venceu, se não o 

jogo todo, ao menos os obstáculos que este lhe ofereceu durante a partida. 

Desse modo, ao vislumbrarmos a possibilidade de o jogo construir-se no e a partir 

do texto literário, com destaque para a produção agualusiana, temos como objetivos específicos: 

(1) analisar os narradores de determinados romances de Agualusa, sobretudo os que se 

aproximam, mais intimamente, da figura do autor implícito José, evidenciando como o autor 

real se auto referencia a partir de seu alter ego e de sua inserção na narrativa; (2) investigar a 

retomada, adaptação e reinserção dos personagens agualusianos que transitam por entre as 

obras, de modo a discutir como são operadas as mudanças de contextos e quais são os resultados 

de tais ações, não apenas para a obra como um todo, mas para a significação do próprio 

personagem em trânsito; (3) analisar as construções alegóricas presentes nas obras, sobretudo 

com relação a temas específicos, como memória, esquecimento, medo e sentimentos afins, 

como mais um elemento de jogo proposto por Agualusa. 

A fim de investigarmos nosso primeiro objetivo específico, é preciso considerarmos 

que as narrativas não se narram a si mesmas, sendo necessária a existência de uma voz 

enunciadora, a que chamamos de narrador. Muitos estudiosos ocuparam-se em investigar tal 

categoria, dentre os quais destacamos Wayne C. Booth e sua obra A retórica da ficção (1980), 

na qual nos baseamos a fim de analisarmos a construção de determinados narradores 

agualusianos. Pretendemos realizar tal análise, pois, se desejamos investigar o jogo proposto 

por Agualusa, em suas obras, é necessário refletirmos acerca de tais figuras, uma vez que são 
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os responsáveis pela enunciação da narrativa. O capítulo no qual realizamos tal estudo, sendo 

o primeiro da tese, intitula-se “JOSÉ NO ESPELHO” e recebe tal nome por um simples motivo. 

O espelho reflete a imagem que a ele é lançada, mas tal reflexo não pode ser tomado 

como correspondente ao que a ele se dirigiu, é apenas uma imagem, que pode ser projetada 

distorcida, com imperfeições, ampliada ou aparentemente perfeita, mas nunca corresponderá 

ao que diante dele se prostrou. Assim entendemos a presença dos narradores agualusianos 

nomeados de José ou que não se apresentem sob este nome, mas que possuem indicações que 

apontem para tal. Mesmo que a narrativa nos dê indícios de que aparentemente se trate de José 

Eduardo Agualusa, mesmo que este José lance informações que nos levem a tal suspeita, a 

mesma é válida e contribui para que o jogo seja estabelecido, porém nunca será o José (autor 

empírico). 

Neste sentido, também nos baseamos, no primeiro capítulo, nas obras Sobre os 

espelhos e outros ensaios, de Umberto Eco (1989), e A traição de Penélope: uma leitura da 

escrita feminina da memória, de Lúcia Castello Branco (1990). Da produção agualusiana, 

selecionamos três obras, sempre respeitando a ordem de publicação – Estação das chuvas, cujo 

narrador é um jornalista; Um estranho em Goa, romance narrado pelo escritor José, e As 

mulheres de meu pai, obra composta pela narração de duas histórias, sendo que uma delas 

parece ser narrada pelo próprio Agualusa, assim como apontado na contracapa da obra. Desse 

modo, percebemos que há uma espécie de gradação, como se esses narradores assumissem 

novas características que os aproximassem da figura de Agualusa, mas ressaltamos que, mesmo 

que sejam, nunca serão. Também retomaremos Barroco tropical, para assim entendermos 

como a imagem de Agualusa pode ser refletida na obra, não pela voz de um narrador José, mas 

pela voz do personagem Bartolomeu Falcato, que também é um dos narradores do romance. 

Outras duas obras que terão seus narradores estudados são A conjura e Milagrário 

pessoal, não por os narradores se chamaram José, mas porque apresentam particularidades com 

relação à estrutura da narrativa e com relação à voz que nos fala. Já no que diz respeito aos 

romances O vendedor de passados e Nação Crioula – a correspondência secreta de 

Fradique Mendes, salientamos que compuseram corpus de trabalhos anteriores, este em 

dissertação de mestrado e aquele em trabalho monográfico. Não pretendemos, desse modo, 

replicar tal análise, mas destacamos o fato de possuírem narradores singulares7. 

                                                
7 Em O vendedor de passados temos como narrador-onipresente a osga Eulálio, que narra praticamente todo o 

romance, com exceção do último capítulo, intitulado “Félix Ventura começa a escrever um diário”, que recebe tal 

título já que o vendedor de passados passa a ser o narrador da obra diante da impossibilidade de Eulálio continuar 

tal tarefa. Já no romance epistolar Nação Crioula, as primeiras vinte e cinco cartas são assinadas pelo personagem 

português Carlos Fradique Mendes e remetidas a diversos destinatários de diferentes localidades, já a última carta, 
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A aparente simplicidade que se esconde por trás do objetivo de investigar a 

construção dos personagens agualusianos ganha contornos complexos quando identificamos 

que determinados personagens se transformam, à medida que transitam por entre os romances, 

o que faz com que a leitura de uma obra não se feche em si, mas leve em consideração a 

publicação anterior e a obra posterior, pois é como se tudo estivesse interligado, assim como 

afirma o narrador de A conjura: “tudo está ligado a tudo e, portanto, mesmo os mais pequenos 

acontecimentos têm de alguma forma influência sobre o que quer que seja que venha depois 

deles” (AC, p. 152). 

Poderíamos pensar que a repetição de personagens fosse aleatória, fruto de 

determinada “falta de imaginação” a que o autor pudesse estar submetido, mas, ao verificarmos 

que, ao serem retomados, os personagens não apenas mudam e se transformam, 

progressivamente, como também possuem relações diretas com a temática da nova publicação 

na qual se encontram, identificamos se tratar de um projeto consciente e intencional. 

Desse modo, no segundo capítulo “AS PERSONAGENS COMEÇAM A EXISTIR 

NO MOMENTO EM QUE NOS APARECEM EM SONHOS”, analisamos a presença de 

personagens que se repetem, o que esta retomada e reinserção provocam na narrativa como um 

todo, e quais são as transformações sofridas ou operadas por tais figuras. 

Um dos fatores que nos instiga a realizar um estudo acerca dos personagens 

agualusianos diz respeito ao fato de nós leitores, como seres humanos, nos identificarmos com 

os seres que dão vida aos romances, uma vez que o “[...] personagem representa a possibilidade 

de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção, 

transferência etc. [O] personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos” (CANDIDO, 

2002, p. 54). 

Porém a existência ficcional de um personagem não é pacífica, pois há muitas 

discussões acerca de sua natureza, como também afirma Antonio Candido:  

 

[O] personagem é um ser fictício, - expressão que soa como paradoxo. [...] No 
entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e o problema da 

verossimilhança no romance depende desta possibilidade de um ser fictício, 

isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, comunica a impressão da mais 

lídima verdade existencial (CANDIDO, 2002, p. 55). 

 

                                                
que compõe o último capítulo do romance, é assinada pela personagem angolana Ana Olímpia e remetida a Eça 

de Queiroz personagem, já que ela era a detentora do espólio epistolar do personagem-missivista. 
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Candido tece várias considerações acerca da construção do personagem no 

romance, chamando-nos a atenção a afirmativa sobre o modo como o apreendemos. Segundo o 

autor, é necessário que haja a junção dos chamados “fragmentos de percepção” – características 

que são lançadas ao longo do romance para termos como resultado a “totalidade” desse 

personagem. Porém, de acordo com Candido, teremos acesso a muitos modos de ser e de 

qualidades, por vezes, contraditórios. Em se tratando de Agualusa e de suas obras que 

constituem um universo habitado por personagens improváveis e recorrentes, tal apreensão 

pode ser ainda mais dificultada. 

Para abordarmos a questão dos personagens, nos baseamos em Aspectos do 

romance, de E. M. Forster (1969), sobretudo por ter criado as tipologias “personagem plana” 

e “personagem redonda”, e também na obra Estética da criação verbal, de Mikhail Bakhtin 

(2003), mais especificamente no capítulo “O autor e a personagem”. 

Em As mulheres do meu pai, no capítulo “Depoimento de Dário Reis”, o pai 

adotivo de Laurentina conta um pouco de sua história e alude a determinado acontecimento que 

o levou a estudar Letras. Ao recuperarmos a cena, verificamos que certo dia encontrou, em sua 

casa, um grande volume, cujo título fora esquecido por ele: 

 

Era um romance interminável, no qual as personagens se sucediam umas às 
outras, torrencialmente, e iam mudando de nome e de sexo, iam mudando de 

raça, e algumas, inclusive, até de espécie, de forma que a partir de certa altura 

já não se sabia muito bem quem era quem, ou até se todas elas não seriam 

afinal uma só e única personagem (MDMP, p. 54). 

 

Não estamos afirmando, com a citação, ser o que acontece com a produção de 

Agualusa, mas o fato de o personagem citar este tipo de “romance interminável” nos leva a 

aludir ao jogo agualusiano, pois o leitor, acostumado com o jogo proposto pelo autor, lê 

publicação posterior buscando encontrar algum personagem conhecido. É como se, a todo 

tempo, perguntássemos “quem surgirá dessa vez?”. 

Neste sentido, as alegorias nos ajudam a pensar não somente na temática de 

determinada obra, mas com relação à própria produção de Agualusa, já que é evidente a 

presença da metaliteratura ou da autorreferenciação nos romances do autor. Tal temática é 

abordada no terceiro capítulo, intitulado “PARA ALÉM DA SUPERFÍCIE – ALEGORIAS”, 

no qual destacamos aspectos que se relacionem ao esquecimento, ao medo e a sentimentos 

afins. 

Na dissertação Memória, Ficção, História – um estudo de Nação Crioula, de 

José Eduardo Agualusa, abordamos a já citada questão da memória, que pode ser concebida 
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como “representação presente de uma coisa ausente” (RICOEUR, 2008, p. 27) ou como uma 

afecção, assim como postula Aristóteles, citado por Ricoeur. Paul Connerton (1999), também 

citado na dissertação, pauta suas investigações na formação social da memória e Jan Assmann 

(2006) busca tomar a memória a partir de sua base cultural. De qualquer modo, importante 

destacarmos os estudos de Maurice Halbwachs (2006), sociólogo criador da obra A memória 

coletiva, que defende certa primazia desta em detrimento da memória individual, uma vez que, 

para o autor, a existência de uma memória estritamente individual é ilusória. Assim sendo, caso 

a memória seja considerada apenas em seu caráter individual, estaríamos mais suscetíveis ao 

esquecimento, pois não poderíamos contar com a ajuda dos testemunhos de terceiros em 

determinado exercício de rememoração. 

Diante do fato de termos privilegiado, em trabalho anterior, a questão da memória, 

no presente estudo nosso foco será outro, a saber, a outra face da moeda – o esquecimento. Para 

tanto, teremos como referencial bibliográfico Memória do mal, tentação do bem, de Tzvetan 

Todorov (2002). 

Pensar o esquecimento presente nas obras de Agualusa a partir das formulações de 

Todorov é totalmente pertinente, pois através do estudioso podemos abordar as três vertentes 

que norteiam nosso interesse – direito ao esquecimento; esquecimento imposto; esquecimento 

para reconstrução. Segundo o autor, estamos vivendo em um contexto marcado pelo culto à 

memória, o qual pode ser tomado como algo positivo, porém também pode esconder perigos. 

Todorov levanta a questão da educação como forma de evitar que determinados fatos 

traumáticos venham a ser repetidos, mas afirma haver os “alvos falhados da memória” 

(TODOROV, 2002, p. 190), uma vez que, mesmo com exemplos passados, ainda existem 

pessoas/instituições que não aprendem ou não se sensibilizam. 

Ao tomarmos determinado personagem agualusiano que deseja praticar o 

esquecimento, seja esquecendo ou sendo esquecido, verificamos que tal desejo se deve ao fato 

de determinadas memórias serem tomadas como traumáticas ou causadoras de dores. Assim, 

como afirma o velho ditado, esquecer seria o melhor remédio. Porém tal medida seria válida se 

nos mantivéssemos no nível individual, pois se tomarmos a memória em seu caráter coletivo, e 

aqui evidenciamos as formulações de Halbwachs, ao contrário de dever esquecer, muitas vezes, 

seria necessário dever lembrar-se – lembrar para não repetir.  

Todavia e apesar das dores, segundo Todorov, 

 

A evocação do passado [a partir da memória] é necessária para afirmar a 

própria identidade, tanto a do indivíduo quanto a do grupo. Sem dúvida, um e 
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outro também se definem por sua vontade no presente e seus projetos no 

futuro; mas não podem dispensar-se dessa primeira evocação. Ora, sem um 

sentimento de identidade que nos pertença, vemo-nos ameaçados em nosso 
próprio ser e paralisados. Tal exigência de identidade é perfeitamente 

legítima: o indivíduo precisa saber quem é e a que grupo pertence. (Idem, p. 

195). 

 

Saber quem é, muitas vezes, é o ponto chave da retomada e reinserção de 

personagens que transitam por entre as obras, sobretudo por se transformarem à medida que 

mudam de contexto. Assim, não podemos concluir nada a priori, pois corremos o risco de traçar 

perfis incorretos. 

Conforme apresentado acima, as aporias da memória e do esquecimento não cessam 

e ao invés de respostas conclusivas, temos indagações inquietantes, que geram a necessidade 

de investigarmos como o esquecimento é abordado a partir de alegorias, personagens ou de 

personagens metaforizados. Segundo Todorov, “manter a memória do mal sofrido pode levar 

às reações de vingança; mas o esquecimento também pode produzir efeitos funestos” 

(TODOROV, 2002, p. 203). 

Válido também é pensarmos em Lete: arte e crítica do esquecimento, de Harald 

Weinrich (2001), uma vez que o estudioso, além de propor um estudo etimológico do termo 

“esquecimento”, aborda a questão das metáforas a ele ligadas e do direito ao esquecimento. 

Importante ressaltar que Lethe é o nome dado ao rio do esquecimento. 

O autor tece considerações que se ligam às três vertentes acima apontadas, quando 

cita expressões modais, denominadas, por ele, de caminhos linguísticos ou jogos ricos de 

modalizações. Tais expressões estariam para além da esfera da linguagem, modalizando, 

também, determinadas posições adotadas diante dos fatos. São elas as expressões formadas 

pelos verbos “poder”, “querer” e “dever”, diante do infinitivo “esquecer” ou antecedidos por 

advérbios de negação. Assim, há que se considerar as três possibilidades: poder esquecer, querer 

esquecer e dever esquecer, sendo válidas, também, as negativas. Importante destacar que diante 

do esquecimento, há a possibilidade, ou não, do perdão, como se um dependesse do outro, não 

havendo, porém, uma ordem hierárquica entre eles. 

Com relação às alegorias, Weinrich apresenta vários exemplos, como comparar a 

memória a uma paisagem, assim como presente em O vendedor de passados. Na obra de 

Agualusa, temos a seguinte passagem: 

 

A memória é uma paisagem contemplada de um comboio em movimento. 

Vemos crescer por sobre as acácias a luz da madrugada, as aves debicando a 

manhã, como a um fruto. Vemos os lagos plácidos onde nadam os patos, os 
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rios de águas pesadas onde os elefantes matam a sede. São coisas que ocorrem 

diante dos nossos olhos, sabemos que são reais, mas estão longe, não as 

podemos tocar. Algumas estão já tão longe, e o comboio avança tão veloz, que 
não temos a certeza de que realmente aconteceram. Talvez as tenhamos 

sonhado. Já me falha a memória, dizemos, e foi apenas o céu que escureceu 

(VP, p. 153). 

 

Aqui a memória é comparada à paisagem, cujo céu, ao se tornar escuro, 

correspondente ao esquecimento. Outro trecho no qual a memória e o esquecimento são 

abordados, alegoricamente, encontra-se em Nação Crioula, no último capítulo, cuja narradora-

missivista, Ana Olímpia, remete sua carta a Eça, personagem do romance, para que ele fizesse 

o que desejasse com as cartas de Carlos Fradique Mendes, personagem tomado de empréstimo 

ao escritor português para ser protagonista do romance agualusiano. 

Ao escrever sua carta, Ana Olímpia afirma: 

 

Estou na vida como numa varanda. Vejo na rua passarem as pessoas com as 
suas tragédias íntimas. Vejo-as nascer e morrer. Nestas terras ácidas a natureza 

conspira contra nós. Um homem morre, desaparece, e logo a sua obra inteira 

se corrói e se corrompe e se desfaz. Os palácios de hoje amanhã serão ruínas. 
Uma panela de sopa, deixada ao ar, fermenta numa única noite. Os fungos 

crescem nos armários como plantas malignas e se os deixarmos ocupam 

inteiramente os quartos e as casas. A própria memória rapidamente se 

dissolve. Creio que aqui já ninguém se recorda de como morreu o velho 
Arcénio de Carpo, e muito menos se lembram de Fradique Mendes. A mim 

chamam-me a brasileira e os mais novos acreditam realmente que eu nasci no 

Brasil. Também por isso lhe entrego estas cartas. Disponha delas como 

entender. (NC, p. 159) 

 

A partir da citação, podemos pensar na existência humana como se viver, neste 

contexto, fosse vislumbrar, passivamente, a realidade ao redor. Podemos pensar, ainda, na 

memória e no esquecimento a partir dos exemplos empregados pela personagem – a memória 

como um palácio e o esquecimento como sua ruína. Também podemos tomar o fermentar da 

sopa e os fungos que crescem pela construção como o encobrimento da memória. 

Assim buscamos investigar como as obras agualusianas são construídas a partir de 

alegorias, nas quais há um velar e desvelar dos fatos, sendo esta mais uma das estratégias 

utilizadas para composição do jogo da obra. Nos baseamos, para tanto, nas obras Origem do 

drama barroco alemão, de Walter Benjamin (1984), Alegoria: construção e interpretação 

da metáfora, de João Adolfo Hansen (2006), e Alegorias da dialética: imagem e pensamento 

em Walter Benjamim, de Katia Muricy (2009). 

Conhecendo, pois, não apenas o jogo, mas suas regras, suas peças e as situações nas 

quais todos estão envolvidos, podemos jogar conscientes, ou não, juntamente com Agualusa; 
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seus narradores, sejam eles Josés, ou não; seus personagens, recorrentes ou metafóricos; sempre 

tendo em mente que nada é o que parece e que nada termina quando acaba. Todavia, quando 

tal conhecimento não existe, as obras, ao contrário, não deixam de existir, o leitor continua a 

lê-las, mas é como se todo jogo proposto não fizesse sentido. 

Wayne Booth, ao abordar a questão das emoções, crenças e objetividades dos 

leitores diante das obras de ficção, cita o interesse como motivador não apenas da postura 

adotada diante de determinada leitura, como também da análise que um estudioso propõe 

realizar. Neste ponto, o estudioso indaga-se: 

 

Por que têm todas as obras que ser interessantes? E interessantes para quem? 
Não poderá a obra ser simplesmente “verdadeira”, ou “expressiva”, ou “bem 

composta” – sendo o leitor livre de tirar dela o que puder? Responder 

adequadamente a estas perguntas levar-me-ia muito longe. Talvez seja 
suficiente dizer que o interesse me é ditado pela natureza do meu tópico [...] a 

escolha que fazemos dum aspecto a realçar é, em grande medida, determinada 

pela pergunta a que se quer responder (BOOTH, 1980, p. 140). 

 

Assim, buscamos responder a algumas indagações que se ligam ao fato de José 

Eduardo Agualusa poder ser tomado como um particular escritor em série, que propõe, a todo 

tempo, a seus leitores, jogos nos interiores de suas obras. Consideramos, desse modo, as 

formulações de Booth e prosseguimos na sua linha de raciocínio acima indicada, uma vez que 

o autor continua afirmando que, em toda investigação, há limitações inevitáveis, assim como 

perigos e tentações que podemos evitar, caso não imponhamos nossas preferências, de modo 

arbitrário. O estudioso, dialogando com seus leitores, afirma (jura até) que tentou resistir a tais 

tentações. Com relação a nós, no presente estudo, ficam evidentes nossas preferências, 

manifestas, sobretudo, com relação à escolha do corpus, porém, assim como Booth, “de coração 

aberto” (Idem, p. 140), afirmamos que tentamos e deixamos as obras, seus narradores e 

personagens falarem por si, e que também falamos com eles, mas evitamos, ao máximo, falar 

por eles. 

Desse modo, ao termos como hipótese a possibilidade de Agualusa poder ser 

tomado como “escritor em série”, cujos romances podem ser lidos como capítulos de um 

“macrorromance”, torna-se necessário tomarmos toda produção romanesca do angolano, a fim 

de consultá-la. Todavia, por uma questão prática, nos limitamos às obras publicadas até o ano 

de 2014, data da entrega do projeto final da presente tese. Semelhantemente, não nos 

aprofundaremos na análise dos romances O vendedor de passados e Nação Crioula por já 

terem composto pesquisas anteriores, como afirmado anteriormente. 
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Como tomamos os romances como capítulos do “macrorromance agualusiano”, não 

os lemos individualmente / isoladamente, antes lemos como afirmamos acima – como capítulos 

de um romance maior, que apenas foram publicados separadamente. Por isso, quando tomamos 

os oito romances, interessa-nos observar os aspectos do jogo que propomos analisar: o jogo 

especular a partir do qual verificamos a projeção do autor nas obras; o trânsito de personagens 

por entre as obras, a partir da retomada, ressignificação, adaptação e reinserção em publicação 

posterior; a construção de alegorias como estratégias de jogo para abordar temas como 

memória, esquecimento, medo, esperança, realidade, ficção e o próprio fazer literário, através 

da metaliteratura. 

Desse modo, assim como Agualusa propõe em suas obras, também armamos o 

tabuleiro do jogo e convidamos o leitor para uma partida. Todavia evidenciamos, desde o início, 

as regras a serem seguidas, diferentemente do que acontece com o jogo no/do texto agualusiano, 

uma vez que suas regras não são apresentadas a priori. Com isso, nossa intenção principal é 

desvelar as estratégias empregadas pelo autor, sem que frustremos a partida, ao retirarmos dela 

uma de suas características mais interessante – o elemento surpresa. Buscamos, ao contrário, 

formar jogadores conscientes de que estão a jogar, para que o autor e o texto não joguem 

sozinhos, assim como também buscamos ampliar a gama de jogadores aptos a ingressarem na 

partida sem que sejam derrotados.  
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Capítulo 1- JOSÉ NO ESPELHO 

 

 

“Quando olhamos para um espelho, não é 

o espelho que vemos. O que vemos é a 

nossa imagem refletida nele” (José 

Eduardo Agualusa - Barroco Tropical). 

 

 

 

Wayne Booth, ao realizar um estudo primoroso acerca das constituições da voz 

narrativa, em A retórica da ficção (1980), salienta que determinadas escolhas operadas pelo 

autor são motivadas, sobretudo, pelo efeito que se pretende alcançar, pois segundo o estudioso, 

mais importante que buscar manter a coerência e a ilusão de que o que ali é narrado corresponde 

à realidade é a busca pela transmissão de valores e instauração de determinado efeito em quem 

lê. Desse modo, torna-se improdutivo eliminar todas as marcas que possam remeter ao ser real 

que há por trás da obra, principalmente quando o que se busca é justamente entender como são 

operadas determinadas escolhas, a fim de que estratégias sejam analisadas, bem como os jogos 

propostos, sendo este o caso de Agualusa. 

Booth argumenta, ainda, com relação à possibilidade de manutenção da voz do 

autor que “a presença do autor será obvia sempre que ele entrar ou sair da mente dum 

personagem [...]. O autor está presente em todos8 os discursos de qualquer personagem a quem 

tenha sido conferido o emblema de credibilidade, seja de que modo for” (BOOTH, 1980, p. 34-

35), sendo o que verificamos em algumas passagens das obras de Agualusa. 

O estudioso, ao investigar a presença do autor nas obras de ficção, cria a tipologia 

“autor implícito”, que reitera a presença desse autor, uma vez que não é possível sua retirada 

total do texto, mas ao contrário de se mostrar, tal qual é concebido, utiliza-se de máscaras e de 

estratégias, como esconder-se atrás de um personagem ou de uma voz enunciadora. 

Porém, neste ponto, é preciso que não confundamos ficção e realidade, ou seja, 

personagens e pessoas, autores reais, que assinam as capas das obras, e autores representados, 

ainda que determinados personagens e autores factuais possam ser tomados como personagens, 

sobretudo com relação à produção de Agualusa. De qualquer modo, ainda que os nomes sejam 

os mesmos, ou seja, ainda que determinada personalidade, que realmente existiu, figure em 

alguma obra de ficção, não haverá uma correspondência entre ambos, uma vez que os domínios 

                                                
8 O advérbio “sempre” e o pronome “todos” foram empregados por Booth (1980).  
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são distintos e, ao serem retirados de um (realidade) e serem inseridos em outro (ficção) passam 

a ter existências e materialidades distintas. Neste ponto podemos pensar na obra como jogo de 

espelhos, no qual o reflexo, mesmo parecendo idêntico à imagem de quem a ele mira, nunca 

corresponderá à realidade. Ou seja, o mundo representado nunca será o mesmo que 

conhecemos. 

Diferentemente do que afirma Umberto Eco, criador das tipologias autor/leitor 

empírico, que corresponde aos seres “reais”, e autor/leitor modelo, que se refere às figuras 

criadas a partir da obra, como ideais para que todo sentido seja construído satisfatoriamente, 

temos o interesse no autor empírico, sobretudo quando se projeta na obra. Desse modo, 

conhecer algumas características desse ser com identidade factual ajuda-nos a ler algumas das 

passagens presentes nas obras, não como uma análise biográfica, mas buscando jogar o jogo, 

vislumbrando o reflexo projetado no/pelo espelho e toda metáfora que há por trás desta 

projeção. 

Importante destacarmos o pensamento de Booth, ao afirmar que 

 

o juízo do autor está sempre presente, é sempre evidente a quem saiba procurá-

lo. Se a forma particular que assume vem prejudicar ou auxiliar é uma questão 
complexa, uma questão que não pode resolver-se por fáceis referências a 

regras abstractas. Agora que vamos começar a entrar nesta questão, é preciso 

não esquecer que, embora o autor possa, em certa medida, escolher os seus 

disfarces, não pode nunca optar por desaparecer (BOOTH, 1980, p. 38).  

 

Assim sendo, é possível verificarmos que por trás de cada obra, figuram narradores, 

personagens e escolhas subjetivas que nos revelam um pouco deste autor modelo, projetado sob 

forma de autor implícito e apresentado ao público leitor. A isso chamamos de José no espelho. 

Muitos são os estudiosos que pesquisam a questão do espelho e as metáforas que 

ao objeto podem ser relacionadas, sendo um exemplo o romancista, crítico, ensaísta e 

semioticista Umberto Eco, que transita por diferentes áreas do conhecimento. Na obra Sobre 

os espelhos e outros ensaios (1989), o autor aborda o objeto especular a partir da semiose, 

tecendo algumas considerações que nos ajudam a pensar a metáfora de José no espelho. 

Em um primeiro momento, Eco diferencia semiótica e semiose, sendo essa a relação 

(que o autor, ao citar Pierce, chama de jogo) entre o signo (palavra), o objeto (ou conteúdo) e a 

interpretação. Já a semiótica seria a disciplina interessada em investigar a semiose. Todavia, 

apesar de a discussão proposta por Eco girar em torno da relação espelho/semiose, questionando 

se os objetos especulares poderiam ser tomados como fenômenos semiósicos, ou ainda se as 

imagens projetadas seriam signos, interessa-nos pensar a questão do espelho não nos indagando 
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a este respeito, antes propomos pensar, metaforicamente, o reflexo como imagem que pressupõe 

o colocar-se de algo ou de alguém diante do objeto especular, uma vez que pensamos 

determinados narradores agualusianos como projeções desse “José no espelho”. 

Eco define espelho como 

 

qualquer superfície regular capaz de refletir a radiação luminosa incidente [...] 
Tais superfícies  são ou planas ou curvas. Entendemos por espelho plano uma 

superfície que fornece uma imagem virtual correta, invertida (ou simétrica), 

especular (de tamanho igual ao do objeto refletido), sem as chamadas 
aberrações cromáticas. Entendemos por espelho convexo uma superfície que 

fornece imagens virtuais corretas, invertidas, reduzidas. (ECO, 1989, p. 13-

14) 

 

Importante pensarmos no termo “invertida”, que corresponde ao pensamento 

comum e errôneo de que os espelhos “invertem” as imagens projetadas. Na realidade, trata-se 

de uma questão de percepção do observador, que muitas vezes é o detentor da imagem 

projetada: ao nos olharmos no espelho, nossa direita e esquerda estarão onde sempre estiveram 

e assim serão apreendidas. Poderia haver o pensamento, ingênuo, de que a imagem está 

invertida se tomássemos a projeção como “outro ser”, desvinculado daquele que se dirige ao 

espelho, como se um e outro estivessem frente a frente – a direita de um está à esquerda do 

outro. 

Embora não se trate de outro ser enquanto aquele que ocupa um lugar no espaço, é 

de suma importância considerarmos a existência desse “outro” segundo a teoria lacaniana, 

retomada por Lúcia Castello Branco, sobretudo com relação à própria constituição do eu. De 

acordo com Lacan, citado pela autora, o eu é “um objeto particular dentro da experiência do 

sujeito. Literalmente o eu é um objeto – um objeto que preenche uma certa função que 

chamamos aqui de função imaginária” (LACAN apud BRANCO, 1990, p. 85). 

Ao abordar a escrita memorialista, Branco afirma que existem dois “eus” como se 

fossem apenas um – o sujeito propriamente dito, enquanto designado por um signo, e aquele 

que é uma construção, não havendo, porém, entre ambos, distorções, antes são o mesmo. Já 

com relação ao Outro (grafado em caixa alta), a autora afirma ser 

 

o próprio discurso em que o sujeito se acha inserido, o lugar a partir do qual 

ele é falado, antes mesmo que seja capaz de falar, aquele que se situa do outro 

lado do muro da linguagem e que faz do sujeito um eu assujeitado à sua 
vontade. Distinto deste, existe o outro minúsculo, imagem e semelhança a 

partir de que, no plano do espelho, o sujeito se constitui enquanto diferença. 

(BRANCO, 1990, p. 86) 
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Assim sendo, pensando não na escrita memorialística, mas com relação à metáfora 

do espelho, a imagem refletida contribuiria para apreensão do eu enquanto aquele que não é – 

eu sou o que não é o reflexo projetado, que é o outro. Nestes termos, a imagem especular 

corresponderia, psicanaliticamente, a este outro, que, todavia, faz parte da constituição do eu, 

que seria seu semelhante, na diferença, habitando um outro espaço – para além do vidro do 

objeto especular. 

Trata-se, portanto, metaforicamente, de uma projeção que possibilita a entrada do 

autor na obra, como esse outro, de modo que ele próprio possa se ver como os outros o veem, 

ou ainda se mostre como deseja que os outros o vejam, sendo a última hipótese a mais plausível 

em se tratando de uma produção literária. 

Neste sentido, podemos tomar os reflexos como duplicatas, como apontado por Eco 

(1989), mas sempre considerando, também, a mise-en-scène (ficção) que perpassa a projeção 

em termos figurados. Segundo o autor, existe a chamada mise-en-scène procatóptrica, a partir 

da qual a ficção inicial é percebida como ilusão da realidade. Ao apresentar o conceito, Eco cria 

uma cena hipotética, concluindo-a com a seguinte afirmação “S1 (sujeito 1 da cena) usa a 

imagem especular para mentir” (ECO, 1989, p. 29). Com relação ao exemplo criado pelo autor, 

ressalta-se que houve uma montagem a partir das projeções dos espelhos, colocados, 

intencionalmente, em posições específicas, a fim de que as imagens “dissessem” o que S1 

desejava que S2, quem o “espionava” pelos objetos especulares, enxergasse. 

Projetar-se, portanto, pode ser uma estratégia, cujas imagens refletidas não 

traduzam mais do que a citada ilusão da realidade, possibilitada não apenas pela linguagem 

visual, mas também pela verbal. Segundo Eco, “Também usando a linguagem verbal posso 

fazer uma afirmação verdadeira com o objetivo de dar a entender ao meu interlocutor uma outra 

coisa (a respeito das minhas ideias, dos meus sentimentos ou de outras coisas) que não 

correspondam à verdade” (Idem, p. 29), ou seja, através das figuras de linguagem. Não se trata 

de mentira, mas tudo depende do receptor e da interpretação operada com relação ao material 

linguístico e o mesmo ocorre, portanto, com relação aos espelhos organizados de modo a não 

mentir, mas possibilitando uma interpretação outra pelo expectador. 

Agualusa joga com tais possibilidades e o jogo não se concentra apenas no interior 

das obras. Também as entrevistas concedidas pelo autor parecem conectar-se ao que ele propõe 

ao construir o seu universo diegético. Em entrevista ao programa Contentor 13, citada 

anteriormente, Agualusa afirma que “escreve para saber quem é”, empregando o verbo “ser” 

na terceira pessoa do singular, ao invés de na primeira pessoa, o que corresponderia a usar o 
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pronome eu, fato que já evidencia determinada utilização impessoal, como se ele se 

transfigurasse nesse outro que habitaria o outro lado do espelho. 

Segundo Eco, “se as imagens do espelho tivessem que ser comparadas às palavras, 

essas seriam iguais aos pronomes pessoais: como o pronome eu, que se eu mesmo o pronuncio 

quer dizer “mim”, e se uma outra pessoa o pronuncia que dizer aquele outro” (ECO, 1989, p. 

21), que não deixa, contudo, de ser também um eu – o eu do outro. Desse modo, o pronome não 

se refere especificamente a um único ser, mas muda de acordo com aquele que se “apossa” do 

termo, assim como também muda a imagem especular quando o referente da imagem muda. 

Nessa mesma entrevista, o autor afirma que “escrever é descobrir pessoas”, 

salientando a necessidade de nos colocarmos nos lugares dos outros, o que poderia evitar muitos 

conflitos, como bem aponta Agualusa. Para ele, com relação à obra literária, autor e leitor 

precisam colocar-se nos lugares dos outros. Para o autor, seria uma necessidade, já para o leitor, 

uma obrigação, sobretudo quando entra na obra, pelo olhar do narrador, seja ele quem for, e se 

coloca no lugar do personagem. Agualusa destaca o princípio da alteridade e ressaltamos a 

possibilidade de sermos o outro, a fim de nos apreendermos enquanto totalidade, ainda que 

fragmentada. 

Assim sendo, pensando no espelho enquanto metáfora, à medida que vivemos os 

conflitos na constituição de nossa apreensão, à medida que questionamos nosso lugar no espaço 

e passamos a nos reconhecer como alguém que pode fazer parte deste, temos uma 

multiplicidade de possibilidades de autoconcepção e a ilusão de que podemos alcançar uma 

totalidade. 

Empregamos o termo ilusão, pois a metáfora do espelho, aparentemente, 

possibilita-nos a apreensão de detalhes que não poderiam ser concebidos sem a intermediação 

do objeto, principalmente se forem tomados como próteses, como afirma Eco. Porém, mesmo 

que com o espelho tenhamos acesso a algo que não havíamos percebido antes, o que nos é 

refletido não se apresenta como um todo, a menos que sejam utilizados vários espelhos em uma 

espécie de montagem. Se nos dirigíssemos a um espelho, não teríamos acesso à imagem das 

nossas costas, bem como se nos colocássemos de costas para o espelho, nem mesmo 

conseguiríamos enxergar nosso reflexo.  

Assim sendo, Marcio Tadeu Girotti, no artigo “A metáfora do espelho e a ilusão 

transcendental na obra kantiana: Sonhos de um visionário e Crítica da razão pura”, afirma 

que 
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A metáfora do espelho, nesse sentido, nos mostra que: 1) há um ponto focal 

onde a imagem se forma como um objeto existente, mas que nada mais é do 

que a imagem de um objeto real que se coloca à frente do espelho; 2) a imagem 
que se projeta atrás do espelho não é um objeto real, mas sim uma imagem 

refletida de um objeto real; 3) o objeto atrás do espelho torna-se ilusório se 

tomado como real, ao ponto de enganar; 4) o engano que tal ilusão pode gerar 

é possível de ser corrigido, tomando consciência de que a imagem atrás do 
espelho não é um objeto real, no entanto, não muda a existência de tal objeto 

como uma imagem no espelho. Ou seja, a ilusão de perceber um objeto atrás 

do espelho não cessa, mas nem por isso somos enganados por ela (GIROTTI, 
2014, p. 303). 

 

Desse modo analisamos os Josés das obras de Agualusa: conscientes de que se 

tratam de imagens ilusórias percebidas por detrás do espelho, mas sem sermos enganados 

quanto às materialidades factuais de cada projeção, que não existem. Consideramos que as 

imagens não são os seres empíricos, mas há que se considerar que determinadas projeções 

dependem, isso sim, dos seres que se colocam à frente do objeto especular. 

Ao tomarmos as formulações de Booth, verificamos que nas obras literárias pode 

haver a presença “ausente” do autor. Se pensarmos, ainda, na questão da metáfora do espelho, 

a relação entre autor e obra é sempre de presença, sobretudo devido à projeção enquanto 

representação. Eco afirma que “a imagem especular está presente, e em presença de um 

referente que não pode estar ausente. Jamais remete a consequentes remotos. A relação entre 

objeto e imagem é a relação entre duas presenças, sem nenhuma mediação. O consequente entra 

no raio de percepção do intérprete” (ECO, 1989, p. 25. Grifo do autor). Evidente que o autor 

empírico não estará presente quando da leitura da obra, mas trata-se de tomar o consequente 

como o autor modelo, projetado, que no caso específico de Agualusa, segundo nossa hipótese 

de José projetar-se no espelho, refere-se a determinados narradores. 

De acordo com Eco, os espelhos não mentem, ou seja, as imagens especulares não 

podem ser usadas para mentir, sendo possível, apenas, mentir sobre e a respeito delas, mas 

nunca com ou através da projeção. Todavia tal afirmação pode não fazer sentido quando se 

tratar de um espelho deformante, que nos proporciona o que o autor chama de “descanso 

pragmático”, uma vez que entramos no jogo, lucidamente, sem questionar as imagens 

alucinatórias que vislumbramos e tampouco o canal: 

 

Aceitamos que os espelhos, que normalmente devem dizer a verdade, não a 
digam [...] por um lado me comporto como se me encontrasse diante de um 

espelho plano, que diz a verdade, e acho que me devolve uma imagem “irreal” 

(daquilo que não sou). [por outro lado] Se tomo a imagem como correta, ajudo, 

por assim dizer, o espelho a mentir. (Idem, p. 27) 
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sendo necessária, nesse último caso, a adesão do expectador, que não duvida, antes joga o jogo 

proposto. O mesmo acontece com relação às obras de Agualusa, que propomos ler a partir de 

projeções de José no espelho, seja ele plano ou deformante. 

O primeiro romance a ser investigado por nós é também a primeira obra publicada 

por Agualusa – A conjura (1989). Todos os capítulos do romance são abertos por epígrafes 

que dialogam, perfeitamente, com o que é abordado em cada uma das seções. Porém não são 

apenas as epígrafes que antecedem a narrativa propriamente dita, uma vez que, ao lado delas, 

nas páginas esquerdas, temos casos específicos de motes – pequenos textos que resumem o 

conteúdo do que será narrado nos capítulos subsequentes. 

Os motes que abrem o “Capítulo primeiro” o resumem, perfeitamente, apresentando 

o que acontece no início, meio e fim da seção, sendo apresentados os acontecimentos 

imaginários, construídos em diálogo com os acontecimentos factuais de 1880 a 17 de novembro 

de 1885. 

Logo no início do capítulo, há uma voz que fala de toda a história, como se já 

conhecesse tudo o que aconteceu e que será narrado, pois narra emitindo determinados juízos 

de valor, como em “tarde vertiginosa e absurda” (AC, p. 11). Esta voz cita a data de fechamento 

da obra, esclarecendo, porém, que tudo o que será contado desaguará neste determinado dia, 

cabendo ao “humilde autor [do] relato” começar desde o princípio, ou seja, da data da chegada 

de determinado personagem a Luanda – Jerónimo Caninguili. 

Neste tópico que abre o capítulo primeiro, temos a narração em terceira pessoa, que 

em seguida passa a ser feita em primeira pessoa. O enunciado funciona como uma espécie 

particular de “coro”, como presente nas tragédias gregas, quando os coristas vêm à boca de cena 

e cantam o que está prestes a acontecer. Como as encenações deviam contar a si próprias, o 

coro fazia as vezes do narrador, que neste caso deveria estar ausente. Com relação ao romance 

A Conjura, esta breve apresentação funciona como uma fala deste narrador, que também pode 

coincidir com o humilde autor do relato presente na obra, para estabelecer um diálogo entre ele 

e o leitor, mostrando o caminho a ser seguido a partir do momento que inicia sua leitura. 

Uma estratégia muito presente em A conjura diz respeito à presença de trechos 

entre parênteses. Em determinada passagem, ao afirmar que Josefa da Purificação Ferreira, 

diante de um fato assustador, gritou em quimbundo, o narrador diz, entre parênteses: 

“(pormenor importante e depois muito troçado, revisto, comentado e acrescentado, ou não fosse 

a quitandeira conhecida por apenas discorrer em puro português do puto, de todo em todo 

desprezando a língua dos seus mais velhos, língua de cães, dizia)” (AC, p. 14). Mais à frente, 

há outro exemplo no qual o narrador se utiliza dos parênteses para comentar acerca da 
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impaciência do Velho Gama para com os pássaros e muitos outros verificados ao longo da 

narrativa, como o comentário irônico que faz sobre D. Carlos quando do Ultimatum. O monarca 

havia tido, durante toda a noite, fortes diarreias, mas continuou firme, a bradar que resistiriam: 

“(Que isto de ser rei exige exemplar heroísmo e compostura!)” (AC, p. 75). 

Se observarmos o conteúdo narrado entre parênteses, verificamos se tratar de 

comentários do narrador acerca de determinado assunto, comentários que poderiam vir no 

próprio corpo do texto, ou ainda serem retirados, uma vez que as explicações delimitadas por 

tais sinais de pontuação configuram trechos que não são tão relevantes para aquele contexto, 

naquele momento, mas que, para melhor compreensão, foram inseridas de modo a esclarecer 

os fatos. Porém, em A conjura, além de os parênteses demarcarem observações pessoais da 

voz narrativa que nos apresenta os fatos, também são utilizados na realização de algumas 

considerações para que determinada situação seja compreendida no interior da obra. 

A este respeito, temos as considerações de Wayne C. Booth, no capítulo “A voz do 

autor em ficção” (1980), ao abordar a questão das intrusões e dos comentários. Em A conjura, 

verificamos se tratar de pequenas intrusões do próprio narrador, e não do autor em questão, uma 

vez que aquele tem consciência de si próprio e busca instaurar determinada comunicação com 

aquele que o lê. Na seção 6, do capítulo primeiro, o narrador, ao retomar a narração iniciada em 

páginas anteriores, antes de realizar uma digressão, utiliza-se da expressão “já o disse”, de modo 

a amarrar os fatos, cumprindo o seu papel dentro da obra, empregando os elementos coesivos 

de modo a concatenar os fatos para melhor compreensão de leitor. A presença de tal expressão 

leva-nos a voltar às páginas anteriores até encontrar o ponto a que o narrador se refere, fazendo 

com que ele seja, para além do narrador da estória, o condutor de nós leitores por entre a 

narrativa. Sendo esta função dos narradores, salvo exceções, o de A conjura cumpre bem o seu 

papel. 

A dúvida acerca do que irá acontecer pode ser vista como um mecanismo para atrair 

a atenção do leitor, gerando determinado suspense. Porém, em A conjura, percebemos que 

antes de cada capítulo ser aberto, já temos trechos que resumem o conteúdo que ali será narrado, 

muitas vezes até mesmo apresentando detalhes dos fatos. Com relação ao capítulo primeiro, por 

exemplo, já é anunciada a chegada do benguelense Jerónimo Caninguili à cidade de São Paulo 

da Assunção de Luanda, os preparativos para inauguração de sua barbearia, Alice soltando os 

pássaros do pai que havia falecido, as rixas e confusões que marcaram as eleições para a câmara 

municipal, o caso de uma escrava ter sido assada para servir aos cães, a revolta dos Humbes, o 

início da Conferência de Berlim e a morte de Arantes Braga, em 17 de novembro de 1885, que 

encerra o capítulo. 
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Outro fator presente na obra são os comentários do narrador que também antecipam 

acontecimentos que se darão no futuro, sobretudo a partir de pitadas de sarcasmo, como é o 

caso do anúncio do tipo de morte que acometerá Severino: 

 

[...] tinha até iniciado a trabalhosa coleção de ofídios em que se ocuparia 

durante os 29 anos seguintes, até ao último minuto dos seus dias, até àquela 

envenenada tarde de 16 de junho de 1911. Não sabia, nunca chegaria a saber, 
que com a primeira serpente azul com que principiou a colação estava dando 

início ao misterioso espetáculo da sua morte absurda. (AC, p. 34). 

 

Diz-se, de sua morte absurda, ser misterioso o espetáculo, pois nunca se saberá 

quem foi o remetente da caixinha da qual saltou a serpente que o abatera, e a partir da fala do 

narrador, percebemos traços de ironia, sobretudo por o ofício no qual Severino fora bem 

sucedido ter sido, também, o meio utilizado para matá-lo. 

É como se o próprio Severino soubesse da relação entre um evento e sua 

consequência, assim como afirma e defende: “Tudo está ligado a tudo – dizia Severino, às 

vezes, de uma forma óbvia, ao ato segue-se o efeito. Mas quase sempre são tantas as causas 

para um só evento que determiná-las não é apenas moroso: é gratuito!” (AC, p. 77). 

O narrador não nos narra o que aconteceu de maio de 1901 a setembro de 1904 e se 

justifica, afirmando que neste período não aconteceu nada digno de ser narrado. Porém, se 

levarmos em consideração a teoria de Severino, mesmo que os acontecimentos possam ser 

tomados, aparentemente, como insignificantes, eles teriam relações com o que aconteceria 

depois. O narrador chama de filosofia o raciocínio de Severino, o que justificaria mesmo um 

pequeno acontecimento ter influência sobre o que vier depois dele. 

Uma das antecipações mais significativas da obra relaciona-se ao “coro” presente 

no capítulo primeiro. A voz narrativa afirma que todos os acontecimentos culminariam 

“naquela tarde vertiginosa e absurda” (AC, p. 11) – a tarde de 16 de junho de 1911 – cujos 

acontecimentos iniciaram já no ano de 1893, com as mortes dos personagens Urbano de Castro 

e Hipólito Vieira Dias. As antecipações, em A conjura, podem vir à tona pela fala do narrador 

ou a partir de outros mecanismos, como é o caso de vavó Uála e suas adivinhações. De acordo 

com o narrador, a senhora nunca errara em um presságio: “– Estão a chegar os tempos ruins!” 

(AC, p. 98), o que se refere aos acontecimentos presentes no capítulo quarto, também 

anunciados pelo “mote” presente na página esquerda da abertura da seção. De acordo com a 

personagem, na verdade, tudo havia tido início desde o princípio dos tempos, já que assim 

estaria previsto. 
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Sobre as antecipações do que viria a ocorrer no dia 16 de julho de 1911, uma vez 

que a data é representativa para a obra e todo o conteúdo de sua narrativa, sendo a data escolhida 

pelos conjurados para efetivação do levante que pretendia a independência, o narrador afirma: 

 

Aparentemente, foi, pois, aquele Quinze de Agosto igual a tantos outros. 

Porém, para quase todos os que viveram os funestos acontecimentos do dia 16 

de junho de 1911, tudo terá começado aqui. A mim, já o disse [no coro], 
parece-me que começou antes; a vavó Uála antes ainda. (AC, p. 107). 

 

Interessante observar, e indagar, a quem se refere o pronome pessoal oblíquo 

“mim”, que insiste em afirmar que, segundo sua percepção dos fatos, conhecedor dos 

acontecimentos que é, tudo teria tido início com a chegada de Jerónimo Caninguili a Luanda, e 

mais uma vez emprega a expressão “já o disse”, assim como faz com “julgo já o haver dito 

antes” (AC, p. 120) ao se referir às ações de Severino, muitas das quais desconcertavam os que 

se encontravam ao seu redor. 

Ao falar sobre o armamento escondido no mês de junho de 1898, que serviria para 

que os conjurados fizessem a revolução, o narrador afirma que somente 12 pessoas sabiam do 

fato, sendo este um “pormenor importante como se verá depois” (AC, p. 124), ao que o narrador 

estava se referindo ao fato de um destes poder se o traidor do levante, ou seja, da conjura. 

Em determinado trecho, ao narrar o caso de Severino com sua primeira paixão – 

Maria do Imaculado Coração de Jesus – o narrador, ao empregar o recurso da antecipação, 

acaba por retardar determinado acontecimento, ao que chamamos retardamento dos fatos. Ao 

reencontrar a moça, tendo a paixão reacendida, mas ainda amando sua esposa legítima, a Judite, 

Severino é alertado para os riscos que correria, caso cedesse ao romance proibido. O amigo de 

Severino e irmão de Judite, Adolfo, compara o amor à sarna. Todos os alertas foram ignorados 

e Severino se envolveu com a moça: 

 

Mais tarde pensaria naquele amor reacendido como em fera que o esperara 
emboscada durante 25 longos anos para, de súbito, se lançar sobre ele e lhe 

roubar a paz e a harmonia. Mais tarde, ainda mais tarde, havia de começar a 

adivinhar em Ximinha Jianju o grande diabo que ela sempre ocultara debaixo 

da sua capa de inocência e mel. Mas só mais tarde. (AC, p. 145). 

 

O relacionamento com Maria de Imaculado Coração de Jesus fez com que 

regressasse a vícios antigos, há muito abandonados – álcool, fumo e boemia. Mas após um ano 

nesta vida, tendo o filho apanhado em defesa do pai, Severino muda de postura. 
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O narrador de A conjura é um exemplo de narrador onisciente, que fala em 

primeira pessoa, quando se dirige ao leitor, conhecendo todos os pormenores dos causos que 

propõe contar. Diferentemente do que acontece com os personagens, que desconhecem o que 

os aguarda, o narrador, a todo o momento, afirma tal desconhecimento, como quando narra a 

cena na qual César Augusto tinha a certeza de que aquela campanha militar, da qual participava, 

seria a sua última, pois pediria dispensa. Porém o narrador, apesar de anteriormente ter afirmado 

que o personagem tinha certeza, antecipa que o desfecho não seria como queria o jovem, pois 

“o destino lhe arranjaria as coisas de maneira muito diferente” (AC, p. 159). 

Segundo Booth (1980) existem diversos modos através dos quais uma história pode 

ser contada ou mostrada, empregados de acordo com os efeitos desejados pelo artista. Para 

contar ou mostrar, são utilizados muitos recursos, sendo um deles o estilo (ou discurso) indireto 

livre. 

Há muitos trechos em A conjura construídos pelo emprego do discurso indireto 

livre, uma vez que, muito do que nos é apresentado pela voz do próprio narrador, consiste não 

apenas em suas percepções sobre algo, mas pertencem, também, aos personagens que, por 

determinada escolha estilística e narrativa, não falam por si mesmos. Porém, diferentemente do 

que acontece com o que verificamos no emprego recorrente do estilo indireto livre, não 

encontramos, na obra de Agualusa, apenas o narrador que mostra os fatos ou resume e condensa 

os acontecimentos, antes emite juízos, tece comentários (como os presentes entre parênteses) e 

somente condensa os fatos quando estes não cumprem determinado papel importante para o 

desencadear da narrativa. 

Em determinado trecho, ao narrar a história de Carmo Ferreira, o narrador afirma: 

“Passara muita fome, passara muita merda. Mas sobrevivera a tudo: enrijara porra!” (AC, p. 

35), podendo a expressão final ser tomada como a voz do próprio Carmo. Mais à frente, na 

passagem em que o personagem Alfredo Trony9 pede a Quissongo que narre determinada 

história, temos uma digressão entre parênteses: 

 

Sim, ele [Quissongo] estivera lá, fora comerciar com os holandeses do cabo 

(que agora parece já eram portugueses, assim o quisera o senhor Artur de 
Paiva, ele bem sabia porquê! Essa raça de matumbos intratáveis, que ainda 

mal haviam posto o pé na Humpata e já se portavam como senhores de todo o 

planalto). (AC, p. 37). 

 

                                                
9 Grafamos com “y” por ser o personagem criado por Agualusa, ainda que se refira ao escritor Alfredo Troni, 

grafado com “i”. 
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Que pode ser tomada tanto como a voz do narrador, como falas do próprio Quissongo. Tal 

dificuldade em evidenciar a quem pertence determinada fala é marca característica do estilo 

indireto livre, pois as falas, os lugares, as afirmações não nos são apresentadas marcadamente, 

de modo a facilitar a percepção, antes, ao contrário, geram leituras várias. 

De qualquer modo, A conjura, o primeiro romance publicado por Agualusa, tem 

como focalização narrativa uma voz que narra em terceira pessoa, mas que também emprega 

os pronomes, e consecutivos verbos, na primeira pessoa, seja do singular ou do plural, sendo 

um caso ímpar de narrador onisciente intruso porque, mesmo narrando em terceira pessoa, tece 

considerações, dá instruções ou realiza comentários gerais. Tal modelo de narrador se repetirá, 

apenas, em mais dois romances publicados por Agualusa – O ano em que Zumbi tomou o Rio 

(2002), obra na qual também encontraremos exemplos do discurso indireto livre, e Teoria geral 

do esquecimento (2012), sendo que nesta não encontraremos os comentários. 

O segundo romance de Agualusa, Estação das chuvas (2012)10, inicia com a 

narração dos fatos que se deram com Lídia do Carmo Ferreira, a 11 de novembro de 1975 – 

data da independência de Angola. Não é sem motivo que a epígrafe do primeiro capítulo, 

intitulado O princípio, seja um trecho do discurso de Agostinho Neto: 

 

Em nome do povo angolano, o comitê central do Movimento Popular de 
Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o 

mundo a independência de Angola. Nesta hora o Povo Angolano e o comitê 

central do MPLA observam um minuto de silêncio e determinam que vivam 
para sempre os heróis tombados pela independência de Angola. Agostinho 

Neto, em Luanda, à meia-noite e vinte minutos do dia 11 de novembro de 

1975. (EC, p. 13). 

 

Pelo fato de a narrativa ser construída por fragmentos que avançam e recuam no 

tempo dos acontecimentos, temos, no início, não o princípio, propriamente dito, mas a cena a 

que se chegou a partir do que nos será apresentado ao longo das próximas páginas e verdadeiro 

é o trecho do discurso de Agostinho, retomado por Agualusa, no qual o presidente se refere aos 

heróis tombados pela independência do país, sendo Estação das chuvas uma obra que 

representa muitos destes heróis e seus algozes. 

A obra também pode ser lida como a biografia da poetisa Lídia do Carmo Ferreira, 

pois nos é narrada sua vida, desde sua genealogia. Tal informação é relevante, uma vez que em 

Estação das Chuvas temos a continuação de acontecimentos que se deram na primeira 

                                                
10 Edição utilizada na presente tese, publicada pela Editora Língua Geral. 
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publicação de Agualusa, sobretudo com relação à família de Jacinto do Carmo Ferreira e sua 

descendência, seja biológica ou em termos de luta. 

No tópico 1, do primeiro capítulo, temos uma espécie de narrador onisciente, já que 

nos revela o sonho tido por Lídia do Carmo Ferreira, bem como seus pensamentos, ao despertar. 

Já na seção 2, nos é mostrada a cena do largo Primeiro do Maio, onde Agostinho discursava, 

quando o narrador afirma: “É assim, pelo menos, que imagino a cena (eu não estava lá)” (EC, 

p. 17). Desse modo, a pergunta que fazemos é: quem é esta voz narrativa que emprega o 

pronome na primeira pessoa do singular? Esta voz que constrói a narrativa coincide com a voz 

que dirige as perguntas das entrevistas à Lídia? 

Ao prosseguirmos com a leitura, não será difícil encontrarmos verbos que 

concordem com o pronome “eu” e à medida que este narrador, ainda desconhecido, começa a 

narrar a história da poetisa, sua própria história é delineada. Este narrador, a partir de sua fala, 

conheceu Lídia e buscava mais informações sobre ela. Já no capítulo A poesia, ao retomar uma 

memória da personagem, de quando ela havia vivido nas Ingombotas, o narrador diz que 

recebera a recordação narrada em um dos muitos bilhetes que trocara com a poetisa durante o 

tempo que estiveram presos na cadeia de São Paulo. 

Interessante notar que, permeando a narrativa de Estação das chuvas, há trechos 

de entrevistas supostamente concedidas por Lídia, nas datas de 23 e 25 de maio de 1990, ao que 

o narrador, que sempre narra fatos vivenciados entre ele e a poetisa, acrescenta outras histórias 

que dialogam com os conteúdos das entrevistas e que lhe foram contadas por ela, narrando, 

simultaneamente, sua busca pela poetisa que, segundo ele, se escondia. 

Na entrevista narrada no tópico 11 de A poesia, Lídia comenta sua frase “A infância 

é a estação da maldade”, afirmando que: 

 

As notícias de crianças que matam ou torturam outras crianças não me 

surpreendem. Admira-me, sim, que este fenômeno não seja mais vasto. Os 

grandes torturadores, e eu conheci alguns – enfim, nós conhecemos alguns, 

não foi? –, os grandes torturadores são quase sempre homens que não tiveram 

infância e por isso a exercem mais tarde. (EC, p. 47). 

 

A partir do trecho fica evidente que Lídia conheceu alguns torturadores, mais 

especificamente um em especial, conforme trataremos mais adiante, assim como o próprio 

entrevistador. Neste ponto da narrativa, já sabemos que ele ficara preso, mas ainda não sabemos 

qual sua relação com os fatos narrados em Estação das chuvas. 



45 

 

Em A busca, ao falar sobre Joãoquinzinho, o narrador afirma que o conheceu 

quando fugira de casa, tendo ido para Luanda, em novembro de 1975. Os dois também ficaram 

presos juntos, na cela J, durante 4 anos. Neste mesmo período, Lídia também esteve presa, fato 

este já narrado. Em outro capítulo, O exílio, nos é evidenciada a saída de Lídia de Angola e o 

narrador faz a seguinte afirmação: 

 

Para tentar reconstruir este período da vida de Lídia – os anos do exílio, entre 

1953 e 1974 – estou a servir-me principalmente das entrevistas que ela me 
concedeu. Nanaya Mestre e outras pessoas que estiveram próximas de Lídia 

deram-me também indicações preciosas. Apesar disso, aquilo que conheço é 

muito pouco. (EC, p. 78) 

  

Ou seja, o que nos é apresentado seria muito pouco perto do que foi a vida da 

poetisa, sendo este pouco composto, principalmente, por cartas enviadas por Lídia, somadas a 

suposições e suspeitas que o narrador alimentava. 

No capítulo O dia eterno, referência ao dia 11 de novembro de 1975, o narrador 

dedica uma seção para narrar como aconteceu sua fuga do Huambo para Luanda. Sua família 

se preparava, pois fugiriam para Portugal, porém o narrador não queria ir, queria ficar e 

planejara tudo com seu amigo Tito Rico. Não se despediu de ninguém, apenas deixou um 

bilhete para a avó: 

 

“Avó, quando leres isto já eu estarei muito longe, vou juntar-me ao MPLA 
para combater pela nossa terra. Sei que tu compreendes. Diz-lhes que nos 

voltaremos a encontrar quando todos os fantoches tiverem sido corridos e 

Angola for livre. Saudações revolucionárias.” Estão-se a rir? Em 1975 eu tinha 

quinze anos e isto não era ridículo. (EC, p. 116) 

 

Além de sabermos como se deu a fuga, tomamos conhecimento, em partes, da 

identidade do narrador, ou seja, que era natural de Huambo e que nascera em 1960, assim como 

José Eduardo Agualusa. Neste ponto, pensando no jogo especular e nas projeções de José no 

espelho que propomos como estratégia de produção – e de jogo – com relação às obras de 

Agualusa, poderíamos tomar esse narrador sem nome como duplicata do autor empírico, 

principalmente por ambos estarem à procura da estória de Lídia do Carmo Ferreira. Ainda que 

Agualusa seja seu criador, existem personagens que escapam aos seus criadores, exigindo, 

desse modo, que estes partam em busca dos seus enredos de vida. Não afirmamos, contudo, que 

Agualusa seja tal narrador, principalmente por não se tratar de uma obra autobiográfica, mas 



46 

 

ainda que assim o fosse, narrador sem nome e o criador empírico da obra nunca seriam os 

mesmos – são apenas projeções. 

Após apresentar um trecho da reportagem, na qual indaga sobre a prisão de Lídia, 

o narrador apresenta alguns fatos que dialogam com o acontecido e ao mesmo tempo fala sobre 

alguns dos poemas publicados. Neste momento, ao citar determinado crítico, para o qual as 

obras de Lídia tinham como tema a renúncia, o narrador afirma “Renúncia? Eu gostaria de saber 

o que aconteceu a Lídia.” (EC, p. 141). Por os fatos serem narrados através do avanço e recuo 

da narração, no capítulo O medo temos o narrador contando sua prisão, juntamente com o amigo 

Rico, tendo presenciado, também, a prisão de Lídia: 

 

Tínhamos visto Lídia entrar arrastada por Santiago. Para mim aquele foi o 

momento da verdade, o instante irreparável em que pela primeira vez me 
ocorreu o veneno da dúvida. Eu sabia quem era Lídia (historiadora e poetisa, 

fundadora do MPLA, intelectual respeitada na Europa etc. etc.). Também 

sabia que ela estava próxima da revolta Ativa. Mas presa? [...] vale a pena 
dizer que quando nos puseram em liberdade, na madrugada do dia 13 de 

novembro, já eu estava na oposição ao regime? Rico, esse, queria era juntar-

se à família em Portugal. (EC, p. 147) 

 

Interessante observar que, páginas antes, o narrador fala sobre a Revolta Ativa, mas 

de um modo característico, explicando-a através de nota de rodapé. Esclarece ter se tratado de 

um grupo dissidente do MPLA, liderado por Mário Pinto de Andrade, Daniel Chipenda e Nito 

Alves, que questionava a liderança de Agostinho Neto e defendia maior democratização do 

movimento. Há em Estação das chuvas muitas notas de rodapé empregadas, geralmente, para 

acrescentarem explicações, significados de palavras oriundas de línguas africanas, siglas e 

traduções de expressões, que não funcionam como comentários do narrador, e sim como marcas 

da voz autoral. 

A este respeito, Wayne C. Booth tece algumas considerações sobre o processo de 

narrar através de notas de rodapé, que segundo o estudioso é um procedimento que ainda não 

possui uma nomeação específica, mas que se tem tornado comum em obras de ficção. Booth 

chama a técnica de “intrusão factual” (BOOTH, 1980, p. 187), o que pode ser comprovado pelo 

fato de a explicação ser para além da narrativa ficcional, uma vez que acrescenta informações 

ao leitor sobre um acontecimento de relevante importância não apenas para o universo 

diegético, mas sobretudo para a História de Angola e de sua independência. 

Para Booth, as notas de rodapé funcionariam como trechos mais autênticos, uma 

vez que, à margem da narrativa ficcional, principalmente quando compostas por explicações, 

assim como as presentes em Estação das chuvas, poderiam ser tomadas não como ficção, por 
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partir do chamado autor onisciente: “partindo do autor, é mais útil porque mais segura: não é 

ensombrada por dúvidas quanto à imparcialidade de quem a faz” (Idem, p. 188). Porém há, 

também, a possibilidade de este autor mentir, omitir, camuflar, ou ainda utilizar-se da narração 

através das notas para dialogar com o texto ficcional propriamente dito, sendo o que acontece 

quando são acrescentadas notas, em Estação das chuvas, nas quais são apresentadas as edições 

das obras publicadas por Lídia do Carmo Ferreira. Não se trata de informações factuais, mas as 

notas são usadas, neste caso, como esta possível expressão do real, ainda que saibamos que 

nenhuma das obras referenciadas tenham existido, de fato. 

Desse modo, através do corpo do texto temos acesso à biografia de Lídia e ao 

mesmo tempo conhecemos a vida do narrador, mas é a partir das notas de rodapé que tomamos 

conhecimento dos nomes das obras que teriam sido escritas pela personagem: Pedras Antigas 

(1961); O fogo que dorme (1982); O sangue dos outros (1988) e Um vasto silêncio (1992), 

obras das quais nos são apresentados alguns poemas e que propomos brevemente analisar, no 

capítulo 2, a fim de investigarmos alguns fatores relacionados à personagem Lídia do Carmo 

Ferreira. 

No capítulo “O fim”, o narrador fala sobre quando fora liberto da prisão, 

comparando-se a um pássaro que não sabe o que fazer quando abrem as portas de sua gaiola. 

Decide-se, então, a visitar a avó que, diferentemente dos demais familiares, não quis partir para 

Portugal, continuando no Huambo. Segundo a senhora, o jovem narrador deveria, também, ir 

embora. 

Já no tópico 2, fala sobre seu encontro com Lídia, já em Portugal: “Encontrei-me 

com Lídia no Jardim Tropical, junto ao mosteiro dos Jerônimos. Ela nunca me tinha visto. Eu 

vira-a pela primeira vez no morro da Luz, na tarde da independência, e entrevistara-a, 

fugazmente, na manhã de 27 de maio de 1977” (EC, p. 198). Segundo a narrativa, como ambos 

estavam presos na data acima citada, a suposta entrevista fugaz aconteceu na prisão. 

Após mudar-se de Angola, o narrador retorna ao país em 1988 e em 1992 volta para 

cobrir as eleições. Neste mesmo ano, Lídia também se encontrava em Angola, onde lançaria 

seu novo livro, em novembro, mas não compareceu ao evento. Diante disso, o narrador começa 

a questionar-se sobre o paradeiro da poetisa: “Deus, onde estaria Lídia?” (EC, p. 213), 

questionamento que o narrador faz desde o início da narrativa, como acontece no tópico 5 de 

“A poesia”, no qual é retrata uma cena, ocorrida em 1994, dois anos após o desaparecimento 

de Lídia, mas narrada muito antes do desfecho da obra. Nesta sua procura, o narrador indaga-

se: “Pensava em Lídia. Eu tinha ido até ali, até àquele fim de mundo à procura dela. Deus, onde 

estaria?” (EC, p. 39). 
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Assim como o narrador de Estação das chuvas, o narrador de Um estranho em 

Goa, romance publicado em 2000, o quarto do escritor angolano, também nasceu no Huambo, 

mas este já apresenta um nome, pois chama-se José e viveu determinado tempo em Olinda. Ao 

ser indagado sobre o porquê de escrever, responde: “‘Escrevo porque quero saber o fim’. 

Começo uma história e depois continuo a escrever porque tenho de saber como termina” (UEG, 

p. 13) e deve-se, supostamente, a essa necessidade que parte à procura de um personagem, em 

Goa, afirmando: “quero saber como termina a história dele” (UEG, p. 13). Nesta obra, o 

personagem José, que também é o narrador, joga com as dúvidas que surgem em nós, leitores, 

sobre a veracidade das histórias que narra em suas obras: “Costumo insinuar, quando a 

propósito de outras histórias me colocam idêntica pergunta [se a história é verdadeira], de que 

já não sei onde ficou a verdade – embora me recorde perfeitamente de ter inventado tudo do 

princípio ao fim” (UEG, p. 13). 

Ao partir para Goa à procura do personagem Plácido Domingo, o narrador de Um 

estranho em Goa afirma não saber muito acerca da figura que procurava, apenas seu nome de 

guerra. Uma das poucas informações que possuía – a sua origem, foi fornecida ao narrador José 

pela poetisa Lídia do Carmo Ferreira, uma das protagonistas de Estação das chuvas: “Ele 

nasceu no Dondo, filho de um médico goês e de uma enfermeira angolana, ‘uma mulata de 

sangue azul’” (UEG, p. 28). 

Há outra referência a Lídia quando o narrador José encontra Plácido Domingo, que 

afirma que toda aquela história narrada a seu respeito no conto, lido também pelo personagem, 

só poderia ter sido contada pela poetisa, principalmente a informação de, supostamente, ter 

trabalhado para os portugueses. Assim, no plano hipotético, só poderia ter sido Lídia do Carmo 

Ferreira a transmitir tais informações negativas a respeito de Plácido, por ambos terem ocupado 

“lados opostos” na luta angolana. Neste ponto, José informa que Lídia havia desaparecido, em 

Luanda, nos confrontos de 1992, assim como nos é apresentado em Estação das chuvas. 

É preciso, pois, esclarecermos algumas questões. A narrativa de Um estranho em 

Goa gira em torno da procura de Plácido Domingo, por parte do narrador José, em Goa, 

dialogando com o conto “Plácido Domingo contempla o rio, em Corumbá”, publicado por 

Agualusa em Fronteiras perdidas: contos para viajar (1999).  

No romance, após falar sobre o porquê de escrever, o narrador José cita o início do 

conto publicado em 1999 e em seguida afirma: 

 

escrevi, há alguns anos, um conto que começava assim. [...] No meu conto, 

Plácido Domingo, um velho de pele dourada, seco, gestos demorados, a fala 
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antiga e cerimoniosa de um cavalheiro do século dezanove, vive em Corumbá, 

pequena cidade nas margens do Rio Paraguai, junto à fronteira com a Bolívia. 

Nesta altura, é claro, eu já sabia que Plácido Domingo se havia escondido em 

Goa. (UEG, p. 13-14).  

 

Após comentar a citação feita de seu próprio conto, José continua a apresentar 

trechos do conto e o faz acrescentando um ou outro comentário. Interessante observar que o 

conto é retomado em sua íntegra, de modo que tomamos conhecimento da verdadeira identidade 

de Plácido Domingo e de como ele se tornara um dos comandantes do MPLA. Porém nosso 

interesse, neste momento, diz respeito a este narrador José que parte à procura de um 

personagem, fato que coincide com um dos intentos do narrador de Estação das chuvas, que 

também parte à procura de outra personagem. Mas as buscas diferenciam-se com relação ao 

fato de José de Um estranho em Goa dizer que procura um personagem seu, tendo consciência 

que o ficcionalizara, o que evidencia que este narrador, ele próprio se ficcionalizou. 

Após seu primeiro encontro com Plácido Domingo, José começa a conjecturar 

possibilidades, uma vez que queria saber como terminaria a história de seu personagem e neste 

momento, após fazer certas suposições, talvez absurdas, afirma:  

 

Começo imediatamente a associar frases soltas, ocorrências, pormenores. É 

um vício intelectual. Deem-me dois ou três factos, ou nem isso, apenas vagos 

indícios, e eu construo um romance. Aliás, quanto menos factos melhor, a 
realidade atrapalha a ficção. Digo para mim próprio, ‘para, José!’, e releio o 

que escrevi nestes últimos dias. (UEG, p. 57) 

 

Importante ressaltar que o personagem José encontra Plácido com a ajuda de Lili, 

que nos é apresentada, inicialmente, em Um estranho em Goa, mas reaparece em As mulheres 

de meu pai. Ela pode ser tomada como personagem secundária, pois não ocupa lugar de 

destaque em ambas as obras, mas quais os motivos que levaram Agualusa a deslocá-la de um 

romance ao outro? A jovem portuguesa estava em Goa para realizar pesquisas para a tese de 

licenciatura, que consistia em analisar as marcas do manuseio nos missais como parte da 

história da utilização dos mesmos. 

Fato interessante sobre Lili diz respeito à presença de treze pequenos sinais negros 

marcando a pele de seu peito, como as estrelas da constelação de Draco. Segundo a personagem: 

 

A estrela Alpha Draconi, ou Thuban, era há 4800 anos a estrela polar, ou seja, 

estava posicionada directamente sobre o polo norte. Os antigos acreditavam 

que o polo celeste era a porta entre este mundo e a eternidade e por isso fazia 

sentido que, a guardá-la, estivesse um dragão. (UEG, p. 45)  
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Na mesma ocasião em que o narrador José vê os sinais de Lili, ele e a jovem 

presenciam o fenômeno ardência marítima, formado por minúsculos protozoários de corpo 

luminescente que vivem nas águas: “Chamei Lili e ficamos por algum tempo a brincar aos 

deuses, em silêncio, criando estrelas com um simples gesto” (UEG, p. 44). 

Já em As mulheres de meu pai há um subtítulo para o último capítulo – “ardência 

marítima”. No desfecho da obra, o narrador afirma que fora a Benguela para recuperar 

memórias de infância, não tendo, todavia, alcançado êxito. Ao ir à praia e poder contemplar as 

constelações Cruzeiro do Sul e Vénus, entrou no mar e eis que vislumbrou o fato: “O fenômeno 

é provocado por um pequeno organismo unicelular, a noctiluca, capaz de emitir luminescência, 

e chama-se ardência marítima ou, no sul de Portugal, agualusa. Fiquei muito tempo no mar, 

divertindo-me, como um pequeno Deus inclemente, a criar e a desfazer constelações” (MDMP, 

p. 348. Grifo do autor). 

O final da citação pode ser lido como metáfora do ato de criar mundos possíveis, 

através da literatura. O pequeno Deus corresponderia à figura do autor empírico e as 

constelações seriam os personagens e situações por eles vivenciadas. Interessante observar que 

nesta analogia o autor, como Deus criador de todas as coisas, seria pequeno, como se a ele 

estivessem impostas determinadas limitações, também seria inclemente, sobretudo por ser 

desumano e cruel ao criar o universo diegético, ou mesmo ao desfazê-lo. Vale ressaltar que, 

ainda que o autor empírico, aquele que assina as capas dos livros, possa ser tomado como o 

Deus criador do que ali é narrado, temos que considerar a possibilidade de as constelações 

criarem-se a si próprias, sendo reveladas ao autor através de sonhos, como afirmado pelo 

próprio Agualusa, em entrevista concedida ao programa Contentor 13. Todavia não sabemos 

se o autor estar a jogar, ao fazer tal afirmação, ou se realmente os sonhos oferecem materiais 

para composição de determinados personagens. Fato é que existem personagens sonhados, 

ainda que no interior do universo diegético, por outro ser ficcional, sendo o caso de Laurentina, 

narradora do sétimo romance publicado por Agualusa, As mulheres do meu pai. 

Tal obra chama-nos a atenção, inicialmente, por ser uma publicação com extenso 

sumário, dividido em quatro andamentos. Alguns dos subtítulos nos são apresentados com local 

e data dos fatos, sendo importantes tais marcações para que o leitor costure os fatos que são 

narrados e assim construa a totalidade da narrativa. Nesta obra, assim como nas já analisadas, 

também é narrada a história de uma busca. Laurentina, uma das narradoras, sendo também 

personagem, narra sua história, ao partir à procura de informações sobre seu verdadeiro pai, 

sendo narrada, ao mesmo tempo, a história de um jornalista que também parte à procura de 
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algo, mas desta vez da própria história de Laurentina, para assim reproduzi-la. Para tanto, este 

escritor busca reproduzir todo o percurso traçado pela jovem. 

Interessante observar que, na contracapa da edição de 2012, da Língua Geral, há o 

seguinte trecho: 

 

Em As mulheres do meu pai, realidade e ficção correm lado a lado, a primeira 
alimentando a segunda. Nos territórios que José Eduardo Agualusa atravessa, 

porém, a realidade é quase sempre mais inverossímil do que a ficção. Os 

quatro personagens do romance que o autor escreve, enquanto viaja, vão com 
ele de Luanda, capital de Angola, até Benguela e Namibe [...] (MDMP. Grifo 

nosso), 

 

do qual grifamos determinada passagem que nos chama a atenção. Primeiramente, sabemos que 

a ficção é sempre alimentada pela realidade, e não estamos a dizer verdade. Em segundo lugar, 

é afirmado que José Eduardo Agualusa, ou seja, o autor/pessoa física, atravessa determinados 

territórios, mas aqui a interpretação pode ser dupla, pois pode-se tratar de uma travessia factual, 

empreendida pela pessoa do autor, no plano real, ou pode ainda representar uma travessia 

metafórica, como se ele atravessasse tais territórios através/a partir da narrativa. A dupla 

interpretação ainda é reforçada pelo trecho ao qual atribuímos o grifo – seria tal viagem uma 

figura de linguagem ou Agualusa realmente percorreu tais territórios à procura da história que 

narra? Este autor seria como os personagens que o acompanham, criação e uma projeção deste 

autor implícito – mais um caso do reflexo de José? 

Assim como acontece em Estação das chuvas, no romance As mulheres do meu 

pai temos muitos exemplos de notas de rodapé que constituem a narrativa, mas se diferenciam 

das que encontramos naquele romance por se relacionarem, diretamente, ao plano ficcional. 

Todavia, ainda que as notas que compõem Estação das chuvas sejam, na sua grande maioria, 

compostas por explicações verdadeiras e as presentes em As mulheres do meu pai por 

explicações ficcionais, ao colocarmos ambas lado a lado, as notas adquirem uma mesma feição, 

o que colabora para instauração do jogo na/da narrativa, sobretudo por o leitor ser levado a crer 

que todas possuem uma mesma aura de veracidade, o que é possibilitado pela inserção das notas 

factuais. 

Um primeiro exemplo é a observação que Laurentina, uma personagem que 

também narra sua história, faz sobre o ato de chorar, ao afirmar que não queria chorar: “Choro 

muito. Choro no cinema, nos casamentos, choro a ler qualquer coisa, eu sei lá, O amor nos 

tempos da cólera. Comovem-me os desastres e as alegrias de amor dos outros, mas não me 

lembro de ter chorado alguma vez em razão dos meus próprios desaires” (MDMP, p. 18). Tal 
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nota poderia estar integrada à narrativa de Laurentina, pois dialoga com o que estava sendo 

narrado, mas figura em rodapé talvez por a passagem ter sido tomada apenas como uma 

observação “desnecessária” ou como um comentário pessoal da personagem, mas que se torna 

importante para que o perfil de Laurentina seja composto. É sabido que o personagem também 

é construído por aquilo que diz de si próprio e o fato de Laurentina ter dito que não se lembra 

de ter chorado por suas próprias desventuras, apesar de tê-las, mostra uma faceta da personagem 

que se quer forte com relação à sua vida, mas que se emociona com relação aos outros. 

Outro exemplo de nota de rodapé é o da referência ao apartheid da África do Sul, 

mas desta vez trata-se de uma nota explicativa: “Segundo dados do Instituto Sul-Africano para 

as Relações Raciais, 147 mulheres são violadas, em cada dia, na África do Sul.” (MDMP, p. 

127). Tal nota é acrescentada à fala de Laurentina, quando chegam ao país: “Tens razão, o 

apartheid acabou. Mas isso não significa que não tenha existido. Aproveito para te lembrar que 

no país mais civilizado da África, como tu [Brand] lhe chamas, nenhuma mulher está segura. 

Sabes quantas mulheres são violadas aqui em cada dia?” (MDMP, p. 127). Ainda que, 

aparentemente, a nota apresente características de nota explicativa, poderia funcionar, 

perfeitamente, como fala de Laurentina, já que é a personagem que lança a pergunta, que o 

personagem não responde. 

Laurentina também se utiliza de notas de rodapé para emitir comentários irônicos, 

que talvez coubessem no corpo da narrativa, mas que devido a uma escolha estilística e de 

construção, por parte do escritor, a partir do perfil da narradora, foram colocados à margem do 

texto. No caso específico da seguinte nota, a personagem comenta a expressão “impressionante 

esplendor colonial” (MDMP, p. 146), gerando diversas e divergentes opiniões: “A expressão 

agrada-me e intriga-me. Não se diz um edifício moderno que possui ‘um certo esplendor pós-

colonial’. Fica ridículo. Pressupõe-se que esplendor seja algo apenas possível de ocorrer na 

época colonial” (MDMP, p. 146). 

As notas também podem funcionar como diálogos entre o narrador e seus leitores, 

buscando-se estabelecer um pacto de leitura ou apenas para gerar o riso, como no exemplo da 

nota na qual Laurentina fala sobre vozes fortes: 

 

Um dos principais requisitos para se ser um bom comandante de avião é a voz. 

Quando o avião decola, naquele momento em que tudo estremece e range, não 

há nada mais tranquilizador do que escutar a frase “Boa noite senhores 

passageiros, fala-vos o vosso comandante”, pronunciada por uma voz firme, 
absolutamente segura, e ao mesmo tempo calorosa. Imaginem um comandante 

de avião com a voz do Woody Allen. Vocês sentir-se-iam seguras (dirijo-me 
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especialmente às leitoras)? Eu sou mulher, exijo um comandante com voz de 

comandante. (MDMP, p. 182) 

 

A partir do que Laurentina diz sobre si própria, enquanto narradora e responsável 

pela nota, podemos inferir que talvez a personagem tivesse medo de viagens de avião, ou ainda 

a necessidade de se sentir protegida, necessidade compartilhada pelas mulheres, assim como 

afirmado por ela, e a voz forte seria expressão de outros exemplos de forças. Tal leitura 

contradiz, em certa medida, determinada leitura que fazemos de Laurentina, personagem que 

se apresenta, supostamente, como forte e autossuficiente. 

As notas em As mulheres do meu pai podem funcionar como mecanismos que 

acrescentam informações/explicações, mas que não deixam de fazer parte da narrativa 

propriamente dita, sobretudo por se relacionarem às falas de Laurentina, que narra muitos dos 

fatos da obra, em diálogo com a temática abordada no corpo do texto. 

Ao recuperar-se da malária, a personagem fala sobre alguns pensamentos que teve, 

que julga não serem seus, e apenas neste trecho são inseridas três notas de rodapé. Na primeira, 

faz uma ressalva sobre a utilização de batons e afirma utilizá-los, embora não os mais fortes; 

na segunda, cita um artigo científico do sexólogo John Bancroft, que discorre sobre o 

desenvolvimento dos padrões sexuais básicos masculino e feminino. Já no terceiro apresenta-

nos o poema completo da angolana Ana Paula Tavares, do qual cita, no corpo do texto, um 

verso adaptado a Bartolomeu Falcato, enquanto se relacionavam, amorosamente: “Vês? As tuas 

mãos foram feitas para a taça dos meus seios” (MDMP, p. 192). Chamamos de adaptado uma 

vez que não corresponde, integralmente, ao verso original, que descreve como era o “escravo” 

a quem a eu-lírico se entregou, ao invés de se entregar ao “rei” – “O escravo era novo / Tinha 

um corpo perfeito / As mãos feitas para a taça dos meus seios”11. 

No capítulo “Um cenotáfio”, narrado por Laurentina, é descrita, inicialmente, a casa 

de Anacleta, a mulher que fora o grande amor de Faustino Manso, seu suposto pai. A narradora 

compara a casa a um cenotáfio, acrescentando uma nota à palavra que, num primeiro momento, 

parece ser uma nota explicativa, mas que é, na verdade, uma fala da própria Laurentina, 

explicando não apenas o termo, para que a comparação faça sentido, mas acrescentando uma 

opinião pessoal: 

 

Túmulo ou monumento fúnebre em memória de alguém cujo corpo não jaz ali 
sepultado; túmulo honorário. [...] Retirei a definição acima do Dicionário 

Houaiss. Acho que o Houaiss está para os utentes da língua portuguesa como 

                                                
11 Trata-se do poema “Devia olhar o rei”, presente na obra Manual para Amantes Desesperados.  
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a carteira de uma senhora para uma senhora: é indispensável e salvador e traz 

uma infinidade de minúsculos artigos absolutamente inúteis, mas 

maravilhosos. Cenotáfio, por exemplo, para mim foi amor à primeira vista. 
Aqui há dias, no aeroporto, em Joanesburgo, demos com um polícia de 

fronteira extremamente obtuso, um tipo sem alma. “Parece um cenotáfio”, 

comentei. Bartolomeu concordou com uma gargalhada: “Não faço ideia do 

que seja um cenotáfio, mas lá que parece, parece”. (MDMP, p. 256). 

 

O fato de tal trecho vir em nota de rodapé justifica-se pela digressão realizada por 

Laurentina, já que, além de apresentar terminologias para o terno cenotáfio, descreveu uma 

cena na qual Bartolomeu estava presente, que não se relaciona, diretamente, com o que estava 

sendo narrado por ela. Porém existem notas, com comentários da personagem, que não possuem 

explicações para não estarem no próprio corpo do texto, como acontece com a nota acrescentada 

à descrição que a jovem faz de Irene, sobrinha de Anacleta. Ao dizer: “Uma empregada gorda, 

com a pele muito lisa e esticada” (MDMP, p. 258), acrescenta a nota “Parecia saída de um 

quadro do pintor colombiano Fernando Botero: era alegre de ser gorda!” (Idem). 

Interessante observar que à medida que avançamos na leitura de As mulheres do 

meu pai, sobretudo nos capítulos narrados por Laurentina, percebemos que há dois níveis de 

narração, o que não significa dizer que são duas narrativas distintas. É como se uma acontecesse 

a partir da outra, mas sem que fosse obrigatória. Ao conversar com Anacleta sobre o desejo de 

descobrir a verdade sobre seu pai, Laurentina afirma: “Sim, há verdades que magoam. Mas 

talvez a dor seja necessária... [...] [nota] Mal terminei de dizer isto lembrei-me de uns versos do 

poeta sul-africano Breyten Breytenbach: “A dor é inútil Senhor / Podemos passar muito bem 

sem ela [...]” (MDMP, p. 259). 

No início da citação temos uma passagem do corpo do texto e ao final um trecho 

da nota de rodapé. Neste trecho a narradora acaba se contradizendo, ou melhor, reflete sobre 

sua própria fala, a partir da citação do poeta sul-africano, e acaba por mudar de opinião, o que 

é afirmado nas passagens seguintes. 

Trata-se, portanto, de parte do jogo do texto e o autor, a jogar, nos leva a desviar 

nosso olhar de um ponto a outro, bem como nos transporta para o interior do jogo. Desse modo, 

é como se as notas funcionassem como confissões de Laurentina, dirigidas não ao leitor dos 

fatos, mas a seu leitor confidente, ao qual não dirige apenas a história da procura por seu pai, 

mas alguns sentimentos mais íntimos, que julga não serem relevantes para comporem o corpo 

do texto, mas que também não são desimportantes ao ponto de serem suprimidos, figurando, 

assim, à margem do discurso principal. 
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No capítulo “A verdadeira história de Faustino Manso” nos é narrada a história de 

amor entre o músico e dona Anacleta. Quem narra é Laurentina, mas o faz a partir do relato da 

velha senhora. Por isso, em determinados momentos, é como se a narração fosse realizada 

através do discurso indireto livre, ao que se acrescentam, também, falas diretas da senhora e 

notas de rodapé. É em uma dessas notas que Laurentina denuncia o anacronismo cometido por 

Anacleta, ao afirmar ter dado o primeiro beijo em Faustino Manso, em 1946, ao som de Caubí12 

Peixoto, sendo que, através de pesquisas na internet, a narradora descobriu que o cantor gravara 

seu primeiro disco apenas em 1952. Todavia, ao ligar para Anacleta a fim de informá-la sobre 

o equívoco cometido, a senhora ofendeu-se. 

Por partir à procura da história de seu suposto pai, Laurentina começa a descobrir a 

verdade que se escondia por trás de sua própria vida, apontando o início de tais descobertas em 

uma nota de rodapé, mas sem evidenciar tudo claramente, pois ela própria ainda desconhecia 

alguns fatos, tendo apenas suposições. 

Seretha du Toit, uma das mulheres de Faustino, que recebeu dele uma coleção de 

cartas, decidiu entregar toda sua correspondência à Laurentina, para que a jovem pudesse 

conhecer um pouco mais da história do pai. Em uma das cartas, Faustino fala sobre estar 

morando em um casarão colonial, em Quelimane, propriedade de Ana de Lacerda, e sobre um 

outro hóspede, o professor de português Dário. Tal carta deixa Laurentina espantada, como ela 

própria afirma, sobretudo por relacionar o fato de o pai adotivo também ter conhecido a mãe de 

sua irmã Juliana, muito parecida com ela e que todos julgavam ser filha, assim como ela, de 

Faustino Manso. Em nota, a narradora afirma: “A referência ao meu pai deixou-me por instantes 

transida de espanto. Sentei-me a reler a carta, esta passagem, uma e outra vez, e então – de 

repente – compreendi a razão porque Juliana se parece tanto comigo (ou eu com ela)” (MDMP, 

p. 325). 

Na obra As mulheres do meu pai figuram muitos narradores, sendo eles, também, 

personagens da obra. Desse modo, significativo é o fato de encontrarmos notas de rodapé 

somente nos capítulos narrados por Laurentina e não nos narrados pelos outros narradores-

personagens. Talvez tal se dê pelo fato de, inicialmente, As mulheres do meu pai ter a jovem 

como narradora principal, sendo os outros narradores coadjuvantes. Ou ainda se dê por tudo 

fazer parte do jogo que Agualusa constrói para que joguemos com ele, principalmente para 

                                                
12 Utilizamos a grafia empregada na edição de As mulheres do meu pai (2012), uma vez que a grafia correta seria 

Cauby. Talvez a utilização seja intencional, como parte do jogo no/do texto, no qual Caubi seria a grafia empregada 

para se referir ao cantor enquanto personagem. Ou ainda tudo não passe de um erro tipográfico. 
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atribuir à narrativa da jovem determinado status, que estaria ausente da narrativa desse narrador 

sem nome. 

Para identificarmos os narradores de determinados capítulos é necessária uma 

leitura atenta, pois os fatos alternam-se ao se alternarem os narradores. Um fato que começa a 

ser narrado anteriormente tem sua continuidade após outras narrações, de outros narradores, 

por isso é de suma importância que o leitor avance e retorne na/à narrativa – logo, jogue seu 

xadrez de leitor –   para que os fatos sejam concatenados e a totalidade da cena seja construída. 

Anteriormente, mencionamos a questão de alguns capítulos serem datados, o que facilitaria a 

junção dos fragmentos do texto. Desse modo, é como se Agualusa construísse uma espécie de 

quebra-cabeça, para continuarmos na esfera dos jogos propostos pelo autor angolano. Podemos 

ler, respeitando a ordem das cenas, segundo o que nos é imposto pelo autor, mas podemos ler, 

também, respeitando os locais e datas, para assim seguir a sequência lógica dos fatos. Desse 

modo, podemos decidir como jogar o jogo de As mulheres do meu pai. 

O primeiro capítulo do primeiro andamento, intitulado “Oncócua, sul de Angola. 

Domingo, 6 de novembro de 2005” é narrado por um homem, que acorda de um sonho 

protagonizado por Laurentina, sendo, também, neste sonho, o momento que vislumbra a frase 

“De quantas verdades se faz uma mentira?” (MDMP, p. 15). De acordo com sua fala, o narrador 

dormia ao lado de uma personagem chamada Karen e após despertar, começa a fazer a seguinte 

descrição: 

 

Acordei suspenso numa luz oblíqua. [...] Virei a cabeça e dei com o rosto de 

Karen. Dormia. A dormir Karen volta a ser jovem [...] Levantei-me com 

cuidado e espreitei pela janela. Uma enorme montanha, com o formato de um 
cone perfeito, flutuava no horizonte. Duas mulheres mucubais avançavam sem 

ruído. A mulher mais alta não devia ter mais de 16 anos, cintura estreita, 

pulseiras coloridas nos finos pulsos dourados; lembrei-me, ao vê-la, de um 
verso de Ruy Duarte de Carvalho – os seios: frágeis acúleos na placa do peito. 

(MDMP, p. 15). 

 

Após este primeiro capítulo, seguem-se outros 23, até que chegamos ao intitulado 

“Oncócua, sul de Angola. Sábado, 5 de novembro de 2005”, ou seja, tal capítulo é composto 

pela narração dos fatos que antecederam as cenas narradas na seção que abre o romance, da 

qual destacamos o trecho acima. Mais interessante ainda é observar que o capítulo posterior ao 

do 5 de novembro chama-se, não sem motivo, “Outro início”, sendo narrado por Laurentina: 

 

Acordei suspensa numa luz oblíqua. Virei a cabeça e dei com o rosto de 

Mandume. Dormia. A dormir Mandume volta a ser um menino [...] Levantei-

me com cuidado e espreitei pela janela. Duas mulheres mucubais (seriam 
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mucubais?) avançavam sem ruído ao longo de uma larguíssima rua de terra 

batida. A mulher mais alta não devia ter mais de 15 anos, cintura estreita, a 

cintura que eu gostaria de voltar a ter, pulseiras coloridas nos finos pulsos 
dourados. Uma enorme montanha, com o formato de um cone perfeito, erguia-

se no horizonte. Lembrei-me, ao vê-la, de uns versos de Eugénio de Andrade: 

“Também elas cantam, as montanhas / somente nenhum de nós / as ouve, 

distraídos / com o monótono silabar do vento”. (MDMP, p. 107). 

 

O capítulo “Outro início” não apresenta local e data, assim não é possível sabermos qual relação 

espaço-temporal há entre as cenas de Laurentina e a do narrador sem nome, sendo relevante, 

porém, o fato de “Outro início” poder ser uma outra possibilidade para abertura da obra, embora 

figure como o capítulo que encerra o primeiro andamento. Neste caso podemos retomar o 

símbolo mitológico da serpente a morder a própria cauda, representando o fim que é também o 

princípio – o eterno retorno. Trata-se do Oroboro, cuja palavra em si já carrega tal significação, 

uma vez que lida da esquerda para a direita ou de trás para frente apresenta a mesma grafia e 

sonoridade. 

Interessante destacar os versos citados em ambas as cenas. Enquanto Laurentina 

ressalta a montanha, em cone perfeito, citando versos do português Eugénio de Andrade, o 

narrador anônimo cita versos do angolano Ruy Duarte de Carvalho, que ressaltam os seios, 

também percebidos como cones perfeitos, mas de uma maneira mais poética, com a utilização 

do vocábulo acúleos. Ao retomar um português e um angolano, Agualusa põe em diálogo duas 

identidades, assim como propôs ao criar a obra, uma vez que, em entrevista concedida ao jornal 

português Diário de Notícias, o autor afirma: “Tenho dois dos personagens principais, dois 

portugueses de origem africana, e uma questão que me interessava tratar, mas nunca tratei: a 

dos novos portugueses. Quem são estas pessoas, esta nova geração de origem africana? Um tem 

maior preocupação com as suas origens, outro questiona-as.” (LUCAS, 2007, s/p). 

Todo o romance As mulheres do meu pai é construído de modo a uma cena 

dialogar com a outra, como cenas em encaixe, o que nos permite empregar a expressão francesa 

mîse-en-abyme, que exemplifica muito bem o que acontece nesta narrativa de Agualusa. Há um 

exemplo muito famoso sobre o que aqui propomos discorrer, que é o conto “Continuidade dos 

parques”, de Julio Cortázar (1971). Neste conto, um dos personagens está prestes a terminar a 

leitura de um romance, cuja última cena é marcada pelo encontro de dois amantes. O homem 

deveria cometer um homicídio, desfecho este narrado de modo a mostrar todos os passos dados 

por este suposto assassino, até que é descrito o ambiente onde o leitor do romance está, sendo 

este semelhante ao ambiente habitado pelo personagem do conto, o que nos leva a perceber 

ambos os personagens como sendo os mesmos. 
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Instiga-nos tal possibilidade de leitura dentro de As mulheres do meu pai, não 

apenas com relação ao exemplo acima apontado sobre os inícios, mas também de acordo com 

outras cenas, como se estivéssemos olhando em abismos e vislumbrando as narrativas em 

encaixe, quase em vórtice. 

A narradora Laurentina parte à procura da história de seu verdadeiro pai. Para tanto, 

visita todos os espaços percorridos por ele e conhece todas as suas mulheres (e supostos 

descendentes). Não simultaneamente, mas de igual modo, o narrador anônimo parte à procura 

da história de Laurentina para assim reproduzi-la. Em determinado momento, é como se ambas 

as viagens se cruzassem. No capítulo “Trans-Karoo Express, algures entre Cape Town e 

Joanesburgo. África do Sul. Quinta-feira, 17 de novembro de 2005”, o narrador narra sua 

viagem de trem, afirmando: 

 

Depois curvava à direita e ia dar a uma casa em madeira. Não reparei 

imediatamente na casa porque tinha a mesma cor da terra. Um vermelho 

convulso. Largas janelas abertas. A luz, numa rajada, iluminou um rapaz 
negro, alto e anguloso, dentro da casa, sentado num sofá. Acenei para ele e o 

rapaz retribuiu o aceno. (MDMP, p. 159). 

 

Mais à frente, no capítulo intitulado “A casa vermelha”, narrado por Mandume, amigo 

apaixonado por Laurentina, tem-se o seguinte trecho, narrado, justamente, de dentro de uma 

casa vermelha: 

 

Não me tinha dado conta de que a estrada corria paralela ao caminho de ferro. 

O comboio passou, muito devagar, pouca-terra, pouca-terra, pouca-terra, num 
longo queixume de seda e fumo. Um homem moreno, bronzeado, numa das 

janelas do vagão-restaurante, acenou para mim. Ergui a mão e retribuí o aceno 

(MDMP, p. 163). 

 

Vale salientar que nosso narrador anônimo estava no vagão-restaurante quando acenou para o 

homem no interior da casa vermelha, o que criaria indícios de que dois personagens, das duas 

narrativas distintas, uma a alimentar a outra, se encontraram, ou ainda se viram, mesmo que por 

um instante. 

Dizemos que uma narrativa alimenta a outra a partir da perspectiva da mîse-en-

abyme, pois supostamente é a viagem de Laurentina e seu relato que inspiram o narrador 

anônimo a seguir seu trajeto e a reproduzir sua história. Porém, mesmo que toda esta segunda 

narrativa, que na verdade abre o romance, seja narrada por um homem, fator instigante, 

também, em se tratando de um romance de Agualusa, o que merece destaque é o fato de que 
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toda a ideia parte de outra personagem – Karen – a mulher que dorme ao lado do narrador no 

primeiro capítulo do primeiro andamento. 

Neste capítulo, quando o narrador relata a Karen que sonhou com Laurentina, a 

mulher diz “A sério? Isso é bom. As personagens começam a existir no momento em que nos 

aparecem em sonhos” (MDMP, p. 16), afirmação que pode gerar alguns questionamentos, 

sobretudo com relação à natureza de Laurentina. 

Conforme avançamos na leitura, conhecemos outros narradores e é a partir de um 

capítulo narrado pelo homem anônimo que tudo se esclarece, muito antes de atingirmos o 

clímax da leitura. Em “Rio de Janeiro. Sexta-feira, 24 de junho de 2005”, data anterior à do 

primeiro capítulo, o narrador afirma que jantou com Karen e lhe pediu ajuda para escrever o 

roteiro para uma produção cinematográfica: 

 

Passamos parte da manhã, e umas boas horas depois do almoço, a conversar 

sobre o filme. Esboçamos um enredo. Queremos contar a história de uma 

documentarista portuguesa que viaja até Luanda para assistir ao funeral do 
pai, Faustino Manso, famoso cantor e compositor angolano. A partir de certa 

altura Laurentina decide reconstruir o percurso do pai, o qual, durante os anos 

60 e 70, percorreu toda a costa da África Austral, desde Luanda à Ilha de 

Moçambique. Faustino ficava dois ou três anos em cada cidade, às vezes um 
pouco mais, fundava uma família, e voltava à estrada. Em cada cidade visitada 

Laurentina grava os testemunhos das viúvas de Faustino, e dos seus 

numerosos filhos, bem como de muitas outras pessoas que conviveram com 
ele. O retrato que pouco a pouco começa a emergir é o de um homem 

misteriosamente complexo. No final Laurentina descobre que Faustino era 

estéril. (MDMP, p. 25-26). 

 

Trata-se, pois, de uma estrutura de ficção dentro da ficção – dois personagens 

tencionam criar um filme, por isso viajam à procura de elementos que possam ser empregados 

em tal projeto. Ao mesmo tempo é narrada a história que seria contada no filme, como se tais 

roteiristas e produtores estivessem nos apresentando o enredo/roteiro do que viria a ser a 

produção. 

Desse modo, a narrativa de Laurentina não pode ser considerada a principal de As 

mulheres do meu pai, como apontamos acima, mas é fruto do trabalho desenvolvido pelos 

personagens que compõem o núcleo central da obra. Interessante observar o jogo instaurado 

por Agualusa, de modo a dar a entender que o que os produtores encontram na viagem e nos 

destinos a que chegam são ficcionalizados (ficção na ficção) e incorporados no roteiro da 

história de Laurentina. Um exemplo são as coincidências entre o motorista que acompanha 

Laurentina, seu sobrinho Bartolomeu Falcato, o amigo Mandume, e o que guia Karen e sua 

equipe, para além de outros fatos comuns. 
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Para se deslocarem pelos espaços, a fim de encontrarem fatos acerca de Faustino 

Manso, Laurentina e seus acompanhantes contratam os serviços de um motorista com sua 

Malembelembe. Seu nome era Albino Amador, com alcunha Pouca Sorte, pois, segundo ele, as 

mulheres não gostavam dele. Pouca Sorte era um homem misterioso e descobre-se, pelo meio 

da narrativa, que se tratava de um padre que abandonou o sacerdócio. Já Karen e a equipe têm 

como motorista Azarado (aquele que tem pouca sorte), um homem elegante, com 50 anos, pai 

de 18 filhos, de mulheres distintas. Quando indagado sobre tal fato, o motorista enumera 

mulheres e filhos, o que chama a atenção de Karen: 

 

– Anacleta, três filhos. Fatita, dois filhos. Leopoldina, três filhos... Karen 

olhava-o, fascinada. Quase conseguia escutar o pensamento dela: – E os 

filhos? Você sabe o nome de todos eles? – Claro. Todos os meus filhos têm o 

nome de bebidas... – De bebidas?!... – Exatamente: bebidas. Quando a minha 

primeira filha nasceu, eu estava sentado num bar com uns amigos a beber uma 

Cuca. Ficou Cuca. (MDMP, p. 60-61) 

 

Interessante observar que os nomes das mulheres de Azarado são os nomes que 

Karen atribui às mulheres de Faustino Manso, que compõem sua produção cinematográfica. 

Ou seja, trata-se, portanto, de uma brincadeira, ao que Agualusa afirma: 

 

O que demora mais quando se começa a escrever um livro é encontrar o tom 

certo e a estrutura. Divertiu-me criar a ilusão de que o leitor está a assistir à 
construção do romance a partir da viagem real que fizemos e de como essa 

viagem vai alimentando a ficção, sendo que ao mesmo tempo a ficção vai 

participando da realidade e influenciando-a. Divertiu-me, sobretudo, o facto 
de que nos nossos países a realidade tende a ser muito mais inverossímil do 

que a ficção. (LUCAS, 2007, s/p.) 

 

Assim sendo, a partir do jogo construído em As mulheres do meu pai e do exemplo 

presente em “Continuidade dos parques”, devemos considerar a possibilidade de criadores e 

criaturas se encontrarem, ainda que seja para trocarem um aceno apenas. 

Outro romance que nos chama atenção quanto à estrutura da obra é Milagrário 

pessoal (2010) que apresenta características que também encontramos em A conjura. O 

romance é narrado por um homem que fala na primeira pessoa e que escreve sobre prodígios 

em seu caderno ou diário, a que chama de milagrário pessoal. Ele, um professor, discorre sobre 

sua vida, sobretudo acerca do que vem a viver juntamente com a linguista Iara, pesquisadora 

de neologismos e sua ex-aluna. 
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A cada capítulo, encontramos uma espécie de resumo, como no romance publicado 

em 1989, e já somos advertidos do que encontraremos nas próximas páginas. No primeiro 

capítulo, por exemplo, temos o seguinte trecho: 

 

A neologista, e o curioso ofício de caçar, colecionar e classificar palavras 

novas, como um entomologista caça, coleciona e classifica coleópteros. Este 

capítulo versa também sobre a instalação dos milagres no quotidiano das 
pessoas, prodígios domésticos, quase secretos, de cujo fulgor pouca gente se 

apercebe. (MP, p. 13). 

 

Tais passagens podem ser tomadas como casos particulares de elocuções que se 

assemelham às falas do coro das tragédias gregas, como apontado anteriormente, pois é como 

se uma voz falasse acerca do que irá acontecer, como um recado ou aviso, não sendo, porém, 

nem do narrador da obra, nem de algum personagem, aproximando-se mais do que poderia vir 

a ser a voz do autor implícito – conhecedor do universo diegético presente na obra. 

Milagrário pessoal possui 14 capítulos, dos quais os 13 primeiros não apresentam 

títulos, mas possuem estas passagens explicativas e somente o décimo quarto não apresenta este 

padrão de resumo, mas possui um título – “breve refutação da morte”, que carrega em si próprio 

os significados do que estamos prestes a encontrar nas páginas seguintes. 

Tais considerações não são tão instigantes quanto é uma afirmação presente em 

“notas, agradecimentos e bibliografia”. Neste paratexto, Agualusa, supostamente, fala por ele 

próprio, uma vez que os “agradecimentos” de determinada obra é exemplo efetivo da presença 

da voz do autor, ainda que esteja à margem, mas não deixa de dialogar com o texto propriamente 

dito. Os paratextos mais comuns são as epígrafes e os agradecimentos, que no caso particular 

de Agualusa, passaram a figurar, também, como esclarecimentos, devido a algumas 

“confusões” de leituras e interpretações. O autor, para além de agradecer, achou por bem 

esclarecer quaisquer pontos obscuros que pudessem gerar leituras deturpadas ou 

questionamentos que as próprias obras não respondessem, sobretudo com relação à existência 

de determinados personagens. 

Neste sentido, os paratextos de Agualusa funcionam como importantes mecanismos 

para realização do jogo proposto – é uma forma sutil de o autor introduzir elementos que 

dialoguem com o texto e que até mesmo façam parte dele, principalmente por tudo relacionar-

se de modo a construir a significação global não apenas da obra em questão, mas do 

“macrorromance agualusiano”.  

 Assim, ao citar o décimo capítulo de Milagrário pessoal, o autor afirma que 

recuperou um conto que havia escrito, anteriormente, e que foi publicado no livro Catálogo de 
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sombras (2003). Neste ponto, afirma: “A atual versão, bastante diversa das anteriores, 

aproxima-se muito mais do testemunho da pessoa que serviu de modelo para o narrador deste 

romance” (MP, p. 233), o que evidencia não se tratar de mais um caso de projeção de José no 

espelho, mas possivelmente de alguém que o José real conheceu. 

A este respeito, Antonio Candido, em “A personagem do romance”, afirma que 

existem personagens que surgem de contatos diretos interno e externo do autor, que no caso é 

o empírico. Segundo o estudioso, “o caso da experiência interior é o da personagem projetada, 

em que o escritor incorpora a sua vivência, os seus sentimentos” (CANDIDO, 2002, p. 71) o 

que corresponderia a dizer, no presente estudo, ocorrências específicas de projeções de José no 

espelho. Já com relação ao contato direto externo, “ocaso da experiência exterior é o da 

transposição de pessoas com as quais o romancista teve contato direto” (Idem), sendo um 

exemplo o caso do narrador de Milagrário pessoal, como afirmado por Agualusa. 

Já nos agradecimentos de Barroco Tropical, o escritor afirma que determinado 

centro de saúde mental é invenção literária, mas salienta que existe uma instituição semelhante 

em Luanda, diferenciando, contudo, os responsáveis pelos centros, pois o personagem 

responsável pela instituição, no plano ficcional, não possui semelhanças para com a figura 

factual que cuida do centro existente em Luanda. 

Algo que está presente no romance e que o escritor afirma acontecer na “vida real” 

são os assassinatos de pessoas acusadas de feitiçaria, sobretudo de crianças, e afirma que 

recortes de jornais mencionados na narrativa de fato existem. 

Uma das personagens fora inspirada em uma mulher que vivia em Salvador, mas 

apenas isso, pois a ficção não reproduz a vida daquela que serviu de fonte para Agualusa, que 

afirma, em seguida, que “os restantes personagens vieram todos ter [consigo] de algum lugar 

remoto a que não [sabe] dar nome. Quaisquer semelhanças entre eles e pessoas reais devem ser 

consideradas completamente acidentais” (BT, p. 342). 

Tal afirmação se torna importante, principalmente quando o romance conta com a 

presença/representação de figuras factuais, que nas obras passam a figurar como personagens 

ficcionais. Desse modo, os enganos podem ser evitados, mas sempre lemos conscientes de que 

os próprios esclarecimentos podem fazer parte do jogo que o autor propõe aos leitores, uma vez 

que a margem nem sempre está fora, mas sim em diálogo com a narrativa propriamente dita. 

Por estarmos abordando a questão da projeção de José no espelho, é relevante que 

analisemos o fato de Agualusa atribuir, a seus personagens, falas pronunciadas por ele próprio 

ou ações por ele vivenciadas. Um ótimo exemplo encontra-se em Um estranho em Goa, na 

sequência da cena na qual o personagem José encontra-se com Plácido, que lhe diz uma frase 
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que o narrador afirma estar habituado a ouvir, ao longo dos últimos anos: “Você, meu querido 

compatriota, não sabe nada” (UEG, 2000, p. 49), ou seja, muitos afirmam que Agualusa, 

adjetivado, ironicamente de compatriota, desconhece a verdade dos fatos e que se torna um 

“oportunista” ao criar suas obras, utilizando-se da história traumática de Angola, para vender, 

sobretudo no exterior. 

Encontramos outro exemplo em Barroco Tropical, referente ao personagem 

Bartolomeu Falcato, que também é um dos narradores da obra.  Ao conceder uma entrevista, 

afirma: “[...] comentei distraído o vago aborrecimento que sempre me provocou a poesia de 

Agostinho Neto. E acrescentei: Foi um estadista, não um poeta, a poesia era para ele uma outra 

forma de fazer política. Deixou-nos apenas meia dúzia de versos, quase todos medíocres” (BT, 

p. 84). Em entrevista concedida ao programa Roda Viva, da TV Cultura, exibida em 04 de 

julho de 2011, Agualusa teceu severas considerações sobre Agostinho Neto, como poeta e como 

político, palavras semelhantes às pronunciadas por Bartolomeu no universo diegético. Neste 

caso específico, por o romance ter sido publicado anos antes de a entrevista ser realizada, 

poderíamos pensar na ficção como a alimentar a realidade. Todavia, para compor as falas de 

Bartolomeu, Agualusa pode ter se servido de suas próprias ideias e opiniões, o que 

corresponderia a pensarmos na realidade a alimentar a ficção. 

Interessante observar que Bartolomeu Falcato também era escritor e, ao contar 

sobre o processo de escrita das últimas páginas “deste” romance, no caso Barroco tropical, 

afirma, sob forma de comentário, entre parênteses: “(Chamo-lhe romance. Gosto da palavra, do 

sabor dela, mas podia dar-lhe outro nome qualquer: testemunho, relato, talvez acatar a sugestão 

de Kianda e chamar-lhe um elucidário. Escrevo para compreender e aceitar. Escrevo para tentar 

perdoar-lhe)” (BT, p. 329). Ao empregar o pronome demonstrativo “deste”, o narrador estaria 

se referindo à obra que escrevia, como se tal processo acontecesse simultaneamente ao ato de 

leitura. Como se o leitor fosse acompanhando a produção do romance, cuja totalidade se 

manifestaria com a junção das seções narradas por Bartolomeu, para quem a escrita estava a 

cumprir um importante papel – compreender o porquê de Kianda ter tomado determinada 

decisão após descoberta de uma doença. 

No plano ficcional, a obra anunciada pelo narrador-personagem, ou personagem-

narrador, segundo ele, teve as últimas páginas escritas em Amesterdão (grafia empregada no 

romance), mesmo local a partir do qual Agualusa assina e fecha Barroco Tropical. De fato, 

José Eduardo Agualusa passou um período em Amsterdam, a convite da Fundação Holandesa 

para a Literatura, terminando de escrever o romance citado, assim como também se beneficiou 

de uma bolsa de criação literária, concedida pela instituição alemã Deutscher Akademischer 
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Austauschdienst. Desse modo, durante um ano, morou em Berlim e escreveu o romance O Ano 

em que Zumbi Tomou o Rio. A informação de que havia morado em Berlim durante esse um 

ano está presente em Barroco Tropical, mas na obra, o beneficiado foi o personagem-escritor 

Bartolomeu Falcato, que apresenta o seguinte comentário: “(Vivi um ano em Berlim, 

beneficiado de uma bolsa de criação literária do Deutscher Akademischer Austausch Dienst. 

Não cheguei a aprender a língua, mas ganhei o hábito de praguejar em alemão)” (BT, p. 200). 

Tais passagens funcionam como projeções de José no espelho, a partir das quais o 

angolano transfigura-se no outro, no ser ficcional, como se a própria vida servisse de matéria-

prima para composição desse alter ego. Salientando, porém, não se tratar do Agualusa 

propriamente dito, mas sim do seu reflexo. 

Importante ressaltar que Bartolomeu Falcato não estreia em Barroco Tropical, 

antes tem sua primeira aparição em As mulheres do meu pai. Sobrinho de Laurentina, pelo 

menos no início, o personagem viaja com a tia à procura da história do avô e também realiza, 

como a jovem, a narração do romance, que se alterna entre outros personagens-narradores. 

Ainda que Bartolomeu seja portador de importante papel em As mulheres do meu pai, é em 

Barroco Tropical que será protagonista da narração, dividindo a tarefa apenas com Kianda, e 

da obra como um todo, uma vez que os acontecimentos se ligam diretamente à sua vida e às 

escolhas que realiza. É como se o personagem tivesse funcionado muito bem na primeira obra 

e como se sua vida ainda rendesse muito enredo, sobretudo por ele ser um sujeito autêntico. 

Desse modo, o jogo passa a ser construído a partir da retomada de Bartolomeu, que tem a 

oportunidade de continuar a narrar os fatos que a si sucederam. 

O fato de o escritor e documentarista ser um personagem em trânsito não é o único 

ponto que nos chama a atenção na obra. Aqui também encontramos a estratégia dos comentários 

inseridos entre parênteses e mesmo que Kianda também seja uma das narradoras, os 

comentários são na maioria realizados por Bartolomeu, sobretudo por se tratar de um 

metarromance13. 

Em determinado trecho, ao relatar um episódio de “interrogatório” do qual 

participara seu ainda sogro, Bartolomeu comenta, entre parênteses, a utilização do termo 

dissidente, corrigindo-se, pois segundo ele, Benigno não utilizava tal vocábulo: 

 

(Benigno é minucioso com os vocábulos. Aos exilados, no geral, o meu sogro 
chama emigrantes políticos. Aos dissidentes do partido no poder chama 

                                                
13 Há apenas um comentário entre parênteses realizado por Kianda, que se difere dos de Bartolomeu, que são 

grafados em itálico. Entendemos por metarromance a obra que discorre sobre si mesma, como acontece com 

Bartolomeu Falcato que supostamente estaria escrevendo o romance Barroco Tropical. 
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fracionistas14. O indivíduo em causa ocupou altos cargos na direção do 

partido até 1977. Nesta altura ligou-se a um grupo que contestava a liderança 

do presidente Agostinho Neto e foi preso e torturado. Depois de solto 
refugiou-se em Portugal. Benigno referiu-se a ele quer como emigrante 

político quer como fracionista.) (BT, p. 21. Grifo do narrador.) 

 

Tal comentário parece, em um primeiro momento, desnecessário, uma vez que 

Bartolomeu poderia, ao narrar o episódio, utilizar o termo conforme o faz Benigno. Todavia 

emprega “dissidente” por ser o vocábulo que lhe parecia acertado diante de tal situação, sem 

usar meias palavras como fazia o sogro, que o próprio narrador afirma ser minucioso com os 

vocábulos, o que talvez ele não era. 

Bartolomeu se mostra irônico e sarcástico, até mesmo com relação a si próprio, 

como evidencia seu comentário sobre a metáfora apresentada após traçar uma espécie de 

retrospectiva de sua vida: “Muita coisa aconteceu nesses cinco anos, e tão rapidamente que um 

belo dia achei-me estranho a mim mesmo, como um cego que de súbito recuperasse a vista 

diante de um espelho. (A metáfora ganha outra força, ou no mínimo merece uma maior 

indulgência, se tiverem em consideração que a criei eu, um ciclope. Entendo alguma coisa de 

cegueira.)”15 (BT, p. 37). O personagem havia perdido a visão de um olho na explosão de uma 

mina durante gravação de documentário sobre sapadores e o sapador que o acompanhava 

perdeu o rosto. 

Neste trecho o personagem começa a evidenciar outras facetas de sua personalidade 

que ainda não eram de conhecimento do público leitor, sobretudo por em As mulheres do meu 

pai se mostrar (ou ser percebido) sempre como um “homem perfeito”, de autoestima elevada, 

ainda que se auto intitulasse, na obra, de fraude africana, por ser mestiço e por não ter filhos. 

Ao final do romance Bartolomeu não muda o tom de sua pele, mas encerra sua participação 

sabendo que havia engravidado sua prima Merengue, que se tornou sua primeira esposa, e 

Laurentina. 

O número de filhas e de casamentos aumentou em Barroco tropical à medida que 

suas imperfeições foram aflorando e sendo evidenciadas, uma vez que o personagem se mostra 

com medo e inseguro, principalmente com relação ao relacionamento que mantinha com 

Kianda, já que afirmava amá-la verdadeiramente, ao passo que não se sentia totalmente amado 

pela cantora. Todavia, ainda que em sua segunda aparição Bartolomeu não figure como o 

“senhor de si” de As mulheres do meu pai, sua retomada evidencia as transformações pelas 

                                                
14 Grafia presente no trecho transcrito. 
15 O itálico é empregado pelo narrador em todos os comentários entre parênteses. 
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quais os personagens podem passar, mesmo que se trate do personagem-narrador da obra, que 

exerce importante função no interior da narrativa, uma vez que sua focalização direciona os 

rumos que tomam os fatos. 

Outro comentário sarcástico de Bartolomeu ocorre após ser ameaçado por ter 

criticado os versos de Agostinho Neto – “Mulato, filho de cobra! Vou cumprir-te”: 

 

(Cumprir-te é um curioso neologismo angolano. Um eufemismo elegante. 

Significa que tencionam assassinar-me, cumprindo depois a pena respectiva. 
Filho de cobra é um insulto antigo, contra os mestiços e brancos, que sempre 

me agradou. Um dia, daqui a muitos anos, vou escrever e publicar a minha 

autobiografia e dar-lhe-ei como título Filho de cobra). (BT, p. 86. Grifo do 
narrador) 

 

 O personagem afirma que escreverá sua autobiografia a qual atribuirá o título 

“Filho de cobra”. Podemos pensar que tal escolha refira-se ao fato de ele ser mestiço. Mas ao 

se intitular de tal modo, o personagem pode atribuir à expressão uma dupla significação 

metafórica, como se ele fosse assim como o réptil. Ainda que se trate de um xingamento, a 

expressão agrada a Bartolomeu, assim como outras espécies de répteis. O narrador afirma ter 

publicado três romances, cujo nome do último, como metáfora para a paciência, era Domador 

de camaleões. Interessante observar que Agualusa publicou, no ano de 2015, O livro dos 

camaleões, seleção de contos inéditos habitados por diversificados personagens que compõem 

a “notável galeria de personagens” do autor.  

Porém os comentários de Bartolomeu não são empregados apenas com tom 

negativo, pois o narrador também presta homenagens em determinados trechos. São exemplos 

as menções a Mia Couto, amigo de Agualusa, o que faz com que os comentários possam ser 

tomados, também, como do autor empírico a partir do reflexo de José no espelho. Se 

Bartolomeu tivesse que se encarnar em algum animal, escolheria ser rinoceronte, ao que 

acrescenta: “(O escritor moçambicano Mia Couto diria, neste caso, encornar num animal; 

poderia escrever também empeixar, se se tratasse, por exemplo, de encarnar num pargo. 

Quanto a mim, cultivo certo temor reverencial em relação aos trocadilhos.) (BT, p. 112. Grifo 

do narrador). Mia Couto, diferentemente do que acontece com o personagem-narrador, tem nos 

neologismos sua marca estilística, assim como acontece com Manoel de Barros que também é 

citado e homenageado na obra em outro comentário. 

Os comentários entre parênteses de Barroco tropical diferem-se das notas de 

rodapé de As mulheres do meu pai apenas com relação à localização, uma vez que aqueles 

fazem parte do corpo do texto. Porém existem passagens naquela obra que não estão 
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demarcadas como comentários, mas que poderiam ser, caso assim o narrador procedesse. Como 

no caso em que Bartolomeu, ao jantar na casa da amiga Mouche Shaba, ouve de uma das 

convidadas que o último livro dele havia mudado a vida dela. Bartolomeu não responde à 

afirmação, mas comenta com seu leitor no corpo do texto, sem parênteses ou mesmo itálico: 

 

Não gosto da frase: é falsa. Felizmente é falsa. Há livros que mudaram a vida 
de muitas pessoas. A Bíblia, o Corão, O capital ou o Larousse 

gastronomique. Não creio que a literatura possua um tal poder. Os meus 

livros ao menos não possuem. Eu não conseguiria escrever se suspeitasse que 

iria mudar a vida de alguém. Escrever é uma irresponsabilidade. (BT, p. 132) 

 

Pensar na afirmação “escrever é uma irresponsabilidade” liga-se à questão de a 

literatura não ter pretensões de verdade ou de não se preocupar com a realidade, no sentido de 

ser autônoma. Escrever é um ato ao qual não deve ser imputada nenhuma responsabilidade. A 

escrita é livre, assim como o escritor, que possui inúmeras possibilidades para manifestá-la na 

composição/criação da obra. 

Ainda assim e apesar disso, devido a algumas afirmações, Agualusa foi acusado de 

traição à pátria, sobretudo após a publicação de Estação das Chuvas, obra protagonizada por 

Lídia do Carmo Ferreira e dedicada a Mário Pinto de Andrade. Há outros exemplos que nos 

permitem verificar diálogos entre o que determinado personagem ou narrador afirma e o que é 

dito pelo próprio Agualusa, como em Milagrário pessoal, quando o personagem/poeta 

Alexandre Anhanguera afirma “A violência é uma rendição da inteligência” (MP, p. 103), frase 

semelhante à pronunciada pelo ficcionista ao Contentor 13: “A violência é desistência da 

inteligência”. 

Os exemplos acima citados, tanto com relação aos trechos entre parênteses, como 

os em notas de rodapé, ou ainda incorporados nas falas de personagens, podem ser tomados 

como comentários atribuíveis quer ao narrador, a algum personagem, ou ainda ao próprio autor 

empírico/implícito projetado e transformado em autor modelo. A este respeito, nos baseamos 

em Booth, para quem: 

 

Os romancistas têm que trabalhar duramente para estabelecer as suas normas; 
mas é frequente terem que se esforçar mais ainda para nos fazer julgar 

corretamente os personagens, à luz dessas normas. [...] É verdade que o autor 

pode evitar desacordos prejudiciais em relação a assuntos como esses, 

escondendo as suas próprias opiniões. Mas sempre que a nossa concordância 
é essencial para o sucesso da obra, o autor tem que seguir o curso oposto e 

mais difícil, e trabalhar no sentido de conseguir essa concordância. [...] os 

autores modernos conseguiram, por vezes, dar um ar de objetividade aceitável 
colhendo, ao mesmo tempo, todos os frutos do comentário, simplesmente 
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porque trataram em grande medida de aparências, superfícies e, 

simultaneamente, permitiram-se comentar livremente (BOOTH, 1980, p. 198-

199-200) 

 

Da citação, destacamos o trecho sobre o escritor esconder as suas próprias opiniões, 

sobretudo para evitar conflitos entre a sua obra, leitor e crítica. Tais desacordos podem ser 

suscitados pelo fato de haver confusões na recepção e no julgamento dos personagens, 

principalmente se se tratar de algum ser fictício que ocupa posições questionáveis no universo 

diegético. A fim de se evitar tal equívoco, Booth afirma ser necessário o estabelecimento de 

normas na narrativa, ao passo que ao leitor cabe aderir a tais normas, a partir do pacto de leitura. 

Todavia, caso seja necessária a presença de determinada “verdade” do autor no interior da obra, 

este precisa trabalhar no sentido de alcançar determinada objetividade e concordância por parte 

do público receptor. 

Não significa dizer que toda obra literária se quer objetiva. Antes, e ao contrário, 

verificamos que a produção literária não está isenta da subjetividade do autor, uma vez que até 

mesmo as escolhas linguísticas operadas pelo escritor são subjetivas. A questão reside em 

encontrar o tom certo, de modo a comentar livremente, sem que os comentários pesem a 

narrativa, mas contribuam para construção do enredo, em diálogo com ele. Resta ao leitor, 

portanto, receber a obra e interpretar os comentários em seu interior em diálogo com o que ali 

é proposto, respeitando as regras do jogo, ou não. 

Como verificamos ao longo de nosso estudo, o autor empírico pode projetar-se na 

obra, mas nunca será ele mesmo, uma vez que, se tomarmos a metáfora do espelho, seu reflexo 

presente na narrativa é uma ilusão. José Eduardo Agualusa pode “se fazer presente” em muitos 

dos seus romances, imprimindo, em suas produções, suas ideologias e escolhas subjetivas, mas 

isso não faz com que sua produção seja menor. Como observamos anteriormente, as escolhas 

são realizadas de acordo com os efeitos que se buscam, sendo exatamente o que acontece com 

a produção agualusiana. O escritor angolano pode querer alcançar determinados efeitos 

estéticos e de significação, fazendo suas escolhas motivado por tais objetivos, nem sempre para 

esclarecer, mas principalmente para confundir, complicar e convidar para o jogo da obra.  

Um leitor distraído talvez não perceba as “intenções” por trás de cada escolha, de 

cada retomada de personagem e reinserção em nova obra, mas tudo obedece a um princípio. 

Mesmo que o autor não tenha seu leitor em mente (o que julgamos não acontecer nem com 

Agualusa, mesmo que ele diga o contrário, nem com nenhum autor), o leitor imaginado sempre 

se fará presente. Booth afirma que “o que o autor cria não é só uma imagem de si próprio. Cada 
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pincelada que implique seu alter ego ajudará a moldar o leitor, tornando-o no tipo de pessoa 

que sabe apreciar tal personagem e o livro que escreve” (BOOTH, 1980, p. 107). 

Porém, para que tal fórmula funcione, o leitor também precisa estar disposto a 

pactuar com autor e obra ficcional, conforme defende Booth: 

 

É só enquanto leio que sou o eu cujas crenças têm que coincidir com as do 
autor. Independentemente das minhas crenças e práticas reais, tenho que 

subordinar a minha mente e coração ao livro, para o poder apreciar a fundo. 

Em resumo, o autor cria uma imagem de si próprio e uma imagem do leitor; 
faz o seu leitor tal como faz seu alter ego; e a leitura mais bem sucedida é 

aquela em que os eus criados – autor e leitor – entram em acordo perfeito 

(Idem, p. 153).  

 

Da citação destacamos o trecho “É só enquanto leio que sou o eu cujas crenças têm 

que coincidir com as do autor” a partir do qual podemos levantar algumas questões. A primeira 

refere-se ao ato de ler, ato este que pede (para não dizermos exige) determinado leitor. Ou seja, 

esse “eu” ideal precisa estar presente, mas existirá somente enquanto houver a ação. Fora do 

universo do livro e da narrativa, esse “eu” não existirá. 

A segunda questão liga-se ao emprego do verbo “ter”, como se fosse uma 

“exigência” as crenças do eu-leitor da ação coincidirem com as crenças do autor. Mas a ressalva 

mantém-se, pois as crenças “devem ser” as mesmas somente enquanto houver leitura. Após o 

fechar do livro e saída do leitor do universo diegético, cada qual segue acreditando e defendendo 

suas próprias convicções. Em outras palavras, podemos dizer que o pacto de leitura é uma 

importante ferramenta na realização do processo, mas que se não estiver presente, ainda assim 

a leitura acontecerá. Principalmente se considerarmos que determinada concordância de crenças 

pode não acontecer durante o ato de leitura, quando o eu-leitor, ainda que idealizado, não 

compartilhar do que é apresentado na obra.  

Neste sentido, em se tratando de José Eduardo Agualusa, todas as possiblidades 

devem ser consideradas, mas sempre relativizadas: é possível verificarmos certa concordância 

entre público leitor e a produção agualusiana, a partir do compartilhamento das crenças quando 

da leitura das obras, como também há a possibilidade de o leitor não aderir ao jogo proposto. 

Há quem critique as obras em decorrência das escolhas pessoais e individuais de Agualusa, 

cujas críticas serão ainda mais ferrenhas quando o autor insere, em suas obras, um pouco dos 

seus pensamentos. Há quem critique o fato de vender sob a rubrica “autor angolano”, mas 

transitar por outros espaços, permanecendo o menos possível em Angola. Há quem critique o 

fato de publicar um número elevado de obras, cujos personagens que transitam funcionariam 
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não como peças dos jogos, mas como estratégias decorrentes de certo “bloqueio criativo”. 

Assim, pode haver a não adesão ao pacto de leitura proposto pelo autor, o que interferiria no 

jogo instaurado, acarretando, pois, a derrota na partida, mas não interferindo, porém, no 

processo de leitura. 

Todavia, se o que está em jogo é a questão vitória vs. derrota no/do jogo 

agualusiano, é necessário considerarmos que se trata de um aspecto paradoxal, sobretudo se 

retomarmos os postulados de Caillois. Segundo o estudioso, o jogo, de modo geral, é uma 

atividade livre e incerta, uma vez que, caso se conheça o resultado final da partida, sua 

realização e desfecho podem ser questionados. Ou seja, o resultado só pode ser conhecido ao 

final do jogo, vencendo o que melhor jogar, segundo as regras estabelecidas. Caillois afirma 

que,  

 

Numa prova desportiva, as forças dos campeões devem ser equilibradas para 

que cada um possa defender a sua oportunidade até ao fim. Por definição, os 

jogos de habilidade envolvem, para o jogador, o risco de falhar a jogada, uma 
ameaça de derrota, sem o que o jogo deixaria de divertir, como acontece a 

quem, por excesso de treino ou de habilidade, ganha sem esforço e 

infalivelmente. (CAILLOIS, 1990, p. 27) 

 

Desse modo, o que atribui ao jogo a capacidade de divertir é a incerteza quanto ao resultado 

final. O desconhecimento do vencedor gera, também, o desejo de acompanhar a partida, de 

modo a visualizar todos os lances que desencadearão, posteriormente, na sagração do campeão. 

Caso determinado adversário se sobressaia sobre o outro, o que já apontaria para o resultado 

final, tal jogo não atrairia o expectador, mas quando os oponentes ocupam uma mesma posição, 

a dúvida quanto ao vencedor é um elemento a ser considerado. 

Com relação ao jogo textual, é evidente a supremacia do autor sobre o leitor, 

principalmente por ser o criador do universo diegético, não havendo nada, na narrativa, que 

porventura possa vir surpreendê-lo. Nesse sentido, o escritor, conhecedor de todas as regras e 

detentor de variadas vantagens, vencerá a partida, sobretudo se o leitor-jogador ignorar o pacto 

pré-estabelecido. Porém, ao vencer, o autor não estaria a perder? Se o leitor não reconhece o 

jogo e não o joga, o que foi proposto pelo autor não faz sentido, continua encoberto e é como 

se o autor jogasse sozinho, vencendo, mas sozinho. Mas se o leitor-jogador, atento, reconhece 

as estratégias empregadas pelo escritor e desvenda os enigmas propostos, como o fato de 

determinados personagens agualusianos transitarem por entre as obras, fazendo com que sua 

produção seja percebida como um “macrorromance”, o autor supostamente perderia, mas ao 
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perder, ele ganha e sua vitória não é apenas sua, mas também do próprio texto – universo 

habitado por seres que vêm e vão e cujas histórias misturam-se aos próprios enredos das obras.  
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Capítulo 2 – “AS PERSONAGENS COMEÇAM A EXISTIR NO MOMENTO EM QUE NOS 

APARECEM EM SONHOS”. 

 

 

“Sonho muito com pessoas que nunca 

conheci. Sonho, por vezes, a vida inteira 

dessas pessoas, desde que nascem até a 

morte” (José Eduardo Agualusa – A 

sociedade dos sonhadores involuntários) 

 

 

 

Em Aspectos do romance, E. M. Forster (1969) aponta o suspense como 

importante ferramenta para que uma obra não seja apenas uma estória qualquer, mas sim um 

organismo mais elevado, portador de determinados refinamentos. Para o estudioso, o suspense 

não seria motivado pela indagação do que vem depois ou o que acontecerá a seguir, mas sim a 

quem determinado fato acontecerá. O foco é retirado do fato propriamente dito e lançado aos 

seres que os vivem, ou seja, aos personagens. 

Para o autor, os personagens são como massas verbais e surgem a partir das 

palavras. Tal questão é simplificada por Forster, como se os personagens fossem construídos 

em suas totalidades, o que se difere, em termos, do que realmente acontece. Para Mikhail 

Bakhtin (2003), em “O autor e a personagem”, os personagens também são criações verbais, já 

que  

 

O poeta cria a imagem, a forma espacial da personagem e de seu mundo com 
material verbal [...] a imagem externa expressa em palavras, representada 

visualmente ou apenas vivenciada de modo volitivo-emocional, tem 

significado de acabamento formal, ou seja, não é só expressiva, mas também 
artisticamente impressiva. (BAKHTIN, 2003, p. 87) 

 

Segundo Forster os personagens podem ser tomados como criações totais, mas Bakhtin vê nessa 

construção algo tão complexo que se aproximaria da percepção do ser humano nas relações 

interpessoais ou do homem consigo mesmo. O autor afirma que não nos interessamos pelo todo 

do homem, mas apenas por aspectos pontuais e que também temos dificuldades em nos 

percebermos como um todo, sobretudo acerca de nossa personalidade.  

Diferentemente do modo como nos apreendemos é o que acontece na obra de arte, 

já que existem anseios para que os personagens apresentem um todo, ou seja, “acabamento em 

um todo concreto-conceitual singular e único e também semântico” (Idem, p. 4). Destacamos o 
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vocábulo “todo” assim como o faz Bakhtin e entendemos tal grifo não apenas como um modo 

de atribuir ao termo determinado destaque, mas também para evidenciar/suscitar uma 

significação por trás da utilização. Ao lermos o vocábulo em destaque, podemos nos perguntar 

o porquê do realce nesta palavra específica e não em outras. Mas ao darmos continuidade na 

leitura do trecho, percebemos que expressões como excedente, outro, dele, alma que há nele, 

falsidade, dentre outras também são destacadas e elas possuem traços comuns, considerando a 

discussão presente no texto. 

Ao tomarmos o termo destacado “todo” ligado ao termo “personagem” – todo da 

personagem, podemos entender como sendo relevante ao abordarmos a construção dos seres 

ficcionais, como se o realce revelasse uma possibilidade, mas também e ao mesmo tempo, uma 

complexidade com traços de dificuldade, o que dialoga com o que Bakhtin afirma em seguida, 

pois a personagem não é construída pelo autor de modo imediato e conclusivo, antes precisa 

passar por tratamentos morais e éticos para que o resultado a ser apresentado possa ser o 

personagem em sua completude. Porém o ser ficcional 

 

exibirá muitos trejeitos, máscaras aleatórias, gestos falsos e atos inesperados 

em função das respostas volitivo-emocionais e dos caprichos de alma do autor; 
através do caos de tais respostas, [o personagem] terá de inteirar-se 

amplamente da sua verdadeira diretriz axiológica, até que sua feição 

finalmente se constitua em um todo estável e necessário (BAKHTIN, 2003, p. 

4). 

 

Desse modo, o personagem, sendo criação do autor, é resultado de suas vontades, 

mas também das necessidades da obra de ficção. Surge do caos e por isso não pode ter sua 

constituição tomada como algo simples, se apresentando como um ser coeso, assim que se desse 

sua estreia na obra. O personagem somente alcançará sua completude, se isso for possível e se 

for esse o caso, com o desenrolar da trama, à medida que tomar “consciência” dos rumos que 

tomará, enquanto sujeito moral e ético. Assim, como afirma Bakhtin, se tornará um todo estável 

e necessário. Necessário para o enredo da obra, mas desconfiamos se seria estável, a todo o 

tempo, pois assim como o autor de ficção trava batalhas consigo mesmo, o personagem, sua 

criação, também pode ser fruto dessas batalhas ou ele mesmo travar batalhas consigo próprio 

no interior da obra. Ou seja, necessário sim, pois sem personagem não se tem um romance, mas 

instável e nem sempre confiável, sobretudo por o personagem ser também, uma criatura 

mutável. 

De acordo com o personagem Bartolomeu Falcato, de Barroco tropical, ao falar 

sobre o jornalista Malaquias da Palma Chambão, 
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Os personagens abomináveis, como toda a gente sabe, são literariamente mais 
interessantes do que aqueles de coração puro. Criar um personagem bom, 

literariamente interessante, representa um desafio para qualquer escritor. 

Pensem por um momento nos personagens literários que mais vos marcaram. 
Já pensaram? No meu caso: o Ega, do Eça de Queirós; o Humbert, do 

Nabokov; o Mandrake, do Rubem Fonseca; o ex-oficial nazi Maximilien Em, 

do Jonathan Littell. Não consigo lembrar-me de nenhum personagem de 

coração puro, excetuando a Branca de Neve. Nunca simpatizei com a Branca 
de Neve (BT, p. 79) 

 

Ou seja, para o personagem, que é um escritor, os personagens com traços de maldade são os 

mais notáveis e memoráveis da literatura mundial, citando exemplos da Literatura Portuguesa, 

Literatura Russa, Literatura Brasileira e Literatura Norte Americana16. Por se tratar de uma 

metaliteratura/metaficção, tais personagens memoráveis podem coincidir com os que marcaram 

Agualusa enquanto leitor, uma vez que verificamos, no primeiro capítulo, a possibilidade de 

convergência entre pensamentos de narradores das obras e posicionamentos adotados pelo 

escritor angolano. 

Ao tomarmos a expressão “personagem bom” podemos pensar que não se trata de 

o personagem ser portador de bondade, mas sim de ser bem construído e finalizado pelo 

escritor. Trata-se, segundo Bartolomeu, de uma tarefa difícil, chegando até mesmo a ser um 

desafio. Tal observação é atribuível não somente ao escritor-personagem do interior da 

narrativa, mas ao próprio Agualusa, como se tal desafio fizesse parte do seu jogo literário, e 

também a todos que pretendam criar obras cujos seres ficcionais funcionem e deem vida ao 

universo diegético. 

Todavia, caso fosse possível pensarmos nesse “personagem bom” como um ser 

benevolente e bondoso, sua construção seria facilitada sobretudo devido às formulações de 

Forster (1969), segundo quem o mal é uma temática difícil de ser abordada, chegando, até 

mesmo, a prejudicar o autor, ao invés de ajuda-lo, uma vez que é, na maioria das vezes, 

associado a determinado personagem – ao vilão. Nestes termos, se seguirmos tais fundamentos, 

cairemos no maniqueísmo que divide e separa, em lados opostos, os personagens bons e os 

personagens maus, como se os sentimentos bondade e maldade não coexistissem em um mesmo 

ser ficcional. Na realidade coexistem, sobretudo com relação aos personagens bem construídos, 

que se assemelham aos seres factuais enquanto portadores de posicionamentos distintos e 

conflitos interiores. 

                                                
16 Jonathan Littell nasceu nos Estados Unidos, mora, atualmente, em Barcelona, e escreve, principalmente, em 

francês. Maximilien Aue é personagem do romance Les bienveillantes (As Benevolentes), escrito em francês. 
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O personagem Bartolomeu repete outra expressão – “literariamente interessante” – 

que evidencia se tratar não do caráter do ser ficcional, mas de sua [boa] construção enquanto 

aquele que cumpre seu papel no interior da obra. Importante destacar que não há menção aos 

personagens maus, mas aos abomináveis. Podemos abominar determinadas características e 

atitudes por não pactuarmos com determinadas escolhas, mas não significa que aquilo que 

abominamos seja o mau ou represente o mal. Abominar algo depende das posições que os seres 

ocupam e das convicções que partilham e independe de maldade e bondade, mas se relaciona 

ao caráter que escritor cria para seu personagem. 

Nesse sentido, ao abordar o caráter como interação entre personagem e autor, 

Bakhtin afirma que o autor 

 

realiza o desígnio de criar o todo da personagem como indivíduo determinado, 

e note-se que esse desígnio é fundamental: desde o início a personagem nos é 
dada como um todo, e desde o início o ativismo do autor se movimenta nas 

fronteiras essenciais dela; tudo é percebido como um elemento de 

caracterização da personagem, tem função caracterológica, tudo se resume e 

visa a responder a pergunta: quem é ela? (BAKHTIN, 2003, p. 159,160) 

  

Mais uma vez vemos a importância do personagem para a obra de ficção, mas a 

questão que se coloca é se realmente o autor nos apresenta os seres ficcionais como um todo, 

desde o início. Acreditamos, sim, se tratar de um desígnio, mas que não necessariamente precisa 

se cumprir, sobretudo se levarmos em consideração o conceito de “fragmentos de percepção”, 

de Antonio Candido, já que a percepção total do personagem, se esta for possível, acontecerá à 

medida que o personagem for construído e se apresentar ao longo da obra. Ou seja, o 

personagem pode até ser “imaginado”, em sua totalidade, pelo autor, mas pode nos ser 

apresentado de modo fragmentado e apreendido à medida que os fatos acontecem, que a obra 

se constrói e que seu caráter é posto à prova. Talvez a totalidade de determinado personagem 

seja alcançada ao final da obra, ou ainda não seja possível a sua apreensão pelo leitor, caso seja 

essa a motivação do autor. Forster afirma que  

 

Ele [romancista] pode não querer nos contar tudo o que sabe – muitos dos 

fatos, mesmo os que chamamos de óbvios, podem estar ocultos. Mas ele 

[autor] nos dará a sensação de que, embora a personagem não tenha sido 

explicada, ela é explicável, e conseguimos disso uma realidade de tal espécie 
como nunca teremos na vida cotidiana (FORSTER, 1969, p. 48) 

 

Assim, não precisamos da totalidade do personagem, apenas da ilusão de completude que ele 

possa apresentar, pois determinado conhecimento perfeito é uma ilusão, seja na vida factual 
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como no universo ficcional, ainda que o leitor tenha o desejo de apreender o personagem em 

sua integralidade. 

Fragmentado ou em sua completude, em se tratando de Agualusa, dizemos que o 

personagem será construído não apenas em uma obra, pois o ser ficcional, em determinados 

casos, ao transitar por mais de uma publicação, é apreendido pelo leitor em suas múltiplas 

facetas. Há casos, também, em que os personagens serão construídos de modo a gerarem 

curiosidade no leitor, pois como bem afirma Forster, ela pode ser tomada como elemento que 

eleva uma estória ao status de enredo bem elaborado, ainda que, em determinado momento, o 

estudioso se contradiga ao afirmar que “a curiosidade é uma das mais inferiores faculdades 

humanas” (FORSTER, 1969, p. 70). Desse modo, nem toda faceta do personagem precisa ser 

dada, a priori, pois a incompletude do ser ficcional pode gerar no leitor o fascínio, e por que 

não determinado reconhecimento. 

Um exemplo é o caso de Magno Moreira Monte, personagem que transita por várias 

obras, nas quais são lançados seus fragmentos de percepção e narrada a sua história. Embora 

questionável, Monte é um personagem que ocupa importante papel no “macrorromance” 

proposto por Agualusa. 

“–  O camarada Monte quer falar com os dois.” (EC, p. 161) – eis a primeira menção 

que há a Monte na obra de José Eduardo Agualusa. Falar com Monte era o que muitos não 

desejavam – estar frente a frente com o interrogador “branco pequeno e seco, com as faces 

chupadas e o cabelo em desordem” (Idem). 

Magno Moreira Monte é o personagem que mais transitou pelas obras de Agualusa, 

tendo figurado, para além de Estação das chuvas, em O ano em que Zumbi tomou o Rio, As 

mulheres de meu pai e Teoria geral do esquecimento, vindo a falecer neste último, romance 

no qual também nos é narrada a história de amor vivida pelo “maior carrasco” dos personagens 

agualusianos. 

Muitas são as passagens nas quais Monte está presente, ora evidenciando sua faceta 

má, não sendo sem motivo que sua alcunha era “Morte”, ora deixando transparecer seu lado 

humano, o que anula o maniqueísmo que o designaria apenas como um vilão. Em determinado 

trecho de Estação das chuvas, Monte passa a interrogar o narrador da obra, que afirma, num 

primeiro momento, que o interrogador pede a ele que retirasse a roupa em voz baixa, com tom 

delicado, como se não se tratasse de uma ordem, mas sim de um pedido. Porém, quando o 

narrador se nega a entregar os nomes dos seus companheiros, Monte começa a se irritar e afirma 

que acabaria com todos, caso fosse necessário, e acrescenta: “não penses que isto me agrada, 
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mas alguém tem de fazer” (EC, p. 178), como se ele estivesse naquela posição de algoz por 

falta de opção e houvesse um pesar por sua parte com relação a isso. 

O interrogatório começa a tomar outros rumos quando o narrador denuncia seus 

companheiros diante da afirmação de que todos, inclusive nove mercenários, haviam violentado 

Lay, com quem o jornalista sem nome tinha um relacionamento. Nessa altura, Zorro, que estava 

ferido no canto da sala, se dirige a Monte: “Por que não vais para a tua terra, não és português? 

Não vos bastaram cinco séculos de exploração? Afinal, qual é a diferença entre ti e o Lobo 

d’África?” (EC, p. 179). Esta fala fez com que Monte se transformasse e ele próprio passou a 

torturar Zorro. Não sabemos qual a parte da afirmação operou no inquisidor tal mudança – se 

chamá-lo de português, se se referir à dominação e exploração portuguesas na África, ou se a 

comparação com Lobo d’África. Fato é que Monte chorava enquanto castigava Zorro e o choro 

é enfatizado pelo narrador, duas vezes. Como não obtivera resposta de Zorro e como sua fúria 

era tamanha, Monte precisou ser segurado pelos guardas para que parasse a sessão de tortura e 

não descontasse mais a raiva que sentia no rapaz. 

Tal episódio em nada se parece com que acontecia quando Lídia se encontrava com 

Monte. Durante o período que esteve presa, a personagem foi interrogada pelo inquisidor e 

afirma ao narrador de Estação das chuvas, em entrevista, que não sofrera violência física, e 

que os interrogatórios eram mais conversas, diante da necessidade de Monte de ter como 

interlocutor alguém que o entendesse. Falavam, na maioria das vezes, sobre literatura:   

 

Monte gostava de me mostrar as borboletas. Aquilo não eram bem 

interrogatórios. Acho que ele tinha necessidade de falar com alguém que o 

pudesse compreender. [...] Monte dizia que o futuro da literatura angolana 
passava pela recriação da língua portuguesa, como fazia o Luandino Vieira 

(EC, p. 185). 

 

A poetisa concordava e acrescentava que o escritor criara o seu estilo para fugir de 

determinados estigmas como ter nascido português e branco, tendo o desejo, porém, de ser 

angolano. Desse modo, subvertendo a língua portuguesa, a língua imposta pelo dominador, era 

como se colonizado estivesse “vencendo” o colonizador. De acordo com a tese de Monte, para 

que houvesse, afinal, uma literatura angolana, era necessário que o padrão do 

colonizador/dominador fosse transformado e assumisse traços do que seria o local. 

Passados anos desde o episódio dos interrogatórios, o narrador muda-se para 

Portugal em 1988, regressando a Luanda várias vezes depois. Em uma de suas visitas, em 1992, 

para cobrir as eleições, encontra-se na rua com Monte, que o abraça e diz que espera não haver 

ressentimentos por parte do escritor, uma vez que o os fatos se deram no passado. O inquisidor 
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entrega seu endereço ao narrador, que uma semana depois o visita em sua casa. Não havia luz 

no prédio, uma construção antiga, mas havia no apartamento de Monte, devido ao gerador. O 

barulho era muito, mas Monte, resignado, afirma: “a gente habitua-se a tudo” (EC, p. 207), 

como se ele estivesse acostumado a habituar-se a situações difíceis – habituado a realizar o 

trabalho sujo, que alguém precisa fazer, habituado a receber e cumprir ordens – hábito que passa 

a fazer parte da vida e se torna inquestionável, até que se tome consciência dos fatos e busca-

se determinada mudança. 

Monte era casado com Marilinda, secretária em uma empresa pública e não muito 

bonita, mas quase bela quando sorria, segundo o narrador. Era pai de dois filhos adolescentes e 

colecionador de borboletas, algo tão singelo que contrasta com o seu papel de inquisidor e 

torturador. De acordo com o narrador, as borboletas estavam tão organizadas e tantos eram os 

exemplares que pareceu a si que Monte vivia exclusivamente para aquilo. 

Dias mais tarde, o narrador vê a figura de Monte na televisão, com a barba por fazer 

– uma marcante característica sua – somada à aparência cansada, às olheiras profundas e ao 

cabelo grisalho e bagunçado. Ao ter acesso ao microfone, Monte diz:  “aqui estamos! Nós, o 

povo. A defender a vontade do povo, as conquistas do povo, a liberdade, a livre iniciativa. 

Luanda é hoje a trincheira firme da democracia em África...” (EC, p. 207). Nota-se, através de 

sua fala, que se trata da guerra civil angolana e Monte lutava ao lado do MPLA, como já havia 

acontecido antes. Ele refere-se ao povo como estando todos ao lado do partido, sobretudo por 

causa das vitórias nas urnas. Porém o Movimento Popular de Libertação de Angola somente 

saiu vitorioso não apenas por a população ter votado contra a guerra, assim como afirmado por 

Zorro à Paulete, mas sobretudo por votarem contra a UNITA. 

Depois deste episódio, Monte não aparece, novamente, em Estação das chuvas, 

reaparecendo somente no romance O ano em que Zumbi tomou o Rio, cuja estrutura é 

formada por capítulos que se dividem em subcapítulos que, por sua vez, se dividem em 

pequenas seções. As páginas iniciais dos subcapítulos se assemelham a páginas de um diário, 

cujo cabeçalho é composto sempre pela indicação do lugar, mas havendo casos que são dados 

ou os horários, ou as datas dos fatos. Deve-se a essa estrutura a narrativa não linear, já que 

muitos fatos são narrados em flashback. Tem-se, neste romance, um narrador onisciente em 

terceira pessoa e muitos casos de discurso indireto livre, evidenciando os pensamentos de 

determinados personagens, sobretudo os do coronel Francisco Palmares. 

Desse modo, as aparições de Monte, narradas no romance, não obedecem a uma 

ordem cronológica, havendo um caso em que ele está presente na cena, já depois de ter figurado 

em outras, mas sem menção ao seu nome, levando o leitor, porém, a saber que se trata do 
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inquisidor, sobretudo por as características que são narradas. Ao empreender fuga no dia 1º de 

novembro de 1992, sob acusação de fraccionista, Euclides Matoso da Câmara foge juntamente 

com o general Bartolomeu Catiavala, mas acabam se perdendo um do outro. O jornalista 

Euclides fica só e ao correr encontra um tanque de lavar roupas, onde se esconde. Lá de dentro, 

ouve vozes de um grupo de pessoas e uma delas pede para que verificassem dentro do tanque: 

 

Era a mesma voz que ouvira há pouco, do outro lado do muro – onde ficara 

Bartolomeu Catiavala. Uma voz assim não precisava de corpo para existir. 
Amarga. Roída por uma tristeza sem remissão. Aquela voz atormentara, 

perseguira, arrancara confissões. E de repente Euclides soube a quem 

pertencia. Vira-o quinze anos antes, sentado numa mesa à sua frente, 
segurando um cigarro entre o polegar e o dedo médio, enquanto o interrogava, 

o perseguia, o atormentava. Um sujeito pálido, miúdo, sempre com os cabelos 

desalinhados e uma barba de três dias; quem o encontrasse pela primeira vez 
poderia julgar que o haviam arrancado da cama, à força, dez minutos antes. 

Qual era o nome dele? (AZTR, p. 56. Grifo nosso). 

 

“Qual era o nome dele?” – uma pergunta retórica, para um leitor atento. Se for um 

leitor-jogador, conhecedor das estratégias de Agualusa de retirar e reinserir personagens em 

suas obras e que também tenha lido Estação das chuvas, deduzirá que se trata de Magno 

Moreira Monte, sobretudo pelas características apontadas na última aparição do personagem 

naquele romance, como na cena de O ano em que Zumbi tomou o Rio (barba por fazer, cabelo 

desalinhado). Se for um leitor não jogador, não conhecedor das estratégias de Agualusa, mas 

estiver acompanhando os fatos do presente romance, considerará as aparições anteriores do 

inquisidor, nas quais são evidenciados o seu trabalho e seus métodos de atuação, mas de modo 

não muito claro, e poderá concluir, por fim, que se trata de Monte. Se for um leitor não 

questionador e não tão observador, tal pergunta nada terá de retórica e poderá ser concebida 

apenas como o lapso de memória por parte do narrador, já que Euclides soube a quem pertencia 

a voz, e a ironia que perpassa a interrogação não funcionaria na cena. 

Evidente que o narrador sabia a quem pertencia a voz do personagem que 

atormentara, perseguira e que arrancara confissões de muitos opositores ao MPLA no universo 

diegético agualusiano, sendo um deles o personagem Euclides, interrogado em 1977, mesmo 

ano que a personagem Lídia também fora interrogada por Monte, em Estação das chuvas. 

Talvez se deva a tais práticas de interrogação e tortura, dentre outras decorrentes do cargo que 

ocupava, a amargura e a tristeza sem remissão que roem sua voz, uma vez que não havia perdão 

ou absolvição por tudo o que havia feito, ainda que arrependido. 
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Euclides Matoso da Câmara era um personagem marcado para morrer, já que os 

dirigentes do MPLA haviam mandado matá-lo, por ser fraccionista, ainda que nada a este 

respeito tivesse sido provado. O jornalista utilizou-se de uma poção para passar-se por morto, 

voltando a viver logo após o falso sepultamento. O coronel Francisco Palmares compareceu ao 

enterro e, ao retornar ao carro, indaga Monte, que ali o esperava: “Por que temer a morte? A 

morte é apenas uma bela aventura” (AZTR, p. 9). Neste ponto, os dois começam a discutir 

acerca da autoria da frase, a qual Monte defende ser de Peter Pan. Não chegam a uma conclusão, 

mas é nesta mesma cena que a influência exercida por Monte é evidenciada: “aquele homem 

magro, triste, que mesmo não sendo militar, não exibindo nunca documentos ou galões, tinha 

acesso a todos os gabinetes. No Ministério chamavam-lhe, num murmúrio, o Grande 

Inquisidor” (AZTR, p. 10). Trata-se da primeira aparição de Monte em O ano em que Zumbi 

tomou o Rio, salientando que as cenas nas quais figura não obedecem a uma ordem 

cronológica. 

Em outra cena, Francisco estava à procura de informações acerca do jornalista 

Euclides e se lembra de Monte, conhecido por todos e que esteve atuando desde o início no 

processo dos fraccionistas, grupo liderado por Nito Alves, divisão do MPLA, que questionava, 

dentre outras decisões do movimento, a liderança de Agostinho Neto. Monte, apesar de sua 

influência, estivera preso durante algum tempo, “acusado de excesso de zelo” (AZTR, p. 22) e 

depois de solto passou a viver em Porto Alexandre, criando lagostas. Sua família ainda residia 

em Luanda e quando estava na cidade, em visita, passava os fins de tardes na cervejaria Biker, 

chamada pela personagem Lídia do Carmo Ferreira de “esquecedouros”. 

Francisco se dirigiu à cervejaria sabendo que o grande inquisidor lá estaria e o 

encontrou com a barba por fazer, com o cabelo todo bagunçado e com as olheiras fundas, 

aparência habitual do personagem, mas aqui, para além do que era comum a ele, apresentava o 

rosto entre o amarelo e o verde – uma aparência deprimente. 

A revolução havia acabado, mas Francisco deduz que era ela a doença do 

inquisidor, que fazendo uma comparação com um relacionamento, afirma serem os dois os 

cornos da relação, já que eles, além de terem sido os últimos a saberem, também foram traídos, 

de alguma forma, pela revolução. Monte sofreu de depressão, passou a ser atormentado por 

pesadelos, quase perdeu uma perna nos confrontos de 1992 e transformou-se em poeta, viajando 

ao Brasil para participar de um encontro de escritores de língua portuguesa, ocasião que 

reencontraria Francisco Palmares após tantos anos. 

Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Francisco encontra um Monte, como ele próprio 

sugere, aburguesado – com os cabelos curtos, penteados para trás e barbeado, ou seja, em tão 
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bom aspecto, diferentemente de outras ocasiões. Nesta noite, os convidados jantam com 

representantes do Movimento Negro, e discutem a questão de haverem angolanos brancos. 

Monte era branco e quando apresentava seus documentos, acreditavam serem falsos, como se 

não fosse realmente angolano. O inquisidor, diante de tais situações, dizia se tratar de um 

lamentável equívoco histórico o fato de ser angolano e branco, ou de haverem angolanos 

brancos. 

Monte presenteia Francisco com seu livro intitulado A Luz do Abismo e escreve 

como dedicatória: “para Francisco Palmares, na certeza de que um dia também mergulharás no 

abismo, como eu, e o descobrirás depois cheio de luz” (AZTR, p. 94), dedicatória que evidencia 

a difícil fase outrora enfrentada por Monte, mas que passou. O coronel o recebe com desdém, 

mas Monte defende sua tese de que é preciso “descolonizar a cabeça” para se ler poesia africana, 

uma vez que não é possível utilizar, em tal leitura, a mesma perspectiva e os mesmo valores 

quando se trata de poesia portuguesa ou europeia. Mas neste encontro o intuito principal do 

inquisidor não era o de discutir literatura com o coronel, mas transmitir-lhe um recado, de que 

parasse com o negócio de vendas de armas, sendo esta uma ordem do heterônimo de Monte, 

que atuava como assessor de impressa da Presidência da República, escrevendo os discursos do 

presidente; então, automaticamente, segundo o inquisidor, o presidente, quem transmitiu o 

recado ao coronel, seria seu heterônimo, como os tantos de Fernando Pessoa. 

Francisco Palmares se recusa, por já não trabalhar para o governo como coronel do 

Ministério da Segurança de Estado, ao que é ameaçado por Monte, que também ameaça 

Euclides, já que tinha o conhecimento de que o jornalista estava vivo. Francisco perde o contato 

com Monte, mas reencontra a filha do presidente, Rosa ou simplesmente Florzinha, com quem 

tivera um relacionamento e que perdera as pernas em um acidente ocasionado por ele. O 

coronel, ou ex-coronel angolano, acaba relatando a ela onde havia guardado documentos que 

interessavam ao presidente angolano, confiando na jovem, mas ela o trai. Francisco, ao receber 

o telefonema da mãe relatando que homens haviam invadido a casa dela e de lá retirado os 

documentos, parte para o hotel, mas também recebe o telefonema da senhora que para ele 

trabalhava, informando que um homem estava a procura dele. Segundo ela, o homem 

aparentava ter entre sessenta e sessenta e cinco anos, com cabelo grisalho, uma barba de três 

dias, sotaque português e aparência de cobra. Francisco, assim como o leitor-atento, saberá que 

se trata do grande inquisidor Magno Moreira Monte, e por isso ele decide não ir para o hotel, 

indo para um restaurante. 

No local, ao refletir sobre a atuação de Monte, Francisco pensa: “o Grande 

Inquisidor nunca se exalta, não comete erros, sabe esperar o momento certo. Louco, isso com 
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certeza, mas acima de tudo um profissional” (AZTR, p. 205). Todavia, diferentemente do que 

é afirmado pelo personagem, nós leitores sabemos que o inquisidor já se exaltou, em Estação 

das chuvas, bem como veremos erros cometidos por ele narrados em determinadas passagens, 

o que evidencia as múltiplas facetas do personagem, as quais são percebidas de modos 

diferentes pelos variados personagens com os quais Monte convive.  

Em determinado momento da narrativa, Monte é capturado por Bartolomeu 

Catiavala e por homens que trabalhavam para o Jararaca, chefe do tráfico de drogas no Morro 

da Barriga. Ao vislumbrar o inquisidor, Francisco se sente incomodado diante do cabelo em 

desalinho de sempre, da barba indomável de sempre, das olheiras fundas e do rosto amarelo 

que apresentava, pois apesar da aparência mostrava-se forte e invencível. Francisco, diante de 

Monte amarrado, não o mata, mas o questiona, já que, ao contrário, Monte afirma que se 

estivessem em posições contrárias, ele não hesitaria em atirar e matar o ex-coronel: 

 

– Porra, Monte! Em que é que te transformaste? Num carrasco. No cão raivoso 

do Presidente. Antigamente defendias um ideal, lutavas por uma bandeira, 

talvez tivesse sido tudo, de fato, um terrível equívoco histórico. Ainda assim 

acreditavas nisso. E agora. O que defendes?... (AZTR, p. 213,214) 

 

Monte baixa os olhos e narra a Francisco a parábola do escorpião e da rã, narrativa que compõe 

um dos capítulos de O ano em que Zumbi tomou o Rio, evidenciando a natureza mortal do 

escorpião, ainda que queira ser diferente, como se isso não pudesse ser negado. Monte se 

compara ao escorpião, como se não houvesse outra escolha para ele para além de ser o carrasco 

que sua natureza lhe ditava ser. Mas dá de presente ao ex-coronel um escaravelho verde – 

Pelidnota cyanipes – que só havia no Brasil, e afirma que para ele não havia escolha, mas que 

para Francisco talvez houvesse uma possibilidade: “No antigo Egito o escaravelho era um 

símbolo do renascimento. Talvez tu ainda possas renascer, recomeçar tudo de novo, esquecer o 

passado. [...] Olha para mim e lamenta-me, amigo, eu sou o passado!” (AZTR, p. 214) 

Após muito conversarem, Francisco deixa Monte partir e passa a desconhecer o 

paradeiro do Grande Inquisidor, que julga ter regressado a Luanda, mas a versão oficial dos 

fatos passa a ser a de que lhe deu um tiro na cabeça e de que ocultou o corpo no abismo do 

Morro da Barriga. De acordo com Francisco, talvez Monte estivesse melhor se realmente 

tivesse sido morto e no fundo do abismo, já que o carrasco não efetivou o que o Presidente lhe 

havia pedido – matar Francisco Palmares. 

De fato, Monte retorna a Luanda e ao se dirigir ao Palácio Presidencial, mais uma 

vez seu aspecto físico é o que lhe define, antes mesmo de o seu nome ou alcunha: 
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Ninguém tenta detê-lo enquanto percorre os silenciosos corredores do Palácio. 
Toda a gente conhece aquele homem magro, barba de três dias, olhos fundos, 

que mesmo perfumado, mesmo penteado, mesmo vertido com um fato azul-

escuro, de bom corte, como está agora, um fato comprado um ano antes em 
Lisboa, etiqueta Hugo Boss, parece sempre desmazelado e aturdido. [...] Os 

raros funcionários com quem se cruza cumprimentam-no com um leve aceno 

de cabeça. Poucos se atrevem a tratá-lo pelo nome. Muitos não sabem sequer 

como o hão de tratar. Não exibe título algum, nunca ostentou o brilho de uma 
patente, e se é rico, sequer o demonstra. Aqui, onde palpita nervoso o coração 

do poder, discute-se às vezes quanto desse poder lhe cabe. Impossível dizer. 

(AZTR, p. 247. Grifo nosso) 

 

De acordo com um médico, Monte era uma espécie de matumbola a serviço do presidente, uma 

vez que se chamavam matumbolas os mortos que eram ressuscitados, por magias e feitiços, 

para que pudessem servir a quem os tinha ressuscitado. Assim sendo, a descrição de Monte 

coincidiria com a de um matumbola, tanto fisicamente, já que se apresentava sempre em 

péssimo estado, como com relação ao seu ofício – receber ordens e estar habituado a isso. 

Mas é a partir dessa cena, ao caminhar pelos corredores do Palácio, chegando ao 

quarto do presidente que começamos a perceber uma outra faceta de Magno Moreira Monte. O 

Grande Inquisidor encontra-o dormindo, saca uma pistola e afirma ser uma bala para ele e outra 

para si próprio, carregando nos olhos “ódio muito antigo”. Tal afirmação nos leva a crer que 

Monte há muito fazia o que lhe competia, mas que isso não era do seu agrado, como já 

verificamos em frases sutis ditas pelo inquisidor em Estação das chuvas. Monte há muito 

odiava o presidente e conclui dizendo que o deveria ter matado trinta anos atrás, ao que tudo 

indica, na década de 1970. Monte atira, o presidente abre os olhos e a cena se encerra. 

Mais à frente, na seção intitulada “(há batalhas que vale a pena perder)”, Francisco 

toma conhecimento da morte do presidente através de Euclides. Segundo o jornalista, Monte o 

encontrou morto, em seus aposentos, tendo morrido de ataque cardíaco enquanto dormia. 

Porém, se considerarmos os fatos anteriores, somos levados a crer que Monte assassinou o 

presidente para assim ajustar “as contas com o passado” (AZTR, p. 284) e mudar, radicalmente, 

no interior do universo diegético, uma vez que é a partir desse ato que o personagem Magno 

Moreira Monte assume novas feições. 

Por a obra ser narrada em flashback, antes do capítulo final, no qual Francisco figura 

juntamente com Jorge Velho, contemplando o abismo do Morro da Barriga, há um capítulo 

crucial para o desfecho da obra, capítulo encenado por Monte e por Florzinha, filha do 

presidente angolano assassinado. A seção intitula-se “Luanda, Cervejaria Biker. Outubro. Um 

doce crepúsculo” e tem como subtítulo “(joga o cavalo, e ganha o jogo)”. Temos, aqui, uma 
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narrativa toda composta por discurso indireto livre, e além de as falas do narrador poderem ser 

atribuídas ao personagem, Monte dialoga consigo próprio. 

É neste capítulo que se evidencia a morte de Francisco Palmares, sendo o seu nome 

atribuído a uma rua, já que se tornara um herói nacional. Monte repete, por várias vezes, a 

expressão “as voltas que o mundo dá!”, demonstrando que tudo o que era antes transformou-

se, principalmente sua vida e a perspectiva que tinha dela. Com a morte do Velho – o presidente 

– todos os personagens ligados a ele foram afastados do governo após “o golpe de estado 

democrático”. Monte foi um deles, por isso, tudo o que era antes ruiu. O carrasco mostra-se 

abalado algumas vezes, mas é neste momento que O Grande Inquisidor sai de cena para que o 

personagem anônimo Magno Moreira Monte passe a encenar na obra agualusiana. 

Monte está na Biker, sob um doce crepúsculo, jogando xadrez consigo mesmo, 

sendo ele seu próprio adversário, afirma ter sido sempre o peão manipulado a serviço do rei, 

mas a partir daquele momento diz ser o cavalo. O peão sempre anda para frente, nunca para 

trás, avançando apenas uma casa a partir do segundo lance, tem, portanto, seus movimentos 

restritos e não pode regressar. Já o cavalo movimenta-se no formato da letra “L”, em todas as 

direções, sendo a única peça que pode pular outras peças, ou seja, é uma peça mais autônoma. 

Nessa comparação, Monte demonstra que não está mais a serviço de superiores e que seus 

movimentos não estão mais restritos aos interesses dos tais. O ex-carrasco poderia ter se auto 

atribuído o valor de outra peça aparentemente mais valiosa. Poderia ter se comparado ao rei, 

mas também teria seus movimentos restritos. Poderia ser a rainha, a peça mais poderosa do 

jogo, tendo como única limitação o fato de não poder saltar peças. Mas não, Monte não quer o 

poder, quer apenas a livre circulação, quer mudança de posicionamento, quer a “grande 

liberdade de movimentos” (AZTR, p. 279) como a peça, o que fica evidente através do discurso 

que pronuncia, ora mentalmente, ora em voz alta, mas para si mesmo, enquanto movimenta as 

peças do xadrez saindo vitorioso da partida – Monte vence Monte – aparentemente Monte 

venceria sua própria natureza. 

O personagem passaria a ser “livre”, como ele próprio afirmava, deixando de ser 

um peão na mão de superiores e tornando-se senhor de si próprio. Porém o mesmo não podemos 

dizer com relação a Monte nas mãos do jogador Agualusa, já que o romancista manipula o 

personagem como quer, de modo a transportá-lo de uma obra à outra, fazendo com que não 

deixe de ser uma peça, pelo contrário, corrobora nossa hipótese de que o trânsito dos 

personagens por entre as publicações contribui para instauração do jogo do texto agualusiano.  

De acordo com o personagem, foi a morte do presidente que lhe devolveu a vida, 

sendo um paradoxo o fato de se sentir vivo, mas ao mesmo tempo ser tomado pelos outros como 
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morto. Para Monte, meses antes realmente poderia ser tomado como um matumbola, mas no 

presente estava acordado e detentor dos seus sentidos: 

 

Vivo! Antigamente não tinha plena consciência do milagre da vida. Deixava 

que os dias o levassem. Um graveto arrastado pelas águas do rio. Antigamente 

merecia o nome que hoje lhe dão – o Morto. Foi como mudar de uma televisão 
preto e branco para outra a cores, e com cheiro. [...] está tão absorto, tão 

debruçado sobre si, tão espantado com a sua nova condição [de vivo], as cores 

da vida e os seus cheiros, que, mesmo de frente para a porta, não a vê chegar: 

(AZTR, p. 280,281) 

 

Não percebe a presença de Florzinha, ainda que sentado de frente para a porta. Esse era um 

vício profissional de Monte, que se sentia mais protegido sempre que estava sentado de frente 

para a entrada dos lugares. Sentar de costas para portas o deixava nervoso, uma vez que poderia 

ser surpreendido por algo. Vício profissional já que o adquirira em decorrência de sua profissão 

– inquisidor temido.  

A partir de sua nova condição, Monte passou a perceber novos cheiros. Agora sente 

os da vida, mas enquanto inquisidor aprendeu a cheirar as emoções durante os interrogatórios. 

Era somente fechar os olhos para saber o que era verdade ou não, sendo impossível enganá-lo. 

Outro vício de Monte era o tabagismo, vício que ele já havia abandonado por várias 

vezes, tendo retomado. Mas nesta altura tudo é diferente e Monte promete a si mesmo deixar 

de fumar, já que agora tem uma boa razão, o que faltava antes – Monte queria viver – “Apaga 

o cigarro. Esmaga-o com fúria no cinzeiro. Não, não voltará a fumar” (AZTR, p. 284). 

Esta é a última aparição de Monte em O ano em que Zumbi tomou o Rio, 

reaparecendo, novamente, em As mulheres do meu pai, surgindo pela primeira vez nessa nova 

obra em uma seção narrada por Mandume. O personagem que assume a voz narrativa descreve 

Luanda e todo caos que paira sobre a cidade, bem como passa a refletir acerca da própria 

existência. Mandume havia brigado com Laurentina, por quem nutre determinado sentimento, 

e para espairecer, sai do hotel e senta-se na praia, aparecendo uma menina, de aproximadamente 

12 anos, que se senta ao lado dele, trazendo consigo uma galinha. A menina estava com fome 

e conduz Mandume a um restaurante, ambos se sentam de costas para “um homem branco, 

mirrado e soturno” (MDMP, 2012, p. 48). 

Tratava-se de uma menina chamada Alfonsina, que morava nas ruas, já que não 

tinha mais pais e em determinado momento afirma a Mandume que havia participado, com mais 

cinco meninas, de um filme de sexo. Mandume se espanta e é neste momento que o homem 

sentado na outra mesa se vira: “De frente parecia ainda mais mirrado. Tinha dentes amarelos e 



86 

 

uma barba de três dias, agreste, dura como arame farpado. Sorriu. Se os cactos tivessem boca e 

sorrissem, seriam assim” (MDMP, p. 49). Tal descrição refere-se ao modo como Mandume 

percebeu aquele homem, cujo nome ainda não é conhecido, mas cujas características físicas 

sim, sobretudo com relação à barba, que nos remete a um personagem conhecido de leitores-

jogadores, conscientes das estratégias de Agualusa. 

O homem pede desculpas e entra na conversa, alertando Mandume a nunca confiar 

em pessoas com as costas voltadas para si. Acrescenta que ouve muito e que era pago para 

ouvir, mas sendo, atualmente, empresário no ramo das pescas. Entrega um cartão para 

Mandume e pede para não levar a sério o que a menina havia dito. O homem pede cigarros, mas 

Mandume não fumava, ao que acrescenta: “Faz bem. Eu também não [fumo]. Deixei de fumar 

há muito tempo [mais precisamente no romance O ano em que Zumbi tomou o Rio]. Fumar 

mata, não é? A mim levou-me um pulmão. Agora o que me mata é o tédio” (MDMP, p. 50). 

A sequência da cena comprova ainda mais que se trata de Magno Moreira Monte, 

já que ele, ao perguntar quem era o pai de Mandume e tendo como resposta uma pergunta 

desconfiada do jovem, exclama: “calma, calma, não se aborreça. Fui treinado para fazer 

perguntas. Às vezes distraio-me. Esqueço-me que esse tempo já passou. Não tem de responder, 

claro”. (MDMP, p. 50). Magno fora treinado para inquerir e devido a sua atividade era chamado 

de Grande Inquisidor. Porém, como o próprio personagem afirma, o tempo dos interrogatórios 

já havia acabado. De qualquer modo, a aparição de Monte em uma nova obra, não é aleatória e 

o leitor atento percebe essa retomada como mais uma estratégia de Agualusa para composição 

do seu jogo e de seu “macrorromance”, além de funcionar, também, como estratégia de 

construção do próprio romance em questão. 

Nesta altura não sabemos o nome do personagem, que já desconfiemos de quem se 

trata. Tal desconfiança gera questionamentos se o leitor tiver conhecimento de como foi 

encerrada a aparição de Monte na obra anterior. Embora afirme não fumar, ele pede um cigarro, 

o que pressupõe que não abandonou o vício e podemos pensar que a mudança de vida que havia 

apontado não aconteceu, já que não abandonou uma atitude antiga. Desconfiamos do 

personagem e apenas tomaremos conhecimento de quem realmente é o homem subcapítulos à 

frente, mais precisamente na seção “Um invulgar cartão de visitas”. 

O cartão entregue por Monte a Mandume é retomado quando o jovem arruma suas 

camisas, e é somente nesta passagem que o nome do personagem é elucidado: “Magno Moreira 

Monte – empresário, poeta, detective privado – rua Frederick Engels, nº 13, Luanda – tel. + 244 

222 394 957” (MDMP, p. 137). Ao relatar seu encontro com Monte e de como o cartão foi 

parar no seu bolso, Laurentina recomendou que o amigo o guardasse, pois poderiam precisar. 



87 

 

Mandume, porém, não sabia o porquê, mas o fato de ter o cartão de Monte consigo o repugnava 

um pouco. Tal afirmação do personagem revela que algo significante poderá ocorrer 

futuramente, uma situação na qual Monte estará envolvido e que justificará a repulsa do jovem 

pelo ex-inquisidor. Nesse sentido, Agualusa joga seu jogo e através de outro personagem dá 

indícios de que a aparição de Monte nessa nova obra não é aleatória. Aliás, nenhuma nova 

aparição de qualquer personagem que seja é gratuita, pois sempre existe uma motivação por 

trás de determinada retomada. 

Laurentina, Bartolomeu e Mandume, ao viajarem por espaços pelos quais Faustino 

Manso passou (e onde viveu), chegam a Moçambique e se hospedam na pousada “A varanda 

do Frangipani”17, propriedade do italiano Mauro, ou simplesmente Mau, cujo passatempo 

preferido era dissecar e fabricar insetos (mecânicos). 

Ao estar com ele na oficina, Mandume visualiza diversas fotografias nas paredes, 

dentre as quais uma lhe chama a atenção. Trata-se de uma foto de Mauro ao lado de um homem. 

Mandume afirma conhecer o outro, ao que Mauro responde ser improvável, porém acaba por 

concordar que o jovem poderia, sim, conhecê-lo, já que era angolano e Mandume o havia 

conhecido em Luanda. Toda suspeita se confirma quando Mandume diz o nome de quem estava 

naquela fotografia – Magno Moreira Monte – empresário, poeta, detetive privado: 

 

Detetive privado, o Monte?! A vida dá muitas voltas. Vivi alguns anos em 
Angola, no final dos anos 70, depois de sair de Itália, e antes de me fixar em 

Moçambique. Conheci o Monte nessa época. Colecionava borboletas e 

coleópteros. Tinha uma coleção fantástica. Foi com ele que comecei e 

interessar-me pelos escaravelhos. Até hoje trocamos exemplares. [...] Você 
sabe, o mundo mudou muito. As pessoas, para sobreviverem, foram forçadas 

a mudar com o mundo. Nos anos 70 Monte já era detetive, embora, suponho, 

não o chamassem assim. Mas não defendia a iniciativa privada, não. Éramos 

comunistas.” (MDMP, p. 226). 

 

Monte precisou mudar, juntamente com o mundo, mais precisamente com a mudança do 

governo angolano. Realmente Monte não era chamado de detetive, mas sim de Morte ou de O 

Grande Inquisidor. Era comunista e defendia os interesses do governo, sobretudo os do MPLA 

e do presidente, chegando até mesmo ao ponto de ser chamado de peão nas mãos do Velho. 

Monte mudou e tal mudança se opera a partir dos acontecimentos de O ano em que Zumbi 

tomou o Rio e até mesmo outros personagens que o conheceram no passado, como o Mauro, 

se espantam e riem quando sabem que aquele que outrora causava temor por onde passava, que 

                                                
17 Mais uma homenagem a Mia Couto – título de um dos romances do escritor moçambicano. 
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as pessoas não ousavam encará-lo, agora atua como um detetive privado. Só não mudou o fato 

de colecionar coleópteros. 

Desse modo, o que os outros personagens falam sobre Monte é tão importante 

quanto o que o personagem faz no interior da obra. O fato de aqueles que outrora conheceram 

o ex-inquisidor afirmarem que mudou evidencia tal mudança, pelo menos com relação à 

ocupação. 

Verificamos que uma das estratégias de Agualusa ao retomar o personagem Monte 

é não apresentar, de imediato, o nome do ex-agente, lançando, apenas, características físicas e 

psicológicas que remetam o leitor atento ao personagem. A este respeito, o próprio Monte tece 

considerações sobre os nomes. Na seção “A bailarina”, Bartolomeu Falcato fala sobre uma 

mulher que conheceu, mas de quem nunca soube nome, citando, também, Monte, a quem chama 

de bófia – polícia. Segundo o inquisidor: “O nome não tem importância [...] o que conta é a 

alcunha” (MDMP, p. 247) e ele próprio tinha muitas, para além de bófia – Grande Inquisidor, 

Morte, matumbola, carrasco. 

Bartolomeu, assim como outros personagens, também apresenta suas impressões 

acerca de Monte, ainda que não tenha sido narrado nenhum encontro dos dois. O personagem 

apenas afirma ter conhecido o agente em Luanda: 

 

Sujeito estranho, Monte: um olhar, agudo, perscrutador, como o dos tipos nos 
aeroportos que nos pedem o passaporte. Movia-se em silêncio, sem ferir o 

chão, e ao mesmo tempo seguro, tremendamente seguro, o anjo da morte a 

passear ao crepúsculo. A voz excessivamente afável, de dar medo, podes falar, 

filho, fala à vontade, já sabemos de tudo. Também me lembro da alcunha dele: 

o Morto. O que conta é a alcunha. (MDMP, p. 247) 
 

O fato de Bartolomeu definir a voz de Monte como excessivamente afável poderia contrastar 

com o modo como sua aparência física é construída, de modo a causar certa repulsa. Porém o 

personagem acrescenta que tal afabilidade da voz causava medo, sobretudo por Monte não ser 

apenas um inquisidor, mas o Grande. Para além de ser comparado ao anjo da morte, é 

considerado ele próprio como um Morto. Assim, seu nome não teria tanta importância e talvez 

se deva a tais considerações o fato de o personagem não ser nomeado à primeira vista. 

Mais do que um nome, são as características que nos remetem a Monte, bem como 

remetem os demais personagens à figura do ex-agente. Laurentina, ao se encontrar com o 

músico Arquimedes Moran, verificou que no quintal da casa dele havia velhas máquinas, que 

supostamente seriam capazes de produzir arco-íris. Porém o inventor fabricou suas máquinas 

no final da década de 1970, auge da ditadura marxista e período não favorável à poesia, segundo 
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o personagem. Moran foi denunciado por um vizinho que acreditava que as máquinas de arco-

íris eram aparelhos americanos para comunicação com a CIA. O músico foi levado para a prisão 

de São Paulo e permaneceu preso durante três semanas, aprendendo sobre comunismo e 

recebendo instrução revolucionária involuntária.  

Ao final das três semanas, Moran foi levado à presença de um homem que de acordo 

com o personagem era, ao mesmo tempo, amável e desagradável. Não é preciso dizer o nome 

do inquisidor, pois o leitor pode inferir pelos adjetivos acima descritos. O interrogador afirmou 

que a prisão do outro era um equívoco e que o vira tocar, anteriormente, algumas vezes, ao que 

acrescentou: 

 

São tempos difíceis estes nossos tempos, tempos difíceis para os sonhadores. 

Na minha opinião o facto de o camarada ter abandonado o campo capitalista 
e escolhido viver entre nós, ter escolhido ser angolano, representou uma 

enorme vitória sobre o imperialismo americano. Infelizmente nem todos os 

nossos camaradas pensam assim, são atrasados, são matumbos, o que se há de 
fazer?, de forma que lhe recomendo alguma cautela. Está um carro, lá fora, 

para o levar a casa. Esqueça, por favor, que esteve neste lugar. Foi um sonho 

mau. Já passou... (MDMP, p. 335) 

 

Laurentina, ao ouvir a narração de Moran, desconfiou se tratar de Magno Moreira 

Monte e ela estava certa. Monte era o homem amável e desagradável do interrogatório. 

Através de sua fala, Monte demonstra afabilidade ao considerar Moran um 

sonhador e ao pedir para que tivesse cautela. Porém o ápice de cuidado por parte de Monte com 

relação a Moran encontra-se no pedido que faz ao músico, para que esquecesse que estivera na 

prisão, e para isso pede por favor, e como um pai que acalenta o filho, considerando as 

inclinações de sonhador do preso, afirma que tudo foi um sonho mau. Nesta cena, mesmo que 

Monte ainda atuasse como o Morte, não enxergamos esse lado do inquisidor, pelo contrário, 

vemos um homem preocupado com o outro que sabia ser inocente. Todavia, em se tratando de 

Monte, é preciso que consideremos, também, a possibilidade de haver por trás do discurso 

determinado tom irônico e o cuidado paterno seria substituído pela troça. 

Considerando os acontecimentos de O ano em que Zumbi tomou o Rio e a decisão 

de Monte de mudar de vida, culminando até mesmo no assassinato do presidente angolano, 

percebemos que algumas cenas de As mulheres do meu pai são construídas através da 

rememoração realizada por determinados personagens, sobretudo as cenas nas quais são 

descritos interrogatórios, já que neste último romance, Monte já não trabalhava para o governo, 

sendo agora detetive particular e poeta, inclinação já apontada na cena do interrogatório de 

Moran. 
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O músico, depois do incidente, viu Monte em outras ocasiões, sobretudo em 

concertos de jazz, mas o ex-agente também compareceu ao sepultamento de Faustino Manso, a 

fim de entregar alguns documentos sobre o morto à viúva Anacleta. Moran o advertiu que não 

fizesse e acrescentou à Laurentina “os tempos mudaram, pode não parecer, mas hoje eu sou 

muito mais forte do que ele. [...] Conheço todo tipo de gente, os bandidos que deram certo e os 

que não deram. Monte, pelo contrário, é um pobre diabo” (MDMP, p. 336).  

Desse modo, aquele que outrora, nas obras de Agualusa, podia ser considerado um 

personagem que causava determinado temor, não passa de alguém que os outros desprezavam 

ou sentiam pena, não sendo considerado nem mesmo um bandido que não deu certo. Mas apesar 

disso, Laurentina teve medo de o encontrar sozinha, indo ao encontro do ex-agente, juntamente 

com Bartolomeu, a fim de receber os documentos sobre Faustino Manso. 

Ao se encontrar com Monte, Laurentina, assim como muitos personagens, alude 

aos olhos do ex-inquisidor – olhos assustadores, completando sua impressão: “Excluindo os 

olhos é, fisicamente, um tipo insignificante: mirrado, quase calvo, com uma barba grisalha, 

áspera e mal aparada, como um reformado em pijama” (MDMP, p. 340). Quando trabalhava 

para o governo, apesar de mirrado, o personagem se agigantava, ao ponto de as pessoas não 

terem a coragem de encará-lo, porém, com sua queda, o que veem é apenas o que realmente é. 

Nesse encontro, Monte não foi direto ao assunto, mas conversou com Laurentina, 

ignorando a presença de Bartolomeu, sobre assuntos variados, sobretudo sobre borboletas, 

besouros, formigas, formigueiros, abelhas, sereias, kiandas e literatura. Assim como em O ano 

em que Zumbi tomou o Rio, Monte menciona o poeta português Fernando Pessoa e seus 

heterônimos. 

Monte, após sua explanação, acaba por entregar cópias dos documentos que tinha 

sobre Faustino Manso e explica que o músico foi espionado por ter retornado a Angola em 

1975, após muitos anos fora e pouco tempo antes da independência, o que levantou suspeitas, 

já que eram anos conturbados. Quando Bartolomeu a chama para irem embora, Laurentina 

afirma que Monte levantou-se rapidamente para cumprimentá-la, e que se despediu mendigo e 

altivo, simultaneamente, mas acrescenta que ficou feliz por não ter apertado a mão do homem, 

como se isso fosse lhe causar repulsa. 

Esta é a última imagem que temos de Monte em As mulheres do meu pai e como 

o leitor de Agualusa já está acostumado a reencontrar Monte pelas publicações, talvez parta 

para os romances publicados em seguida com a esperança de um novo reencontro, o que não 

acontece em Barroco tropical e Milagrário Pessoal, vindo a se efetivar somente em Teoria 
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geral do esquecimento, título sugestivo em se tratando de Magno Moreira Monte, se 

considerarmos as atitudes do personagem em O ano em que Zumbi tomou o Rio. 

Teoria Geral do Esquecimento narra, sobretudo, a história de Ludovica Fernandes 

Mano que constrói uma parede para separar seu apartamento do restante do prédio, quando da 

independência de Angola. Ao mesmo tempo são apresentados os enredos relacionados aos 

demais personagens que, em algum momento do romance, cruzarão com o de Ludo. 

Diferentemente do que acontece nos outros romances nos quais Monte figura, aqui 

Agualusa não se utiliza do suspense, ao contrário, logo no terceiro capítulo, já apresenta Monte 

nomeadamente, sem que suas características físicas sejam evidenciadas antes do nome ou da 

alcunha. Há, sim, uma alusão ao físico de Monte, mas nada comparado ao que já verificamos. 

Aqui é dito apenas que sua voz forte, segura e poderosa contrastava com o corpo miúdo. 

Monte prende dois soldados portugueses – Benjamim e Jeremias, que tinham ido 

até o prédio onde Ludovica residia para recuperar diamantes que supostamente estariam no 

apartamento que Ludo fez “desaparecer”. Como os dois “mercenários” encontraram uma 

parede, ao invés da porta do apartamento, decidiram derrubá-la e quando desceram a fim de 

buscarem ferramentas para realização do trabalho, foram surpreendidos pelo camarada Monte. 

Interessante observar que nessa passagem, o soldado Jeremias assume a alcunha 

que em romances anteriores remetia e pertencia a Monte, uma vez que Jeremias é chamado de 

“o Carrasco”. Mais interessante, ainda, é notar que Monte acusa o “mercenário”, que lutava em 

favor de Portugal e contra o imperialismo soviético, de “crimes” que ele próprio também 

cometeu, mesmo que contra sua vontade, se observarmos suas aparições anteriores nos 

romances agualusianos:  

 

Capitão Jeremias Carrasco. Suponho que Carrasco seja alcunha. O senhor é 

culpado de atrocidades sem fim. Torturou e assassinou dezenas de 
nacionalistas angolanos. Alguns camaradas nossos gostariam de o ver num 

tribunal. Eu acho que não devemos perder tempo com julgamentos. O povo já 

o condenou. (TGE, p. 30) 

 

Jeremias tentou subornar Monte com pedras preciosas, para que ele não realizasse o 

fuzilamento. Desse modo, Monte poderia sair do país e reconstruir a vida com a mulher que 

quisesse. Monte não se entusiasmou com a oferta e afirmou já ter a única mulher que lhe 

interessava em sua casa e tal afirmação é muito importante em se tratando dessa obra específica. 

Monte autorizou o fuzilamento, mas não foi quem disparou e tampouco permaneceu 

no local. Ele permaneceu no interior do veículo e não constatou que Jeremias não havia 
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morrido. Após tal episódio, o mercenário de alcunha Carrasco seria levado para Mossâmedes18 

e teria uma nova vida. Se encontraria, novamente, com Monte, mas em outras circunstâncias. 

O capítulo “Sobre as derrapagens da razão” é iniciado com a seguinte passagem: 

“Monte não gostava de interrogatórios. Ainda hoje se esquiva a falar sobre o assunto. Evita, 

inclusive, recordar os anos setenta, quando, para preservar a revolução socialista, se permitiram, 

utilizando um eufemismo grato aos agentes da polícia política, certos excessos” (TGE, p. 53), 

uma alusão direta aos fatos narrados em Estação das chuvas. Já afirmamos, anteriormente, que 

o Grande Inquisidor, em diversas situações de interrogatório, afirmava não gostar do que estava 

a acontecer, sendo, porém, um mal necessário. Mas ao termos, novamente, tal afirmação, em 

outra publicação, e dessa vez pela voz não do próprio personagem, mas do narrador, 

verificamos certo mal-estar de Monte diante do que viveu durante a revolução narrada em 

Estação das chuvas. Por isso, quando lemos O ano em que Zumbi tomou o Rio, percebemos 

que é latente o desejo do personagem de sair de toda aquela situação. 

Assim como acontece em romances anteriores, em Teoria geral do esquecimento 

os fatos sobre Monte não são narrados de modo a seguirem uma sequência temporal. No 

capítulo “Onde se esclarece um desaparecimento (quase dois), ou de como, citando Marx, tudo 

o que é sólido se desmancha no ar”, temos marcado o dia que Monte decidiu mudar, ao que sua 

esposa Maria Clara, afirmou que, com tal decisão, poderiam, então, ser felizes. Tal decisão veio 

após terem errado em uma missão. Dois generais haviam encomendado a morte do jornalista 

Daniel Benchimol, personagem que, embora colabore para a realização do encontro de 

Ludovica e sua filha, não exerce importante papel nesta obra, mas que recebe determinado 

destaque no último romance publicado por Agualusa, em 2017. Monte, ao receber a ordem, não 

concordou, por ele ser uma boa pessoa, mas foi exortado por seus superiores: 

 

O mundo evoluiu. O partido soube avançar com o mundo, modernizar-se e, 

por isso, ainda aqui estamos. O camarada devia refletir sobre o processo 

histórico. Estudar um pouco. Há quantos anos trabalha conosco? Desde 
sempre, penso. Acho demasiado tarde para se voltar contra nós. [...] O 

camarada Monte gosta de provocar. Foi sempre assim, um agente provocador. 

Questão de estilo (TGE, p. 114) 

 

Monte sempre foi um provocador, sobretudo durante os interrogatórios. Mas diante da ameaça 

sofrida, Monte se resignou, mais uma vez, e acabou por cumprir a ordem, já que ainda nesse 

período era o peão usado nas mãos dos poderosos superiores – “cumprir ordens. Fazer cumprir 

                                                
18 Na obra o nome da cidade é grafado como Mossâmedes, como em 1840. Posteriormente, a grafia mudou para 

Moçâmedes e, em 1985, o município passou a se chamar Namibe. 
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ordens. Nisso se resumia, afinal, uma vida inteira” (TGE, p. 114). Porém, após a missão 

fracassada, Monte pediu demissão, sobretudo por os ideais do MPLA terem mudado. O que era 

positivo para alguns, como os generais que queriam a morte do jornalista, para Monte era o fim. 

Ao tomarmos as cenas nas quais Monte opta pela mudança, em O ano em que 

Zumbi tomou o Rio e em Teoria geral do esquecimento, verificamos que são situações 

distintas, principalmente se considerarmos que os fatos não seguem uma sequência cronológica, 

nem no interior dos romances e tampouco ao se transitar entre um e outro. Deve-se a isso a 

possibilidade de lermos as obras como espécie de prequela (aportuguesamento de prequel), que 

significa sequência anterior. Segundo Linda Hutcheon (2013) trata-se de uma obra posterior ser 

criada para recuperar e explicar eventos anteriores aos que compõem a primeira obra. Nesse 

projeto os eventos não são narrados em ordem cronológica e são muito comuns no cinema19. 

Com relação às obras que compõem o “macrorromance” agualusiano, não podemos afirmar que 

uma obra específica tenha sido criada para explicar determinado fato anterior, mas é possível 

verificarmos que trechos específicos foram inseridos em publicações posteriores de modo a 

esclarecerem acontecimentos que estiveram presentes em romances precedentes.  

Monte abandonou a função, mas não se julgava capaz de exercer outro trabalho. 

Quando um amigo lhe sugeriu que recomeçasse sua vida de um modo diferente, afirmou que 

não tinha nenhum talento, apenas o de arruinar qualquer negócio, mas dentro de si carregava 

um outro desejo, tanto que, anos antes de sua última missão, havia comprado um terreno longe 

de Luanda, para ali construir uma casa, onde ele e sua esposa passariam a velhice.  

Monte, assim como desejava esquecer, também queria ser esquecido por todos e 

tinha medo de que nunca o esquecessem. Monte foi, no passado, um personagem que marcou 

negativamente a vida de muitos outros seres ficcionais, assim como evidenciado na cena do 

encontro desses muitos desses desafetos do detetive, em frente ao apartamento de Ludo – 

Jeremias, o Carrasco, que agora vivia como mucubal; Pequeno Soba, ou Arnaldo Cruz, que fora 

preso e interrogado por Monte; Nasser Evangelista, que também fora preso e torturado pelo 

inquisidor; Daniel Benchimol, que deveria ter sido morto por Monte. Todos tinham memórias 

acerca de Monte, que é ameaçado por Nasser sem saber que a navalha era falsa. Ao descobrirem 

isso, todos riem, menos Monte: 

 

O detetive respirava com esforço. Doía-lhe o peito, não onde Nasser acertara 
as facadas fictícias, mas por dentro, em algum lugar secreto, a que ele não 

sabia dar um nome. Enxugou os olhos. Tirou os óculos escuros do bolso das 

                                                
19 São exemplos de prequelas cinematográficas a saga Star Wars e O Exterminador do Futuro. 
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calças e colocou-os no rosto. Veio-lhe a memória, sem razão aparente, a 

imagem de uma canoa flutuando no Delta do Okavango. (TGE, p. 141). 

 

Nesta cena vemos um Monte frágil, que enxuga os olhos, supostamente, por ter chorado e que 

sente uma dor por dentro por tudo o que fizera aqueles que o confrontaram anteriormente. Ele 

se lembra do rio Kubango, que passa a se chamar Okavango na Namíbia, e diferentemente do 

que afirma o narrador, tal memória não é sem razão aparente, mas na verdade funciona como 

um desejo interior e inconsciente do ex-agente, já que Monte foi feliz nesse lugar. Ele e sua 

esposa passaram o trigésimo aniversário de casamento no rio e Monte pôde fazer duas das 

coisas que mais gostava – caçar coleópteros e borboletas para sua coleção, bem como ler. 

De acordo com o estudioso, o romancista sendo este senhor detentor de determinado 

poder, poderia criar seus personagens, em alguns casos, seguindo cinco aspectos da experiência 

humana, quais sejam: nascimento, alimentação, sono, amor e morte. É evidente que nem todo 

autor se aterá a tais questões quando da criação de seus personagens, mas é preciso destacar 

que três delas ocupam posições importantes dentro das obras de ficção – nascimento, amor e 

morte. 

Com relação ao nascimento, em determinado trecho de Teoria geral do 

esquecimento, é afirmado que Monte “Confessou a amigos ter aprendido bastante acerca da 

natureza humana enquanto interrogava fraccionistas e jovens ligados à extrema-esquerda, nos 

anos terríveis que se seguiram à Independência. Pessoas com uma infância feliz, afirmou, 

costumavam ser difíceis de quebrar” (TGE, p. 53), ao fazer menção à infância, algo que 

também já observamos em obra anteriores.  

Em As mulheres do meu pai, ao se encontrar com Laurentina e Bartolomeu 

Falcato, a fim de entregar a jovem documentos sobre Faustino Manso, Monte explana sobre 

Fernando Pessoa e seus heterônimos. Para Laurentina, o então ex-inquisidor afirma que se 

referir à infância é algo fundamental na obra de qualquer escritor e poeta, para construção de 

sua identidade. Mas em se tratando do poeta português, considera a omissão da infância vivida 

na África de sua obra, como responsável pelo surgimento dos muitos heterônimos, ao que 

Laurentina não compreendeu. 

A infância seria a base para toda e qualquer pessoa e como o personagem Monte 

nos foi apresentado já na idade adulta, não temos nenhuma informação sobre sua infância ou 

sua vida antes de se tornar o Grande inquisidor, até chegarmos à obra Teoria Geral do 

esquecimento. Para o final do romance, ao preparar uma cova para um homem morto por 

engano, em uma missão – sua última missão – Magno Moreira Monte cantarola “Funeral de um 
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lavrador”, canção de Chico Buarque composta para a encenação de Morte e vida severina, de 

João Cabral de Melo Neto. Monte conheceu a canção e a peça ao encená-la no sétimo ano do 

liceu, quando estudava em Huambo. A partir dessa participação, teve uma mudança no modo 

como percebia o mundo: 

 

Compreendeu, representando um camponês pobre do nordeste brasileiro, as 
contradições e as injustiças do sistema colonial. Em abril de 1974 estava em 

Lisboa, a estudar Direito, quando as ruas se encheram de cravos vermelhos. 

Comprou uma passagem e regressou a Luanda para fazer a revolução. (TGE, 
p. 119) 

 

A partir da passagem acima, verificamos que Monte, na adolescência e juventude, 

fora um idealista, com senso de justiça social. Mas que em determinado momento da revolução, 

sobretudo durante o golpe fraccionista, tornou-se um torturador temido – o Grande Inquisidor 

– talvez por estar de determinado lado dos conflitos, tendo que o defender. 

Já com relação ao amor, também é em Teoria geral do esquecimento que 

conhecemos melhor a história de amor vivida por Magno Moreira Monte e Maria Clara, narrada 

no capítulo “Um pombo chamado Amor”, referência ao pombo-correio utilizado pelo casal, que 

comeu alguns dos diamantes de Ludovica e que foi encontrado pelo Pequeno Soba, mudando a 

vida do jovem. 

O pai de Maria Clara, o funcionário da alfândega Horácio Capitão, era criador de 

pombos, nascido em uma família mestiça e pequena burguesa de Luanda, totalmente contrário 

aos “traidores comunistas” e ao MPLA, mas que continuou em Angola, após a independência 

e a guerra civil na esperança de que Portugal e o imperialismo triunfassem no país.  

Maria Clara foi aluna de português de Magno Moreira Monte, 8 anos mais velho 

que ela, na altura com 17 anos. O relacionamento dos dois foi descoberto pelo pai da jovem, ao 

ver uma foto dos dois juntos em um comício, publicada em um jornal. Ao pesquisar sobre a 

identidade do rapaz, Horácio tomou conhecimento de que se tratava de um “comunista fanático. 

O pior dos comunistas, inteligente, determinado, e com ódio visceral aos portugueses” (TGE, 

p. 157). 

Deve-se a esse posicionamento, então, o ódio e a raiva que Monte sente por Zorro, 

durante interrogatório narrado em Estação das chuvas. O inquisidor é comparado, pelo 

torturado, a Aristide Lobo d’África, coronel do Exército Português, não sendo explicitado, 

porém, o porquê de tal atitude. Já em Teoria geral do esquecimento, desde o episódio do 

primeiro encontro de Monte com Jeremias, fica evidenciado que se tratava de certo ódio nutrido 

contra Portugal e contra portugueses. 
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Horácio parte para Portugal e leva Maria Clara, mas a jovem, ao completar 18 anos, 

retorna para Luanda e se casa com Magno Moreira Monte. O pai da noiva retorna com ela e nos 

anos seguintes toma conhecimento de que o genro, muitas vezes, o livrou de ser preso. Ou seja, 

Monte, apesar de o sogro não simpatizar com ele, o ajudou principalmente por amar Maria 

Clara e ajudando o pai, evitava o sofrimento da filha. 

Por fim, a morte seria uma estratégia muito utilizada por escritores, já que ela 

“termina[ria] um livro elegantemente” (FORSTER, 1969, p. 40), ainda que, muitas vezes, matar 

o personagem seja a saída mais simples para o fechamento de um enredo. Com relação ao 

Monte, sua morte não fecha a última obra na qual figura, mas encerra sua jornada por entre os 

romances agualusianos. Todavia, diferentemente do que afirma Forster, a morte do personagem 

nada possui de elegante, ainda que Monte assim desejasse. 

Ao se lembrar da comemoração de seu trigésimo aniversário de casamento, a 

recordação de Monte poderia funcionar como uma metáfora de sua própria vida e de como 

imaginava sua morte – “sendo um grande rio não cumpre o destino comum aos seus pares: não 

desagua no mar. Abre os fortes braços e morre em pleno deserto. É uma morte sublime, 

generosa, que enche de verde e de vida as areias do Kalahari” (TGE, p. 141), como se esse 

fosse um desejo do personagem, não sendo, porém, o que realmente aconteceu. 

Monte morreu ao cair do telhado de sua casa, atingido por uma antena parabólica, 

uma morte aparentemente patética e banal, mas que foi considerada, por outros personagens, 

como uma alegoria do futuro, já que Monte era tido como um comunista guardião do passado. 

Monte, conforme afirmado pelo narrador, morreu por amor, já que a televisão não lhe agradava, 

tendo subido na casa para instalar a antena apenas para satisfazer sua esposa Maria Clara. 

Fato é que, ao transitar por diversos romances e ao evidenciar diferentes facetas, 

Monte morre e teve quem chorasse em seu funeral, fato incompreendido pelo narrador de 

Teoria geral do esquecimento, sobretudo diante de tudo que o personagem fizera no passado: 

 

Custa-me imaginá-lo no Paraíso. Talvez purgue, porém, em algum recanto 
obscuro da imensidão, entre o sereno esplendor do Céu e as convulsas trevas 

do Inferno, jogando xadrez com os anjos que o guardam. Se os anjos souberem 

jogar, se jogarem bem, isso para ele será quase o Paraíso. (TGE, p. 160). 
  

Apesar de não imaginar o ex-agente no Paraíso, o narrador não condena o 

personagem, de imediato, às trevas. Antes, dá a Monte a possibilidade de purgar entre o Céu e 

o Inferno, como se seus “pecados” não fossem suficientes para a condenação final, ou como se 

também tivesse feito jus para merecer o repouso dos bons. De qualquer modo, o narrador 
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conclui que Monte fora um grande jogador, embora também tenha sido peça do próprio jogo, 

seja nas mãos de superiores, a receber e a obedecer ordens, no interior da narrativa, seja no jogo 

agualusiano, nas mãos de Agualusa, que, como autor, seria o que Forster chama de “senhor dos 

personagens”. 

Outra estratégia para o desfecho de um personagem ou mesmo de uma obra seria 

explicar o inexplicável através da técnica [simplista] de que tudo não passou de um sonho mau 

e que o caos se organiza com o amanhecer e com o despertar do personagem. Tal estratégia é 

encontrada no poema que funciona como epígrafe do capítulo primeiro de A conjura, porém, 

no poema, ocorre uma inversão, uma vez que o amanhecer e o despertar não contribuem para 

organização do caos e instauração da paz, antes revelam que o sonho era bom e que é a realidade 

que se apresenta de modo negativo. 

O poema é assinado por L. do Carmo Ferreira, datado de 1902 e fala sobre liberdade 

e igualdade em Angola, mas também que tudo não passava de um sonho. A abreviação do 

primeiro nome do(a) autor(a) do poema é significativo e aponta para o jogo proposto por 

Agualusa, de modo que começamos a compreender tal estratégia apenas quando avançamos na 

leitura de A conjura, bem como conhecemos Estação das chuvas: 

 

[...] 
E vi, sonho sublime! – em célico clarão! 

Ressurgir Angola em meio da escuridão!... 

 
Oh! Fontes, ao clarão de uma aurora virginal, 

vi realizar-se o teu íntimo ideal! 

 
Vi então Angola das vascas d’agonia 

erguer-se esplendorosa à luz de um novo dia. 

 

Reinava a harmonia; o sol da igualdade 
já de luz inundava a livre humanidade. 

 

E que belo deve ser para o peito angolano 
ver vingar o Direito e a queda do tirano? 

 

Tudo isto antevia no sonho fabuloso 
envolto num clarão, etéreo, luminoso. 

 

Porém quando acordei a negra realidade 

mostrou-se bem crua: nula era a igualdade 
utopia o Direito e zero a liberdade! [...] (AC, p. 9) 

 

Trata-se de um trecho do poema “Sonho”, do poeta e jornalista angolano Lourenço 

do Carmo Ferreira, sendo tal sobrenome emblemático no universo agualusiano, uma vez que o 
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personagem Jacinto partilha com Lourenço o mesmo sobrenome, sendo até mesmo chamado 

simplesmente de Carmo Ferreira. 

Jacinto do Carmo Ferreira, apresentado em A conjura, teve uma infância difícil, 

pois aos 11 anos perdera o pai, a irmã e a mãe. Restou-lhe ser adotado por um mulato 

benguelense, “negociante de armas e cabeças de alcatrão”. Desde então, aprendeu que para 

sobreviver, era necessário ser forte e ousado. Casou-se com Josefa da Purificação Ferreira, 

tendo dois filhos, mas o casamento não perdurou. Apesar disso, preocupava-se com o futuro do 

filho, Cesar Augusto, que em determinado momento mostrou-se diferente do que imaginou seu 

pai. 

Devido a seu posicionamento político e a suas escolhas, o mulato César Augusto 

ganhou a antipatia de muitos – brancos, negros, ricos e pobres – e ao atingir a maioridade, optou 

por tornar-se um “lutador” e aliou-se ao exército de Padrel, sendo rejeitado por seu pai Carmo 

Ferreira, que, após a partida do filho, se une à Josephine, a Vavó Fina, enquanto o filho segue 

como tenente da 14ª Companhia Indígena de Angola. É nesta altura que Cesar decepciona-se, 

uma vez que considerou o fato de ser tratado como português, se fizesse parte do exército: 

 

Durante muito tempo acreditara que a sua opção pela carreira das armas se 

devera, em exclusivo, a uma grande ânsia de repetir os feitos dos seus heróis 

de menino. Mas intimamente reconhecia agora que fizera tal escolha convicto, 
sobretudo, de que a glória militar lhe traria a glória maior de ser tratado pelos 

portugueses de igual para igual. Toda a vida transportara consigo o estigma 

da cor [...] Quantos anos manteve a ilusão de que um dia o olhariam sem lhe 

ver a cor? (AC, p. 157-158) 

 

Diante da confirmação de que nada mudaria, de que continuaria a ser mulato e a ser tratado 

com hostilidade, César Augusto aproveita-se de uma confusão e deserta com mais cinco 

soldados, que seguiram para Chela, onde encontraram a casa com muitas mulheres negras, 

morenas, mulatas e loiras. 

A casa era do comerciante português Manuel Barbosa, na ocasião já falecido. As 

mais velhas eram suas mulheres, todas as outras suas filhas, netas e bisnetas, ressaltando-se que 

nenhuma delas conheceu outro homem senão ele, resultando no fato de que as netas e bisnetas, 

eram, também, suas filhas. César Augusto apaixonou-se pelas três mais novas, Leda, Dejanira 

e Polixena, e ao final de três anos descobriu que as jovens estavam grávidas e é neste ponto que 

se inicia a história de Lídia do Carmo Ferreira, personagem de Estação das chuvas, ainda que 

o jogo proposto por Agualusa já tenha iniciado anteriormente (desde a epígrafe do primeiro 

capítulo do romance), cujas peças, como de um quebra-cabeça, foram juntadas a fim de 
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vislumbrarmos os fatos em uma totalidade. César volta a Luanda para se reconciliar com o pai 

e pedir ajuda, mas não tem tempo de retornar a Chela, pois junta-se aos conjurados e acaba 

morrendo, vítima de uma emboscada. 

Esse enredo, iniciado em A conjura, é continuado em Estação das chuvas, nos 

sendo apresentadas as três filhas de César Augusto – Antónia, filha de Leda; Francisca, tida 

como a mais bela, filha de Dejanira; e Ifigénia, filha de Polixena. Francisca acabou por 

envolver-se com o padre Isaú, com quem teve uma filha – Lídia. Ao saber que seria pai, o padre 

se suicida e Francisca, após o nascimento da filha, morre aos poucos. O velho Jacinto do Carmo 

Ferreira decide buscar as netas na Chela, mas volta para Luanda apenas com a bisneta Lídia, 

que passa a chamá-lo de avô. 

Conhecendo-se a história de Estação das chuvas, um leitor ingênuo ou desavisado, 

ao ler A conjura, suporia que este L. pudesse ser a própria poetisa Lídia do Carmo Ferreira, 

protagonista da segunda obra do autor. Porém são desfeitos os enganos, sobretudo se se levar 

em consideração a data do poema da epígrafe – 1902, ou seja, Lídia não poderia ser a autora, já 

que, de acordo com o segundo romance de Agualusa, nasceu em 1928. 

De qualquer modo, relacionar o poema à poetisa torna-se possível e inevitável, uma 

vez que dialoga com o posicionamento que ela assume no interior da obra e também com a 

temática de alguns de seus poemas apresentados em Estação das chuvas. Mais instigantes que 

essa relação são os sobrenomes comuns – Carmo Ferreira – e o fato de Agualusa ter abreviado 

o L. inicial do nome Lourenço. Por que o autor não o escreveu por extenso, já que se trata de 

um poeta sobre quem existem poucas referências? Tal abreviação não pode ser tomada como 

inocente, mas sim como enigma do jogo agualusiano proposto pelo autor. 

O poema de Lourenço do Carmo Ferreira não foi utilizado, na íntegra, como 

epígrafe, mas apenas sua segunda parte. Na primeira, o poeta e jornalista apresenta vários 

exemplos históricos que, segundo ele, tocariam o impossível, como o caso de Nero dobrar-se 

diante de um cristão, o imperador César tremer diante de Pompeu, Napoleão Bonaparte vencer 

na Batalha de Waterloo, dentre outros casos. Após apresentar todas essas situações inusitadas, 

Carmo Ferreira começa a falar sobre Angola livre: “Reinava a harmonia; o Sol da Igualdade já 

de luz inundava a livre humanidade”. Porém, e esta é a conjunção empregada pelo poeta para 

introduzir a terceira parte do poema, se considerarmos a primeira parte e a relação que 

estabelece com a segunda, mesmo sem relacionarmos com a terceira, já percebemos que o 

exemplo de Angola seria como todos os outros, ou seja, impensável. Essa é a premissa de A 

conjura, uma vez que, na obra, os planos de um levante popular são frustrados, fazendo com 
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que o verso “nula era a Igualdade, utopia o Direito e zero a Liberdade!...” torne-se, de fato, uma 

verdade. 

Desfeitos os equívocos, sabendo que o L. abreviado não se refere à Lídia, mas sim 

a Lourenço, conhecemos a história da poetisa, narrada em Estação das chuvas, que não segue 

o padrão postulado por Forster, sobretudo por terminarmos a obra desconhecendo o destino da 

personagem, que pode ser considerada a protagonista do romance. Diferentemente do que 

acontece com outros personagens agualusianos, ela só reaparecerá em publicações posteriores 

através de comentários, nunca como personagem em trânsito, o que contribui para o jogo 

proposto por Agualusa elaborado através do que Forster apresenta como uma estratégia – a 

curiosidade – não se sabe o que aconteceu com a personagem. 

Lídia é apresentada como “historiadora e poetisa, fundadora do MPLA, intelectual 

respeitada na Europa etc. etc.” (EC, p. 147) e no primeiro capítulo da obra, intitulado “O 

princípio”, cuja epígrafe é a fala de Agostinho Neto, declarando perante a África e perante o 

mundo, Angola livre, a personagem encontra-se deitada em sua cama, sonhando com o mar, o 

que significaria, segundo sua avó (no caso bisavó), sonhar com a morte. 

Lídia perguntava a si mesma o que fazia no país e o que fazia ali, já que, diante da 

independência de Angola podia se considerar tanto vitoriosa, quanto derrotada, o que nos é 

apresentado ao longo do romance, uma vez que, ainda que tal capítulo pretenda narrar, como o 

próprio nome aponta, o princípio de tudo, podemos dizer que se trata, na verdade, apenas do 

princípio do fim, pois para se chegar, de fato, ao dia 11 de novembro de 1975, muito precisou 

acontecer, o que nos é narrado nos capítulos subsequentes. 

No interior de seu quarto, Lídia ouvia aos sons distantes, tanto de festas como de 

fúria, e pensou em Viriato da Cruz, não sem motivo, pensou na morte e na vida que prosseguia 

lá fora. “Lá fora a vida acontece, escreveu. Riscou a frase e voltou a escrever: ‘lá fora a vida 

acontecia/ em seu inteiro e bruto esplendor’. Depois fez um círculo à volta dos dois versos e 

acrescentou a data: 11 de novembro de 1975” (EC, p. 16). Se observarmos a mudança do tempo 

verbal escolhido para escritura do poema, verificamos que, ao substituir o presente do indicativo 

pelo pretérito imperfeito, também do indicativo, é como se a poetisa pretendesse enfatizar a 

constância de algo, mas que, por algum motivo, fora interrompida – a vida! 

Um aspecto que chama nossa atenção com relação à personagem refere-se aos 

agradecimentos de Estação das chuvas, estando presente o seguinte trecho: “Maria Alexandre 

Dáskalos (que lançou o tarô a Lídia)”. Ao lermos os agradecimentos de um romance temos o 

interesse de saber quem foram as pessoas que, direta ou indiretamente, colaboraram para que a 
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obra, de certo modo, pudesse existir, ao que tomamos os nomes ali representados como sendo 

de pessoas “reais”. 

Ao lermos uma referência à Lídia, para quem fora lançado tarô, num primeiro 

momento, não sabemos de quem se trata. Só saberemos ao iniciarmos a leitura do romance 

propriamente dito, ou seja, que se trata da personagem Lídia do Carmo Ferreira. Por figurar em 

um paratexto no qual estão presentes nomes de pessoas que de fato existiram, e por ter recebido 

uma ação destinada, basicamente, a pessoas factuais, iniciamos a leitura da obra suspeitando da 

existência de Lídia, principalmente ao termos acesso a seu sobrenome – Carmo Ferreira, alusão 

ao L. do Carmo Ferreira da epígrafe de A conjura. 

Sem dúvida, Agualusa elabora muito bem sua trama textual de modo a gerar nos 

leitores, seus “parceiros” nos jogos propostos, dúvidas acerca da existência factual da 

personagem ficcional Lídia do Carmo Ferreira. Ainda hoje especula-se sobre a personagem, 

sendo levantadas hipóteses sobre a não existência de um final para a biografia da poetisa, como 

acontece com outros personagens. Segundo a jornalista Susana Moreira Marques, no artigo “À 

procura de uma poeta e da esperança angolana”, o fim de Lídia do Carmo Ferreira ainda não 

foi assinado para que a ilusão de que realmente viveu perdure no imaginário dos leitores, que 

concordam em jogar o jogo proposto por Agualusa, mesmo depois de Estação das chuvas ter 

sido aparentemente encerrado. 

O jogo no contexto de Estação das chuvas é corroborado quando, no interior do 

romance, lança-se, realmente, o tarô à Lídia, mas desta vez a responsável não foi Maria 

Alexandre Dáskalos, e sim a personagem Nanaya Mestre, enquanto Lídia vivia em Berlim: 

 

No passado recente, ainda capaz de influenciar o presente, saiu a torre – a carta 
mais nefasta, sinal de destruição inevitável. Surgiram depois – para o presente 

– o louco e o enforcado, indicadores de isolamento, desorientação e 

instabilidade, aliados à traição e ao abandono [...] No meio, à volta de você, 

está a estrela [...] é uma carta de inspiração criadora e energia. É também o 

surgimento de ideias novas e de profundo otimismo. (EC, p. 75) 

 

Ao observarmos a organização geral do romance em capítulos, verificamos que os 

títulos que lhes são atribuídos reconstroem a biografia da poetisa, bem como a história de 

independência de Angola. As previsões oriundas do jogo de tarô acontecem no capítulo “O 

exílio”, quarto capítulo da obra, antecedido por “O princípio”, “A poesia” e “A busca”. 

Se tomarmos o capítulo “O princípio”, assim como já afirmamos, não como o início 

de tudo, mas como o desencadear do fim, estando presentes algumas explicações sobre a origem 

de Lídia, são pertinentes as epígrafes escolhidas para abrirem o segundo capítulo – “A poesia” 
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– o princípio, realmente, dos fatos: “Eu creio firmemente que é pela poesia que tudo vai 

começar”, trecho retirado de carta enviada por António Jacinto a Mário Pinto de Andrade, que 

fora escrita em Luanda, em 01 de fevereiro de 1952, 

 

Nalguma dessa poesia, de autores vários, havia uma matéria insidiosa e que o 

poder temia. Não porque confirmasse ou ilustrasse apostas ideológicas, mas 

porque confirmava uma suspeita terrível: a de que, para além de uma vontade 
angolana, levada à sua extrema consequência com o levantamento armado, 

havia uma alma angolana. E contra essa não tinha defesa. Para quem a temia, 

era a derrota decretada em verso. Ruy Duarte de Carvalho, “Estamos juntos 

no país que temos”, gazeta Lavra e Oficina, nº 56, Luanda, maio de 1991. 

(EC, p. 26) 

 

De acordo com as duas citações, a poesia tinha um poder sem igual na luta pela independência, 

uma vez que os poetas e intelectuais assumiam importante papel na luta que estavam prestes a 

travar. 

Importante lembrar que no início do segundo capítulo, nos são narradas 

informações da infância de Lídia, bem como da genealogia de Jacinto do Carmo Ferreira. Em 

uma dessas passagens, narra-se uma brincadeira praticada por Lídia e Artur, seu primo – a de 

promover lutas entre gafanhotos e louva-a-deus, que sempre ganhavam: “eram como pequenos 

deuses traiçoeiros. Atacavam os gafanhotos pelas costas e devoravam-lhes os olhos. Lídia via-

os fazer isso muda de horror (de fascínio). A seguir, Arturinho ia procurar uma pedra e matava 

os louva-a-deus” (EC, p. 33), ou seja, independente de quem ganhava, o vencedor também 

sempre morria. Uma metáfora do que estava prestes a acontecer em Angola, já anunciado no 

princípio, e Lídia era como “um louva-a-deus fêmea a devorar o macho” (EC, p. 44), ao 

mastigar as rosas que colhia em seu quintal, trancada em seu quarto, escrevendo poemas 

desconexos. 

No contexto da década de 1940, principalmente com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, em Angola, a poesia começa a surgir, entre os jovens, como um caminho de afirmação 

cultural, assim como nos afirma o narrador de Estação das chuvas – esse jornalista sem nome, 

amigo de Lídia e que parte à procura da poetisa, recontando os fatos da vida dela e, 

consequentemente, da história do país. Segundo a personagem Lídia, 

 

Tiravam-nos tudo, a dignidade, as terras, os homens. E no fim o próprio rosto, 

tiravam-nos todo o passado e nós olhávamos em volta e não éramos capazes 
de compreender o mundo. Então começamos a escrever poesia. A poesia era 

um destino irreparável, naquela época, para um estudante angolano [...] 

Escrevíamos para a História. (EC, p. 49). 
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A este respeito, importante destacarmos que Laura Cavalcante Padilha, no artigo “No encontro 

de memórias e matizes” (1999), enfatiza, justamente, a importância dos intelectuais africanos 

na busca da (re) construção da identidade nacional africana a partir da memória. Nesse sentido, 

a história cultural se formaria a partir e através da solidariedade entre autores e suas obras 

ficcionais. No capítulo “A poesia”, nos é apresentado Viriato da Cruz – criador da máxima: 

“vamos descobrir Angola” (EC, p. 55) e importante nome dentro dos movimentos angolanos, 

que passa a figurar como personagem de Estação das chuvas, sendo, também, amigo de Lídia. 

Tal retomada torna-se importante sobretudo por inserir no contexto da obra literária uma 

discussão de suma importância, como se a obra não funcionasse apenas como o mecanismo que 

permite determinada (re) construção, mas que no seu próprio interior discutisse acerca desse 

assunto. 

Abrindo o terceiro capítulo intitulado “A busca”, uma epígrafe nos chama a atenção 

e trata-se de trecho de uma suposta carta enviada por Lídia a Mário Pinto de Andrade – “Já não 

sei quem fui, quem sou. Já não sei o quanto de mim é, não a vida, mas aquilo que da vida em 

algum livro eu.” (Lídia Ferreira, em carta a Mário de Andrade, escrita em Lisboa, a 30 de abril 

de 1981 (EC, p. 51). Neste trecho, no último período, o pronome pessoal “eu” fica suspenso, 

não existindo nenhum verbo que a ele esteja ligado, como se fosse possível acrescentar, após o 

sujeito simples, reticências, na impossibilidade de concluir tal afirmação com qualquer verbo 

que fosse (não podemos saber o que se passava pelo pensamento de Lídia ao escrever tal carta). 

As reticências não estão presentes, mas o pensamento supostamente permaneceria 

em aberto, bem como o desfecho da história da poetisa, se não se tratasse apenas de um erro 

tipográfico. Durante a realização de pesquisas, encontramos, na edição publicada pela Gryphus, 

no ano de 2000, a epígrafe cujo trecho apresenta um verbo que se liga ao pronome pessoal eu, 

sendo o verbo ler, no pretérito perfeito (li). Desse modo, a ausência do verbo na edição 

publicada pela Língua Geral pode caracterizar um erro de impressão. Assim sendo, temos como 

epígrafe do capítulo “A busca”, o seguinte trecho: “Já não sei quem fui, quem sou. Já não sei o 

quanto de mim é, não a vida, mas aquilo que da vida em algum livro eu li”. 

A epígrafe dialoga perfeitamente com o desconhecimento e consequente busca 

empreendida por Lídia a procura não apenas de si, mas também de tudo que a ela pudesse ligar-

se. É um capítulo de autoconhecimento. 

Com a morte de Jacinto do Carmo Ferreira, em dezembro de 1953, Lídia acabou 

por se perder um pouco mais, como se lhe faltasse o chão. Desse modo, vendeu o que pôde em 

Portugal, arrumou as malas e partiu para Berlim. Nesse ponto, faz-se necessário voltarmos às 

previsões realizadas por Nanaya através do tarô. A carta referente ao passado recente 
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significava destruição inevitável. Se observarmos os fatos anteriores, não tão afastados 

temporalmente, temos a morte de Carmo Ferreira e a discussão que Lídia teve com Mário Pinto 

de Andrade. Tal discussão pode ser tomada como o ponto inicial para desencadeamento dos 

rumos que seguiram os fatos posteriores. 

A contenda iniciou-se com uma discussão acerca da negritude. Mário Pinto de 

Andrade, Francisco José Tenreiro, Agostinho Neto e Alda do Espírito Santo, juntamente com 

outros intelectuais, fundaram um Centro de Estudos Africanos. Mário já havia escrito diversos 

artigos ligados a tradições negras africanas e tencionava organizar O Caderno de poesia negra 

de expressão portuguesa, que segundo o estudioso seria “a primeira manifestação coletiva da 

negritude em língua portuguesa. A cabal demonstração de que os poetas negros de língua 

portuguesa começaram a trilhar um caminho próprio e exercitam também os seus timbres para 

cantar na grande sinfonia humana” (EC, p. 61).  

Mário, como organizador do Caderno, pretendia acrescentar algumas poesias de 

Lídia, mas a poetisa se opôs, afirmando que sua poesia não era negra. Talvez aceitasse publicar 

se o nome da coletânea fosse modificado para Caderno de poetas negros, o que também não 

fazia muito sentido. Para ela, poesia era poesia, independente da condição de quem escreveu o 

poema. Se tal título fosse possível, também seria aceitável criar um Caderno de poetas altos 

ou Coletânea de poesia das mulheres obesas. 

Na realidade, Lídia não escrevia sobre a condição do negro propriamente dita, mas 

sobre o seu mundo, que era um mundo mestiço: 

 

A verdade é que eu não me identifico com a negritude. Compreendo a 

negritude, estou solidária com os negros do mundo inteiro e gosto muito dos 

poemas de Senghor e dos contos de Diop, mas sinto que o nosso universo é 

outro. Tu, como eu ou o Viriato da Cruz, todos nós pertencemos a uma outra 
África: àquela mesma África que habita também nas Antilhas, no Brasil, em 

Cabo Verde ou em São Tomé, uma mistura da África profunda e da velha 

Europa colonial. Pretender o contrário é uma fraude. (EC, p. 61) 

 

Tal afirmação inflamou ainda mais Mário, que relacionou a fala de Lídia ao luso-tropicalismo 

de Gilberto Freyre, autor de Casa-grande & Senzala. Para Mário, a falta de adesão por parte 

de Lídia configurava falta de solidariedade para com os companheiros e patrícios, o que seria o 

mesmo que traição. 

Traição também foi uma palavra que aparecera no tarô lançado à Lídia, assim como 

isolamento, desorientação, instabilidade e abandono, tudo relacionado ao presente. Lídia 

pressentiu que a partir da discussão com Mário o perderia para sempre, mas apesar de os 
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vínculos terem se estremecidos, não foi em tal ocasião que tudo se rompeu de vez. A dúvida, 

com relação à traição em si, diz respeito de que lado partiria, se da parte de Lídia, que se negava 

a figurar em uma antologia de poesia negra, por não se reconhecer negra, no sentido estrito do 

termo, ou da parte dos demais intelectuais, que viam na atitude de Lídia uma não-adesão ao 

movimento. 

Lídia continuou a refletir sobre a publicação do Caderno, sobretudo ao pensar em 

poetas e poetisas que figurariam na obra, mas cujas origens remetiam a uma certa mestiçagem, 

como o próprio santomense Francisco José Tenreiro, mestiço e crioulo que viveu praticamente 

quase toda vida em Portugal e Noémia de Sousa, “uma jovem moçambicana, trazendo à flor da 

pele a inquietação dos muitos sangues misturados: o pai, natural da ilha de Moçambique, com 

a inevitável ascendência indiana, árabe, banto e portuguesa, e a mãe uma senhora mulata, filha 

de uma negra e de um alemão” (EC, p. 62). 

A historiadora não entendia e ficou ainda mais desconcertada quando leu o poema 

“Adeus à hora da largada”, de Agostinho Neto, sobretudo com relação aos versos: “Eu já não 

espero / Sou Aquele por Quem se espera”, que se relaciona, diretamente, com a afirmação de 

Lídia, feita anteriormente, de que “os jovens poetas tinham a consciência do seu papel 

messiânico” (EC, p. 49). Tais versos, se considerarmos o poema todo, poderiam funcionar 

como uma metonímia, o todo representado pela parte, uma vez que em outras passagens, 

Agostinho Neto emprega o plural para se referir àqueles tidos como a esperança – nós – o povo: 

“Sou eu minha Mãe / a esperança somos nós / os teus filhos / partidos para uma fé que alimenta 

a vida” (NETO, 1951, s/p.) 

Importante destacarmos que os vocábulos “aquele” e “quem”, que se referem ao 

eu-lírico do poema, são reproduzidos em caixa-alta, assim como nos versos originais. 

Verificamos, pois, uma abordagem relacionada à questão messiânica que se liga, também, ao 

fato de Agostinho Neto ter se tornado o primeiro presidente de Angola, não tendo por trás de 

tais versos a questão metonímica, mas literal de que Aquele por Quem se espera refere-se a 

Agostinho Neto. 

A retomada do poema do modo como é realizada torna-se irônica, sobretudo por o 

narrador afirmar que Lídia “levou muito tempo a perceber que um profeta, para ser autêntico, 

precisa apenas de se sentir autêntico” (EC, p. 63), ao que acrescentaríamos que o tempo 

necessário corresponderia ao tempo que se passou até que Neto assumisse o poder como 

presidente. 

Assim, apesar de o caso de Agostinho chamar a atenção de Lídia, a poetisa achou 

ainda mais curioso o caso do luandense filho de portugueses, António Jacinto. O jovem era 



106 

 

muito ativo no meio cultural de Mário de Andrade, porém era branco, o que o excluía da 

negritude, proposta do Caderno. Todavia o poema merecia figurar na obra, pois se o poeta não 

era negro, a poesia era: 

Naquela roça grande não tem chuva 

É o suor do meu rosto que rega as plantações 

Naquela roça grande tem café maduro 
E aquele vermelho-cereja 

são gotas do meu sangue feitas seiva 

 
Quem dá dinheiro para o patrão comprar 

Máquinas, carros, senhoras 

e cabeças de pretos para os motores? 
Quem faz o branco prosperar, 

ter barriga grande – ter dinheiro? 

– Quem? (EC, p. 64) 

 

Sem dúvida era/é um poema representativo, ao que o narrador afirma que Mário de 

Andrade gostaria de tê-lo escrito, sobretudo por representar o sofrimento e reconhecimento do 

povo negro enquanto responsáveis por tudo o que o homem branco conquistara. 

António Jacinto é publicado, assim como Orlando da Costa, poeta indiano nascido 

em Moçambique, mas que viveu desde muito cedo em Portugal, contrário ao que é dito em 

Estação das chuvas, mas foi a inserção do poema “Son número 6”, do poeta cubano Nicolás 

Guillén, que representava, para Lídia, a essência do primeiro caderno de poesia negra de 

expressão portuguesa, uma vez que, para a poetisa, Guillén reproduzia a miscigenação presente 

em seu país, com a junção da tradição africana e a tradição europeia. Tal afirmação de Lídia se 

deve, sobretudo, ao emprego do verso “todo mezclado” e a sua repetição, como um mote que 

evidencia a junção do negro e do branco, ainda que não pacificamente. 

Por fim, nas previsões feitas a partir do jogo de tarô, foi dito à Lídia que a carta da 

estrela representava inspiração criadora, energia, o surgimento de ideias novas e um profundo 

otimismo. Desse modo, julgamos ser pertinente retomarmos e analisarmos a produção artística 

da personagem Lídia, uma vez que ao longo de todo o romance foram apresentados trechos de 

poemas da historiadora e poetisa, que publicou, no interior da narrativa, quatro obras – Pedras 

Antigas (1961), O fogo que dorme (1982), O sangue dos outros (1988) e Um vasto silêncio 

(1992). O jogo que perpassa tais publicações consiste no fato de os títulos das obras figurarem 

em notas de rodapé, como se realmente se tratassem de referências de obras que de fato 

existiram. Em Estação das chuvas nos é apresentado um poema que Lídia escreveu em 

homenagem ao palácio de dona Ana Joaquina, prédio onde funcionou o colégio Dom João II, 
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referência a sua infância, bem como sugere o título da primeira antologia publicada pela poetisa, 

no ano de 1961: 

 

A intacta luz antiga 

Preservada em cada canto, recanto 

esquina. 
Colados aos altos tetos das salas 

os mortos mudos murmuram 

em surdina. (EC, p. 41-42). 

 

No poema, a poetisa alude aos espaços do que fora, outrora, um espaço de glamour, de riqueza, 

de nobreza, de dramas e de amores, mas que foi ocupado e depredado com os conflitos de 1977. 

Toda a pompa que rondava o palácio ruiu, mas a voz dos que ali foram sacrificados continuava 

a ecoar, não diferente do que ocorria antes, pois os murmúrios dos mortos soavam em surdina, 

como se ninguém ouvisse ou fosse capaz de escutar. Importante destacar que os mortos mudos 

a murmurar em surdina podem ser, também, os escravos que pertenciam à Ana Joaquina, grande 

escravocrata, cujo palácio referido no poema, e que posteriormente foi utilizado como colégio, 

fora, no passado, uma exuberante casa-grande, localizada muito próxima ao principal porto 

utilizado para envio dos escravos. Assim, ainda que se tratasse de um espaço símbolo da riqueza 

no período colonial escravagista, passou a representar um período doloroso da história de 

Angola. 

Pedras antigas podem representar este palácio, que no passado viveu tempos áureos, 

mas podem significar, também, os alicerces sobre os quais Lídia edificou-se, por isso não é sem 

motivo a possibilidade de estar presente nesta coletânea o pequeno poema que escreveu poucos 

meses após a morte de seu bisavô/avô, ainda que não haja tal referência: 

 

Longas barbas alvas, desgrenhadas 

As mãos sobre o peito, como aves assustadas. 

Assim eu te relembro, meu avô branco, 
irremediavelmente morto. 

 

Faz-te tanta falta – sabes? – o velho 

capacete de cortiça e o bengalim de soba. (EC, p. 19) 

 

Outro poema de Lídia apresentado no romance, mas cujas referências não estão 

presentes, foi recitado por Carlos Umbertali de Miranda, mais conhecido como Zorro, em um 

sarau cultural: 

 

Na antiga casa onde eu nasci e fui 
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Feliz para sempre 

Tudo persiste idêntico e perpétuo 

É a mesma ainda a luz 
Crepuscular 

Dos quartos. O imenso momento 

e nas largas varandas abertas 

sobre o mar 
é o mesmo ainda o perfume 

do vento. 

[...] 
Em algum lado a Casa aguarda 

Por mim, por nós. 

Em algum lado a Casa mora. 

Espero. Esperamos 
Com a secreta ciência das árvores 

e dos magos. 

Uma casa assim nada 

a devora. Nada! (EC, p. 95) 

 

Não há nenhuma indicação de qual seria a antologia na qual o poema pudesse estar presente, 

mas como foi recitado em um sarau no ano de 1973, o poema só poderia fazer parte de Pedras 

Antigas (1961), já que a segunda antologia data de 1982. 

Vale ressaltar que Pedras Antigas foi editado pela Casa dos Estudantes do Império, 

o que evidencia as ligações da poetisa com o grupo de intelectuais africanos residentes em 

Lisboa. Se considerarmos a antologia como uma obra apenas que remete às origens de Lídia, o 

poema nada mais seria que uma referência à casa onde a poetisa supostamente nascera ou 

vivera, assim como “compreendeu” a maioria dos colegas de Zorro, presentes no sarau, que não 

foram capazes de receberem o poema com sua significação metafórica. 

Há tal possibilidade de leitura, mas como o próprio narrador sugere, é nos últimos 

versos que a metáfora se torna óbvia, ao que acrescentamos a metonímia e a paronomásia, 

outras figuras de linguagem empregadas por Lídia para se referir não apenas a uma casa física, 

mas sobretudo a Angola. Primeiramente, Lídia nasceu em uma xitaca, na Chela e somente 

seguiu para Luanda quando o bisavô/avô a buscou. Na cidade, viveu em uma casa nas 

Ingombotas: 

 

Num casarão branco com uma porta ogival, enquadrado por altas palmeiras. 

Era a casa maior das Ingombotas. Lídia, pelo menos, sempre acreditou nisso 
e pelos anos fora a imaginou assim, a mais bela e a maior das Ingombotas [...]. 

Tinha um quintal enorme, fechado por largos muros de adobe. Ali cresciam 

mangueiras, goiabeiras, nespereiras, mamoeiros, romãzeiras, sapé-sapeiros, 

pitangueiras e buganvílias, roseiras, ervilhas-de-cheiro e bocas-de lobo. (EC, 

p. 29) 
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Sem dúvida foi uma casa onde Lídia viveu feliz, com a velha Fina, a tia-avó Carlota, irmã de 

César Augusto, e as filhas dela Angelina e Maria do Carmo. Após o tempo que viveu no exílio, 

ao regressar à casa, em 1974, Lídia a encontrou diferente, visto que o bairro, como um todo, 

havia se transformado com as vivendas da nova burguesia colonial. 

O poema é mais profundo e supostamente foi escrito durante permanência de Lídia 

em Lisboa, o que justificaria o tom saudoso empregado para se referir ao seu lugar de origem, 

como se nada tivesse mudado e isso não fosse algo negativo, uma vez que afirma ter sido/ser 

feliz para sempre. Porém, se tudo persistia idêntico e perpétuo, não apenas o que agradava é 

que se mantinha, mas também os problemas e dificuldades e é neste ponto que o vocábulo 

“casa” se transforma em “Casa”. O substantivo simples passa a figurar-se como um substantivo 

próprio e a ter atitudes humanas – aguardar. Aguardar pelo eu-lírico e por seus interlocutores 

(mim / nós), como se fossem responsáveis por determinada ação impossível de ser praticada 

pela Casa, mas urgente de recebê-la. 

Assim como aguarda, a Casa também mora, como os dizeres do avô Mariano, 

personagem de Mia Couto de que “o importante não é a casa onde moramos, mas onde, em nós, 

a casa mora” (COUTO, 2003, p. 54). A Casa ocupava importante espaço em Lídia, que 

esperava, com outros adeptos da causa, não uma espera comum, mas “com a secreta ciência das 

árvores / e dos magos”, movidos por um conhecimento oriundo de suas origens, da terra na qual 

nasceram, convictos de que o dia chegaria e de que nada devoraria a Casa. O poema, para além 

da superfície, pode ser lido como um convite à luta (a Casa aguarda por nós) e como resistência 

enfática (Uma Casa assim nada / a devora. Nada!), principalmente se tomarmos tal Casa como 

a Casa dos Estudantes do Império (CEI), ainda que não inserida em solo africano, mas como 

espaço representativo de tal solo em terras portuguesas. 

A CEI exerceu importante papel com relação à luta anticolonial, sobretudo por ter 

sido o lócus onde importantes nomes se conheceram e criaram laços que perduraram para além 

das paredes da Casa. Interessante observar que a Casa, tendo sido criada pelo próprio poder 

português, a fim de fortalecer o sentimento imperialista entre os estudantes, acabou exercendo 

papel contrário, como bem afirma Cláudia Castelo, no artigo “A casa dos Estudantes do 

Império: lugar de memória anticolonial”. De acordo com a autora, 

 

Na passagem dos anos 40 para os anos 50, a CEI (sede e delegação de 
Coimbra) começa a afirmar-se como um espaço de socialização anti-

salazarista, de (re)descoberta das culturas africanas, de afirmação de 

identidades próprias (diferentes da portuguesa e diferentes entre si), de 
emergência de uma consciência anticolonial, por onde passam e “se formam”  

futuros líderes e militantes dos movimentos de libertação, nomeadamente 
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Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Marcelino dos 

Santos. (CASTELO, 2010, s/p.) 

 

A Casa referida no poema, então, pode relacionar-se a que cumpre importância 

subjetiva com relação à poetisa ou ainda representar, metaforicamente, a Casa onde tudo 

começou, estando ela à espera dos que por ali passaram, uma vez que nada a pode destruir. 

A segunda obra publicada pela personagem Lídia foi O fogo que dorme, no ano de 

1982, pela editora Atenas, de Coimbra. Neste contexto Angola já era independente, mas o título 

atribuído à obra é representativo, nesta questão, quando alude a algo que não está morto, mas 

que pode ressurgir, como as disputas, as mortes e o sofrimento. Já em 1992, quando Lídia estava 

prestes a lançar sua quarta publicação, o narrador cita um dos seus versos: “A esperança é como 

um fogo que dorme”, ao que Lídia apenas responde: “agora sei mais do que nessa altura, agora 

sei que acontece exatamente o mesmo com o desespero” (EC, p. 209). A poetisa se mostra 

cética e desesperançosa, bem como aconteceu na noite de 11 de novembro de 1975, data do 

poema “Estado de guerra”, publicado em O fogo que dorme: 

 

Os seus gestos eram como aves súbitas 
Os seus gestos eram como vidro e se quebravam 

Os seus gestos se desenrolavam como algas 

Ela era a bailaria e eu amei-a. 
 

Foi há muito tempo e Miriam cantava 

Nesse tempo dormíamos calçados 

Ou nem dormíamos. 
 

Era o tempo das lutas e Miriam cantava. 

Falava eu da bailarina, foi num bar 
De má-fama, o Aldo, havia tiros lá fora 

E a bailarina sozinha no palco 

 
Dançava com fúria e com júbilo 

Entendes? O mundo estava louco 

E eu amava-a. (EC, p. 140) 
 

Nesse poema, Lídia joga com a doçura em um contexto caótico, pois em uma data conturbada, 

que foi o dia da independência, lembra-se da bailaria, uma figura frágil, que conheceu em um 

bar sombrio e longe do mundo. Lembra-se quando se encontra no jardim de sua casa, com a 

velha Fina, ao acariciar rosas, outra imagem suave, em meio ao caos. Ao que tudo indica, Lídia 

recebeu um telefonema de Mário Pinto de Andrade, que estava na casa de Noémia de Sousa, 

em Lisboa, na véspera de 11 de novembro. Na ocasião, a poetisa lembra-se de Viriato, com 

saudade, e escreve o poema acima, sendo presa, em seguida, por Santiago. 
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Lídia já se dizia presa à revolução, ao povo, ao país, apesar de o movimento não ter 

se mantido uno e mesmo diante dos posicionamentos contrários à figura de Lídia, era notório o 

respeito para com sua pessoa, mesmo em face de sua prisão: “Santiago empurrava uma senhora 

pequena e magra, mas a expressão de ambos não coincidia com as respectivas posições: era ela 

quem parecia a autoridade. Santiago, pelo contrário, pisava os olhos no chão” (EC, p. 138). 

A expressão estado de guerra, que nomeia o poema presente em O fogo que dorme, 

representa uma relação existente entre Estados que declaram, entre si, determinado combate. 

No poema citado, há uma tensão entre a imagem da bailarina, que fez com que o eu-lírico a 

amasse, e os conflitos que aconteciam quando do encontro com a bailaria – como se fossem 

situações opostas, como se uma, não condizendo com a outra, não pudesse coexistir com ela. 

Os gestos da bailaria eram encantadores e destoavam do cenário hostil como um todo.  

Ao lançar a pergunta “Entendes?”, é como se o eu-lírico quisesse se certificar de 

que seu interlocutor compreendia o que estava a dizer, como se fosse algo inverossímil, o que 

dificultaria o entendimento por parte do leitor. É como se estive implícito outro questionamento 

– como uma bailaria pode dançar com tais conflitos a acontecerem e como alguém pode amá-

la, em um estado de guerra? (há amor na guerra?) É como se dessa disputa entre o caos e o 

sublime, a doçura vencesse. É como se essa batalha fosse travada no interior de Lídia e a doçura 

vencesse, ainda que a poetisa dissesse o contrário. 

Na altura do lançamento de O fogo que dorme, em 1982, Lídia era ignorada pelos 

intelectuais de Angola e seus antigos colegas de Portugal, que estiveram ao seu lado durante as 

lutas de 1950, não a reconheciam. O livro não alcançou sucesso e a poetisa dizia não se 

importar: “Mais prático do que morrer é nunca ter existido” (EC, p. 200). Era como se Lídia 

desejasse inexistir, como afirma em um poema presente em O ano em que Zumbi tomou o 

Rio: 

 

Eu queria ser simples como as rãs nos charcos 

ver de longe partirem os barcos 

numa manhã qualquer. 

Meu Deus, deixa-me repousar um pouco. 
Quero inexistir-me sem sobressalto, 

diluir-me no ar líquido que a manhã destila. 

Meu Deus, deixa-me ser a brisa que agita 
neste instante as folhas das palmeiras, 

a brisa que houve 

e já não há. (AZTR, p. 9) 
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No romance, o poema fora publicado no Jornal de Angola, lido por Francisco 

Palmares e recitado pelo jornalista Euclides Matoso da Câmara, em resposta à pergunta do 

coronel: “Se pudesses viver de novo, o que gostarias de ser? [...] ‘eu queria ser simples como 

as rãs nos charcos’” (AZTR, p. 8, 9). Euclides teve a morte simulada e quando ressurge, deseja 

viver de maneira simples. Não há indicação do ano da escrita do poema, mas é como se fosse 

uma oração de Lídia, como apontado pelo narrador da obra. A poetisa desejava viver de modo 

simples, descansar mansamente, se desfazer até não mais existir. 

Afirma querer ser a brisa que no presente momento agita as folhas, mas que houve 

no passado e que já não há no presente. Parece confuso, mas tais versos podem ser lidos não 

como desejo de apagamento, antes de manutenção e de memória, o que contraria, em tese, sua 

afirmação anterior – nunca ter existido. Se tomarmos as folhas das palmeiras como alusão às 

pessoas (personificação muito presente em poemas de origem africana), Lídia desejava ser 

aquela que as agita, com sentido positivo de motivar e de inspirar, como um exemplo de luta e 

resistência, por exemplo. Porém, ao afirmar que a brisa houve e não há mais, refere-se a sua 

vida e “morte”, mas ainda assim as folhas já foram balançadas. Talvez não guardem a memória 

dessa “brisa”, mas algo já havia acontecido. 

O narrador de Estação das chuvas afirma que os versos de “Estado de guerra” são 

semelhantes aos que Lídia escrevia na juventude, quando a poetisa se inclinava mais para a 

esperança que para o desespero. Já na sua terceira publicação, O sangue dos outros, coletânea 

publicada no ano de 1988, pela mesma editora que a publicação anterior, nota-se, de acordo 

com o narrador, uma ironia feroz e devastadora. Não há em Estação das chuvas menção a 

nenhum poema que supostamente tenha sido publicado em O sangue dos outros, porém, 

considerando que se trata de uma obra marcada pela ironia, justifica-se tomar o título da 

coletânea como alusão ao sangue dos outros que foi derramado, em detrimento daquele que não 

se derramou, visto que os que mais fizeram, menos receberam – como uma crítica ao que se 

transformou o MPLA e aos rumos que a revolução tomou. 

Se considerarmos as primeiras discussões que Lídia teve com Mário de Andrade, 

na ocasião da publicação do primeiro Caderno Negro, ao que a poetisa afirmou escrever sobre 

si, sem que sua poesia se estendesse a determinado grupo específico, vemos que há determinada 

mudança de postura, se tomarmos como referência apenas o título da terceira obra, pois há, 

aqui, uma referência ao outro. Como não temos nenhum poema, não podemos afirmar 

conclusivamente, mas podemos ler de outro modo, também, como se a própria Lídia estivesse 

no lado oposto aos dos outros e seu sangue não estivesse inserido nesse grupo – uma espécie 

de autocrítica, já que não se trata de “meu sangue”. 
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Um vasto silêncio, antologia publicada em 1992, foi a última da personagem Lídia 

do Carmo Ferreira, publicada no mesmo ano em que ocorrem as primeiras eleições em Angola. 

Não há, no romance, referências à data do lançamento, mas tudo indica que foi entre novembro 

e dezembro – “É em novembro que começa a estação das chuvas”. (EC, p. 206). A poetisa não 

compareceu ao lançamento, que aconteceu sem ela, e Borja Neves propôs a leitura de um dos 

poemas publicado: “Os pequenos animais pálidos e silenciosos”. Temos aqui uma referência 

ao próprio título da coletânea, na qual se enfatiza a questão do silêncio, que pode ser imposto 

ou fruto de uma decisão pessoal. 

No caso de Lídia, é possível lermos esse vasto silêncio como uma despedida, como 

se a poetisa, a partir de então, desejasse não mais ter voz, optando, até mesmo, por desaparecer 

sem ao menos se despedir. Dias antes do lançamento, o narrador havia se encontrado com Lídia, 

que se mostrou amarga é cética, indagando-se que país era aquele, pois não o reconhecia diante 

da retomada dos conflitos após as eleições. Lídia nunca mais foi vista, todos desconheciam o 

paradeiro da poetisa, mas sua sobrinha Paulete ainda mantinha alguns manuscritos inéditos da 

poetisa, escritos durante dias de disputas: 

 

Estamos em ruínas, como estas casas. Falo de como estamos por dentro: de 

joelhos. Comidos pela lepra, o lodo, um imenso cansaço. A alguns é o ódio 

que os sustem. Outros nem isso: aguardam. Ao menos que venha o fogo 
[aquele que dorme] e nos limpe até ao osso. Até à alma. Caminho por estas 

ruas e o que vejo são cadáveres [...] O sangue repetiam, devorava horizontes 

[...] Voltarei? Hei de voltar contigo às terras ácidas? Entre as sombras e a água 
o que ficou de nós? A vida era mais bela em março / A chuva trazendo o salalé; 

febres, e entre o lodo / e os limos / pedaços de homens armados (a guerra que 

nunca coube em mim) [...] O que ficou de mim nesses lugares? Quem fui/ não 

fui nunca de ninguém. Nada em lugar algum me aguarda. O meu coração está 
cheio de cansaço. Dorme na lama entre as flores. Morri e ninguém soube de 

nada. (EC, p. 210) 

 

Tais recortes mostram uma pessoa amargurada, sobretudo por indagar quem foi, afirmando não 

haver ninguém a quem deixar o seu legado ou quem a esperasse. Vemos, a partir dos escritos, 

Lídia transitando por suas produções – as ruínas, referência às pedras antigas; o fogo que 

purifica, mas que também consome; o sangue que destrói horizontes, que representam as 

possibilidades e expectativas; e a morte, o silêncio final e inevitável, silêncio esse presente no 

título da última obra publicada por Lídia.  

Um dos poemas que compõe Um Vasto silêncio funciona como epígrafe do último 

capítulo de Estação das chuvas – “O fim”. Trata-se de um poema sem nome: 
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Voltar do Fogo, regressar 

a pouco e pouco 

e como em fragmentos 
primeiro o torso 

a cabeça, depois os dedos 

que apalpam o ar 

em torno. 
Em pânico 

Logo os cabelos, a minha bela cabeleira 

juvenil 
Regressar do Fogo e por instantes 

Lúcida 

brevíssimos instantes. 

E regressar ao fogo (EC, p. 195) 

 

O fogo pode ser percebido como algo que destrói, nesse sentido representando a 

guerra, de onde o eu-lírico retorna, aos poucos e aos pedaços, como se os conflitos tivessem 

destroçado não tanto fisicamente, apesar de apresentar seus fragmentos, mas sobretudo 

psicologicamente, pois retorna em pânico. 

Apesar de o pânico tomar conta do ser, há instantes de lucidez, mas são apenas 

brevíssimos instantes, pois quando tais momentos acabam, temos uma espécie de retorno, 

evidenciado no último verso do poema, que se difere da ideia presente no primeiro apenas por 

uma troca de preposição – ao invés de “do”, tem-se “ao” – como se a loucura, inverso da lucidez, 

propiciasse não o retorno do fogo, mas a ida ao seu encontro. 

Para além dessa possibilidade de leitura, podemos ler o poema de Lídia como se as 

expressões “voltar do Fogo” e “regressar ao Fogo” fossem referências ao ciclo de vida/morte 

da ave mitológica Fênix, que entrava em autocombustão, ao morrer, mas que renascia das 

próprias cinzas. Nesse sentido, haveria uma discrepância entre o capítulo e o poema utilizado 

como epígrafe, já que em “O fim” vemos um tom melancólico e desesperançoso. Ao final do 

capítulo, quando o narrador se encontra com o personagem Joãoquinzinho, afirma: 

 

A cidade apodrecendo sem remédio. Os prédios com as entranhas devastadas. 

Os cães a comer os mortos. Os homens a comer os cães e os excrementos dos 

cães. Os loucos com o corpo coberto de alcatrão. Os mutilados de olhar 
perdido. Os soldados em pânico no meio dos escombros. E mais além as 

aldeias desertas, as lavras calcinadas, as turvas multidões de foragidos. E ainda 

mais além a natureza transtornada, o fogo devorando os horizontes. (EC, p. 

217). 

 

E ao ser alvo de uma pergunta simples – “E agora?”, Joãoquinzinho diz apenas “Este país 

morreu!” (Idem), frase que fecha Estação das chuvas. 
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Se o poema da epígrafe for tomado a partir dessa referência à Fênix, que ressurge 

das cinzas, e se considerarmos o capítulo no qual está presente a degradação do país, é como se 

houvesse, subentendida, uma esperança de renascimento / reconstrução de Angola. Mas se 

considerarmos a poetisa autora do poema e seu desaparecimento, é como se houvesse, 

subentendida, a possibilidade de ela “regressar do fogo”. 

Não há, porém, nenhuma obra de Agualusa que narre os rumos que Lídia do Carmo 

Ferreira tomou a partir do seu desaparecimento em 1992, mas existem romances posteriores à 

obra Estação das chuvas que recontam, a partir de diferentes perspectivas, episódios nos quais 

a poetisa esteve inserida. 

Em Um estranho em Goa (2000), como já apontado na análise sobre o narrador 

José, Lídia é tomada como a responsável por lhe ter transmitido, as informações que detinha 

sobre Plácido Domingo, ressaltando-se o desaparecimento da poetisa no ano de 1992. 

Já em Teoria geral do esquecimento (2012), quando o narrador nos apresenta a 

história de Arnaldo Cruz, mais conhecido como Pequeno Soba, Lídia do Carmo Ferreira não 

nos é apresentada sob seu nome próprio, mas as características ali lançadas nos remetem a ela. 

Na narrativa, a 27 de maio de 1977, Pequeno Soba estava preso, quando teve início uma 

tentativa de golpe de Estado: 

 

No pátio, sentada à sombra de um frangipani, encontrou uma poetisa muito 
respeitada, referência histórica do movimento nacionalista, que, como ele, 

fora detida poucos dias após a Independência, acusada de apoiar uma corrente 

de intelectuais que vinha criticando a direção do partido. (TGE, p. 57). 

 

A poetisa o aconselhou a não fugir, porém não convenceu Pequeno Soba de ficar. 

Ao retornarmos à Estação das chuvas, verificamos que, com relação ao episódio de 27 de maio 

de 1977, Lídia é apenas mencionada pelo narrador, estando abraçada à sobrinha Paulete e à 

Lay, a um canto, num grupo afastado. 

Por a personagem não ter sido nomeada, a cena passaria despercebida, mas quando 

o leitor conhece a biografia ficcional da poetisa e a narrativa de Estação das chuvas, consegue 

estabelecer os elos entre as obras, como histórias cruzadas, ou seja, uma espécie de crossover 

(interseção). Tal construção consiste em relacionar elementos de universos distintos em uma 

mesma obra, fazendo com que personagens de diferentes núcleos visitem os núcleos de outros 

personagens. Teoria geral do esquecimento tem como protagonista Ludovica, já Lídia do 

Carmo Ferreira é personagem central de Estação das chuvas. As duas personagens não se 

encontram, mas ao inserir Lídia naquela obra, é como se Agualusa fizesse com que o elemento 
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de um universo entrasse em contato com o universo de outro elemento – conceito muito 

presente em produções audiovisuais. 

Ressaltamos que Lídia do Carmo Ferreira é uma personagem criada por Agualusa, 

como peça do jogo que propõe travar com seus leitores. Há aqueles que persistem na ilusão de 

tomarem a historiadora e poetisa como alguém cuja existência de fato ocorreu. Porém, ainda 

que a tratemos, no presente trabalho, como personagem e autora de teses, poesias e antologias, 

reconhecemos que há uma figura factual por trás de tais criações, e esse alguém não é Lídia. 

Em Teoria geral do esquecimento, Agualusa escreve seus “Agradecimentos e 

Bibliografia”, agradecendo à poetisa brasileira Christiana Nóvoa, quem escreveu, a pedido do 

autor, os versos da personagem Ludovica, que integram os capítulos “Haikai” e “Exorcismo”. 

 

Eu ostra cismo 

cá com minhas pérolas 
. 

. 

. 

cacos no abismo (TGE, p. 67) 
 

lavro versos 

curtos 
como orações 

 

palavras são legiões 
de demónios 

expulsos 

 

corto advérbios 
pronomes 

 

poupo os pulsos (TGE, p. 93) 

 

Tal não acontece em Estação das chuvas, não ficando evidenciado o nome de quem 

supostamente escreveu os versos de Lídia do Carmo Ferreira, assim como também não acontece 

em O ano em que Zumbi tomou o Rio. Interessante observar que nos “Agradecimentos” deste 

romance, há uma menção à Lídia do Carmo Ferreira. Agualusa afirma: 

 

Todas as falas [do personagem] Ernesto, o motorista, são versos do poeta 

angolano Ernesto Lara Filho. Outros poetas me acompanharam ao longo desta 
viagem: Lídia do Carmo Ferreira, Aldir Blanc, Ruy Knopfly, Antônio Risério, 

Olavo Bilac, Noel Rosa, Lya Luft, Ferreira Gullar e Nuno Júdice. (AZTR, p. 
295). 
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Ou seja, Agualusa não aponta o nome de quem realmente escreveu os versos de Lídia, mas 

insere o nome da personagem ao lado de tantos outros nomes, todos de poetas factuais – mais 

uma jogada para “confundir” jogadores desavisados. 

Diante dessa não nomeação, é pertinente atribuirmos os versos ao próprio José 

Eduardo Agualusa, que os compõe para que a personagem Lídia os assine. Relevante ressaltar 

que Agualusa também já escreveu e publicou poemas, reunidos no livro Coração dos bosques 

(1991), publicado pela União dos Escritores Angolanos, dentre os quais destacamos 

Transmutações, cuja temática relaciona-se ao que observamos acerca de Lídia do Carmo 

Ferreira enquanto personagem que integra o jogo no/do texto agualusiano, sobretudo com 

relação ao desejo de inexistir, ao cansaço ou mesmo ao fato de não se (re) conhecer: 

 

O meu caminho começa onde eu termino 

Aquele que há-de ir nele não sou já eu 
Como a borboleta se despe da pupa ou a cobra 

Da pele, aqui vos deixo o que fui e parto 

Para um outro céu. 

 
Aqui vos deixo sobre este chão perdido 

Cansei-me de ser todos 

Os mesmos gestos inúteis repetidos 
Cansei-me de ser eu, agora 

Nada do que fui já faz sentido. 

 
Um dia há-de morrer também quem eu quis ser 

Um dia morrerá quem eu serei 

Um dia acordarei alado, noutro 

Nem memória de asas já terei. (CB, p. 74) 

 

O narrador de Estação das chuvas se questiona diversas vezes na obra: “Onde 

estaria Lídia?” e ao indagar Paulete, sobrinha da poetisa, esta responde: “Não sei o que é feito 

dela! Desapareceu, voou, eu sei lá! Essa minha parente tem artes de bruxa...” (EC, p. 212) e 

mesmo enquanto beijava Paulete, o narrador perguntava a si mesmo: “Deus, onde estaria 

Lídia?” – pergunta que não apresenta resposta. 

Importante destacarmos que a poesia de Agualusa supostamente aparece em sua 

obra. Em Barroco Tropical, uma das canções mais conhecidas da personagem Kianda tem a 

letra atribuída a Agualusa e música atribuída ao cantor e compositor luso-moçambicano João 

Afonso. Neste caso, Agualusa é citado na obra como um personagem que interagiu com Kianda, 

cantora que gravou o que ele produziu, mas não podemos afirmar, categoricamente, que a letra 

seja, de fato, do escritor angolano, sobretudo por ele jogar a todo momento: 
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Um dia irei enfim 

até ao fim do mundo. 

Irei até ao fim do fundo. 
Até ao fim do fim. 

Irei por ti, por mim, 

meu amor vagabundo, 

Um amor tão profundo 
não termina assim. 

Um dia irei enfim 

até ao findo mundo, 
até ao fundo fim, 

até ao fim de mim. (BT, p. 142,143) 

 

Em trecho anterior, Kianda cita a inspiração para o que ela chama de “uma de [suas] 

melhores canções”, intitulada “Barroco Tropical”. Não se trata da mesma letra escrita pelo 

Agualusa personagem, pois surgiu de versos sonhados por Kianda – “Love is a wild season”, e 

de um soneto enviado a ela por Bartolomeu, tendo sido criada pelo personagem Jacó Congo, 

seu costureiro: 

 

O amor é uma estação perigosa: 
rosa ocultando o espinho, 

espinho disfarçado de rosa, 

a enganosa euforia do vinho etc. (BT, p. 119) 

 

A primeira estrofe do soneto, composta por metáforas e paradoxos, reconstrói o 

sentimento como sendo perigoso, evidenciando, também, que o que havia entre os amantes 

Bartolomeu e Kianda era belo, mas cuja beleza talvez fosse falsa, que podia machucar e que 

era passageiro. O que já pode apontar para o desfecho do casal. 

Assim sendo, embora Agualusa figure como personagem em Barroco Tropical, o 

escritor pode jogar com tal inserção e não ser, realmente, o autor da letra da música que lhe é 

atribuída. Ao contrário, mesmo que a canção de maior sucesso de Kianda, homônima do livro 

de Agualusa, tenha outra autoria no universo diegético, a letra poderia ser de Agualusa, pois o 

jogo acontece a todo momento, sobretudo com relação aos personagens e suas construções. 

De acordo com Forster, o romancista, muitas vezes sob efeito de “inspiração”, tenta 

criar os personagens de seus livros e tais criações precisam se harmonizar com algo no romance, 

o que exigiria até mesmo determinada modificação, por parte dos seres ficcionais, para que a 

obra seja um todo coerente e coeso, caso seja essa a intenção. Neste sentido, há casos que o 

próprio enredo ou a temática das obras fazem com que os personagens passem por 

transformações, sendo um exemplo o próprio Magno Moreira Monte, que passa por diversas 
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modificações, todas segundo as obras nas quais se insere, podendo até mesmo ser tomado como 

o personagem que mais se transformou no universo literário agualusiano. 

Ao trazer conceitos como “transplantação” e “aclimatação”, Forster discute a 

possibilidade de as pessoas reais serem retiradas do plano factual e inseridas em obras de ficção, 

o que seria possível com a criação dos personagens históricos. Todavia tais termos também 

podem ser tomados na análise de personagens ficcionais, pois um personagem, assim como 

procede Agualusa, pode ser retirado de um romance, transplantado em outro, sendo necessária 

a sua aclimatação, ou seja, adaptação/modificação, para que a obra seja o todo coerente/coeso. 

Nestes termos, o estudioso afirma que “na maioria dos livros as personagens não 

podem se espalhar. Devem exercer uma inibição mútua” (FORSTER, 1969, p. 52), não sendo, 

porém, o que observamos nas obras de Agualusa, já que os personagens não apenas se 

espalham, mas também mudam, transitam, se adaptam e colaboram com a instauração do jogo 

agualusiano. 

Hutcheon (2013), ao evidenciar quais elementos da narrativa podem ser adaptados, 

afirma que os personagens também podem ser retirados de um texto e inseridos em outro, como 

verificamos nas obras analisadas e, ao citar Murray Smith, a estudiosa evidencia que tal 

possibilidade colabora para constituição da narrativa, uma vez que o leitor, ao reconhecer o 

personagem transportado e adaptado de um contexto anterior, estabelecerá, através de processos 

imaginativos, o que o estudioso denomina “alinhamento e aliança” com a obra. 

Importante ressaltar, porém, que Hutcheon, apesar de afirmar que os personagens 

podem ser adaptados ao serem transportados por entre as obras, afirma anteriormente que “as 

sequências e prequelas não são adaptações de fato, tampouco o são as fan fictions20 [uma vez 

que] há uma diferença entre querer que uma história nunca acabe – razão por trás das sequências 

e prequelas, [citando Marjorie Garber] – e desejar recontar a mesma história repetidas vezes e 

de modo diferente” (HUTCHEON, 2013, p. 31). Ou seja, apenas será adaptação se o enredo for 

praticamente o mesmo, com raras modificações entre o texto fonte e o texto novo. Caso se trate 

apenas de personagens que se repetem, de acordo com a autora, não se pode pensar em 

adaptação, ainda que tal afirmativa contradiga o que a estudiosa afirmou anteriormente. 

Desse modo, ainda que encontremos determinadas afirmativas divergentes quanto 

aos personagens serem adaptáveis ou não, tomamos como norte a que considera os seres 

                                                
20 Segundo Linda Hutcheon (2013) as fan fictions (ou fanfics) são ficções criadas por fãs a partir de uma história 

anterior. Baseia-se no enredo preexistente para composição de uma nova obra, que geralmente tem sua origem a 

partir de best seller. 
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ficcionais como elementos que, ao transitarem de uma obra a outra, estejam passando pelo 

processo de adaptação. 

Acerca de tal retomada, reinserção e adaptação, Eco (1989) afirma ser um dos 

modos de se construir uma série ou seriado, sobretudo com relação à mídia televisiva, mas que 

também se aplica à literatura. Segundo o estudioso, uma série pode ser tomada como repetição 

e ainda que haja diferenças sutis, o todo será sempre retomado: “Diverso é o caso de expressões 

que ‘fingem’ ser sempre diferentes para, em vez disso, transmitirem sempre o mesmo conteúdo 

básico. [...] onde se tem a impressão de ler, ver, escutar sempre alguma coisa nova enquanto, 

com palavras inócuas, nos contam sempre a mesma história” (ECO, 1989, p. 121). 

Ao pensarmos em Agualusa como “escritor em série”, cujos romances podem ser 

lidos como um “macrorromance” notamos, sim, determinada repetição, o que não significa 

pensar que as estórias individuais dos personagens retomados se repetem, antes, e ao contrário, 

elas continuam21. Talvez o que Eco queira enfatizar seja a retomada das fórmulas que 

funcionam. 

A retomada, de acordo com Eco, sobretudo do tema, consiste no que conhecemos 

como continuação e acontece, principalmente, quando a primeira produção alcança 

determinado sucesso, sobretudo quando não se tratar, inicialmente, de um projeto. Pensamos 

na retomada em Agualusa, com relação a determinados personagens, e acreditamos que eles 

retornam ao universo diegético para terem suas histórias (estórias) continuadas e concluídas (ou 

não), por terem funcionado bem quando das primeiras aparições. É como se houvesse o 

pensamento: “eles se saíram tão bem! Por que ficariam restritos apenas em uma obra? Por que 

não transitarem por entre as publicações?”, principalmente por ainda terem muito que viver e 

muito a ser dito sobre eles? 

Desse modo, se pensarmos na definição de série, verificamos traços reconhecíveis 

com relação aos romances agualusianos, ainda que sejam operadas algumas inversões de modo 

a imprimir no processo elementos mais interessantes. De acordo com Eco: 

 

A série diz respeito, íntima e exclusivamente, à estrutura narrativa. Temos 

uma situação fixa e um certo número de personagens principais da mesma 
forma fixos, em torno dos quais giram personagens secundários que mudam, 

                                                
21 Ao pensarmos nos personagens retomados e na continuação de suas histórias nos romances posteriores, outro 

conceito presente em Hutcheon (2013) a ser considerado refere-se ao spin-off. Trata-se de obras independentes, 

mas que derivam de produções anteriores. Retira-se um personagem de determinada obra, por exemplo, e cria-se 

para ele outra produção, para que seja autônomo. Pensando na bibliografia agualusiana, são exemplos de spin-offs 

o caso Bartolomeu Falcato, que transita de As mulheres do meu pai para protagonizar Barroco Tropical, e a 

própria Laurentina, que ocupa papel de destaque naquele romance e também assina os desenhos que compõem a 

produção Fui para Sul, um caderno de ilustrações publicado no ano de 2012. 
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exatamente para dar a impressão de que a história seguinte é diferente da 

história anterior. (ECO, 1989, p. 123) 

 

Com relação às obras agualusianas e ao projeto de “macrorromance”, os 

personagens principais não são fixos, eles mudam e ao mudarem fazem com que a situação 

também seja modificada. Geralmente um personagem secundário, ao transitar por entre as 

obras, transforma-se em “principal”, ou ainda pode continuar como secundário, mas tem, a 

partir de sua nova inserção, a possibilidade de sua vida ser ainda mais desnudada. A estrutura 

narrativa nem sempre se mantém, uma vez que verificamos que são operadas modificações de 

um romance ao outro, sobretudo com relação à focalização narrativa. 

Neste sentido, seria oportuno pensarmos, também, na estrutura da saga, uma vez 

que na saga, de acordo com Eco, ocorre uma sucessão de eventos ligados uns aos outros, 

ligados, sobretudo, a determinado processo “histórico” de um personagem. Neste sentido, pode-

se privilegiar a genealogia de tal personagem, assim como observamos com relação à 

personagem Lídia do Carmo Ferreira, ou ainda no que diz respeito a Bartolomeu Falcato, cuja 

ascendência é apresentada ao ser evidenciada a genealogia de Laurentina, em As mulheres do 

meu pai. Na saga, ao ser apresentada determinada sucessão de eventos, são narrados os 

envelhecimentos dos envolvidos, sejam personagens, famílias, povos ou grupos, principalmente 

por o foco ser o processo histórico. 

Assim observamos com relação à obra A conjura, romance no qual se inicia a 

história de Lídia, principalmente se pensarmos no que Eco chama de saga em linha contínua. 

Nessa modalidade, o personagem é acompanhado desde o início até seu fim, depois sua 

descendência e assim por diante. O que é iniciado no primeiro romance de Agualusa, continua 

em Estação das chuvas, mas com relação à protagonista encerra-se ainda no romance de 1996, 

por Lídia ter desaparecido e não ter deixado descendência. Porém pode haver, também, a 

chamada saga ad albero, existindo as possibilidades de serem retomados, para além da 

ascendência ou descendência, outras ramificações narrativas e aqueles personagens tidos como 

colaterais, sendo um exemplo Magno Moreira Monte. Tal mecanismo oferece uma infinidade 

de construções, principalmente se considerarmos os núcleos familiares dos inúmeros 

personagens que integram o universo diegético. 

Pode haver determinadas críticas às sagas por elas serem compostas pela retomada 

de estruturas anteriores. Todavia, ainda que núcleos familiares preexistentes sejam retomados, 

por exemplo, o novo fará parte da nova construção, pois, como dito anteriormente, não se trata 
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de uma repetição da estória, mas de uma continuação e para que assim seja, o novo se fará 

presente – fatos novos serão inseridos. 

Não é o que argumenta Eco, principalmente ao abordar o conceito da “infinidade 

do texto” como a possibilidade de o texto “variar ao infinito”, dentro de um esquema composto 

mais pela repetição que pela inovação. Neste sentido, haveria o que Eco denomina “vitória da 

vida sobre a arte”, uma vez que esta, ao invés de produzir a novidade, privilegiaria o retorno do 

continuum e do cíclico. A vida derrotaria a arte com relação à novidade que ela propicia, 

principalmente por “a vida cria[r] enredos de que a ficção não é capaz” (MDMP, p. 180). 

Semelhantemente, segundo o narrador de As mulheres do meu pai, a vida triunfaria sobre a 

literatura nas misteriosas coincidências, embora possa haver escritores que as reneguem por 

receio, para que a ficção não perca verossimilhança. 

Todavia, ainda que assim defenda Eco, encontramos em Barroco tropical 

procedimentos que apenas a arte propicia, como no capítulo 4 do romance, que é aberto da 

seguinte maneira: “Voltando ao princípio. Esta é uma das vantagens da literatura em relação à 

vida: podemos sempre voltar ao princípio” (BT, 2009, p. 91). Seja o princípio da obra, seja de 

determinado personagem, seja para um esclarecimento ou para dar continuidade, como 

acontece com o personagem Humberto Chiteculo, apresentado no capítulo 3 e retomado na 

abertura do capítulo 22: 

 

Ainda se recordam de Humberto Chiteculo? Pensavam que me tivesse 

esquecido dele depois de o colocar na lista de personagens secundários? Na 
verdade há vários capítulos que Chiteculo vem comparecendo nesta história, 

mas só agora se revela. Infelizmente está morto. Aos leitores com pior 

memória recomendo que voltem atrás e releiam o que no capítulo 3 deixei 

escrito sobre ele. (BT, p. 289) 

 

Pensando na questão das inúmeras estórias que podem ser construídas, a tipologia 

“saga” é apenas uma nomenclatura que mostra como a construção serial pode ser operada. Não 

queremos, contudo, rotular as obras agualusianas, sejam de séries ou de sagas, uma vez que 

nossa hipótese consiste em tomarmos Agualusa como “escritor em série” e não simplesmente 

escritor de séries. Consideramos que, com relação às publicações do angolano, podemos 

encontrar traços de muitos processos narrativos, que imprimem nas obras características 

dominantes, mas ainda assim rotulá-las torna-se complexo e perigoso. 

Acerca do processo serial, Eco afirma que 
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O mesmo tipo de procedimento serial pode produzir tanto excelência como 

banalidade; pode deixar o destinatário em crise consigo mesmo e com a 

tradição intertextual no seu conjunto; e, por conseguinte, pode provê-lo de 
fáceis consolações, projeções, identificações; pode estabelecer um pacto 

exclusivamente com o destinatário ingênuo, ou exclusivamente com o 

destinatário crítico, ou com ambos em diferentes níveis e ao longo de um 

continuum de soluções que não pode ser reduzido a uma tipologia elementar. 
(ECO, 1989, p. 133) 

 

Ou seja, não se trata de reduzir o conjunto da produção agualusiana a uma tipologia 

apenas – série – nem tampouco supor, com isso, que se trata de obras nas quais não haja 

criatividade e inovação, mas ao contrário verificar que o escritor-jogador, ao propor uma leitura 

sequencial sem que nada seja dado, a priori, ao leitor, faz com que o jogo implícito seja 

instaurado e que pode ser identificado caso haja certa disposição por parte do leitor que aqui 

Eco chama de crítico.  

Verificamos, também, que o pacto, para além de ser estabelecido com o destinatário 

crítico, pode acontecer com o leitor ingênuo, porém em outro nível, sobretudo no que diz 

respeito à retomada e reinserção de personagens. Segundo Eco, com relação às produções 

seriais, há leitores que se satisfazem em identificar personagens já apresentados anteriormente, 

reconhecendo seus trejeitos, modos de agir e de falar, verificando sutis transformações que 

apenas venham dar a impressão de que algo mudou, mas permanecendo o mesmo. Não é o que 

observamos com relação à produção de Agualusa, principalmente por os personagens em 

trânsito realmente se transformarem, bem como as estórias que vivem e dão vida no universo 

diegético. 

Assim sendo, ao termos como foco a investigação dos personagens que transitam 

por entre as obras de Agualusa, poderíamos tomar como conceitos operatórios os de 

personagens planas e redondas, formulados por Forster. As planas seriam os personagens tipo, 

construídos sob uma única ideia, uma única característica padrão, como caricatura, e se 

subdividem em quatro categorias básicas – sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Tais 

personagens caracterizados como planas são facilmente reconhecíveis e lembrados, segundo 

Forster, mas não são os que imprimem, no leitor, determinada empatia e seriam aqueles que se 

ligam ao maniqueísmo motivado por oposições binárias – personagem bom versus personagem 

mau. Porém pensar em personagens planas não significa pensarmos em personagens 

superficiais, pois podem ser profundas, ainda que planas – complexas na superfície ou ainda 

bidimensionais. 

As redondas são aquelas que surpreendem de modo convincente e cujas vidas 

poderiam ser prolongadas, se fosse o caso. Transformam, surpreendem e tais mudanças podem 
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ser operadas em diferentes níveis. Ao investigarmos determinados personagens agualusianos, 

não buscamos classificá-los em planos ou redondos, mas é preciso estarmos cientes de que há 

aqueles que nunca mudarão, no universo da narrativa, e aqueles que se transformam e se 

apresentam diante do leitor de modos variados e surpreendentes. 

Importante ressaltarmos que o fato de um personagem poder ser tomado como 

protagonista não faz dele, automaticamente, um personagem redondo. Do mesmo modo que 

não se pode pensar em personagens secundários sempre como planos, sobretudo com relação 

às obras de Agualusa. 

Em outro escritor, os personagens secundários funcionariam apenas como 

coadjuvantes ou colaboradores para que as cenas se desencadeassem perfeitamente, nas quais 

estariam em destaque apenas os protagonistas e seus antagonistas, quais fossem. Porém, em se 

tratando de Agualusa, até mesmo os personagens tidos como secundários têm a oportunidade 

de transitarem, movidos por questões até então desconhecidas. Agualusa, na abertura do 

capítulo 3 de Barroco tropical, explica: “os personagens secundários apresentam-se. Se fosse 

uma peça de teatro, eles viriam à boca de cena, diriam o nome, e contariam a respectiva história. 

Como o leitor se aperceberá, tais histórias enlaçam-se umas nas outras. Umas iluminando 

outras” (BT, p. 47). E isto acontece não apenas em Barroco tropical, mas nas outras obras do 

autor, cujos personagens secundários recebem certo destaque, em determinados momentos. 

Um exemplo interessante é o de Lili, que nos é apresentada, inicialmente, em Um 

estranho em Goa, pelo próprio narrador: 

 

Alta, de ombros largos, rebelde cabeleira rubra, ela poderia ser escocesa, 

dinamarquesa, talvez alemã. Mas ninguém a imaginaria portuguesa. [...] Lili 

trabalha para uma conhecida instituição britânica, em Londres, como técnica 

de restauro e conservação de livros antigos, e veio a Goa procurar velhos 
missais (UEG, p. 31). 

 

Lili reaparece em As mulheres de meu pai. O motorista Pouca Sorte se encontra 

com a personagem em um café. A historiadora portuguesa estava na África do Sul para realizar 

uma pesquisa, financiada por uma instituição europeia, relacionada à recuperação de livros 

antigos nas bibliotecas públicas do país. As marcas de Lili também são referidas por Pouca 

Sorte: “tem sinais no peito, mas não são sardas” (MDMP, p. 151). 

A historiadora também conheceu Laurentina, mas desta vez no bar do hotel onde 

estavam hospedadas. As duas se apresentaram e passaram a beber juntas, fazendo com que, ao 

final de algumas bebidas, elas fizessem confidências uma à outra. Segundo Laurentina, Lili 
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parecia uma figura deslocada naquele local: “Um precipício os olhos dela. O mais 

impressionante, porém, era o cabelo. Ruivo, pelas costas” (MDMP, p. 156). 

Plácido Domingo também está presente em Um estranho em Goa, sendo retomado 

em Milagrário Pessoal. Naquela obra ocupa papel de destaque, por ser a figura atrás da qual o 

narrador José parte à procura. A narrativa da obra é formada por passagens de um conto anterior, 

no qual Plácido encontrava-se em Corumbá, juntamente com trechos da nova localidade onde 

o personagem estava. No conto, em 1962 era capitão do exército português, fazia parte da PIDE 

e infiltrara-se no MPLA, ao perder o chão com o 25 de abril, mudando até mesmo seu nome 

para comandante Maciel. 

Quando indagado sobre o ato de escrever, Plácido afirma que estava escrevendo 

uma biografia do diabo, corrigindo-se, em seguida, dizendo que podia se tratar de uma 

autobiografia. Posteriormente, quando José diz que Lili achava que ele era o diabo, como 

provocação, Plácido responde: “E sou. Já lhe expliquei isso antes. Somos todos. E também sou 

Deus. Somos todos” (UEG, p. 69). 

Interessante observar que no último capítulo do romance de 2000, intitulado 

“Anhanguera” e que poderia funcionar como prólogo, Plácido Domingo ocupa determinado 

destaque. Nesta seção, a palavra Anhanguera é definida como sendo diabo velho, em tupi, sendo 

seguida por outras palavras que também nomeiam a entidade. Já no romance de 2010, 

Anhanguera é o sobrenome de um poeta pernambucano, Alexandre Anhanguera: 

 

Alexandre Anhanguera nasceu em 1930, no seio de uma família vocacionada 

para o poder, formou-se na faculdade de Direito do Recife e continua a viver 

em Olinda. [...] Filho, neto, bisneto de generais terratenentes, nacionalista 
furioso, quase xenófobo, Anhanguera seria considerado na Europa um 

intelectual de direita. No Brasil, as suas posições contra o imperialismo 

cultural americano, e o ardor com que se bate pela defesa da cultura popular, 
justificam o prestígio de que goza entre a juventude de esquerda. (MP, p. 67, 

68) 

 

O narrador, neste caso, atribui ao sobrenome o significado ‘”alma antiga ou vida 

antiga”, que nomearia uma entidade protetora das florestas e animais, porém foi a partir da 

catequização jesuíta que a palavra passou a significar “diabo”. 

Alexandre Anhanguera fora apresentado ao professor-narrador por Lula Arraes, 

filho de Miguel Arraes (figuras factuais), e na casa do poeta estava hospedado um angolano, 

apresentado como Plácido Domingo. Segundo as palavras deste, “embora natural de Angola, 

tinha origem indiana, e residia em Goa, há longos anos, administrando as propriedades da 

família” (MP, p. 83). 
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Plácido reaparece não como Anhanguera, mas com o novo Anhanguera, uma 

ligação já apontada em Um estranho em Goa, se tratando, porém, de um outro. Ao se 

despedirem do narrador e de Iara, que havia ido com ele a Pernambuco, os dois aparecem 

vestidos de modo semelhante, de braços dados, como “irmãos siameses”. Nesta ocasião, o poeta 

oferece ao professor uma serigrafia que retratava Lampião jogando cartas com o diabo, no 

inferno: “Repare no espanto do demo. Agora me diga: por que está o beiçudo tão admirado? 

Quanto a mim, surpreende-o e diverte-o a ingenuidade de Lampião. O cangaceiro joga como se 

fosse possível enganar o coisa-ruim” (MP, p. 162). 

Nota-se, nesse trecho, a presença de um jogo – não o representado na serigrafia e 

tampouco o proposto por Agualusa ao retomar personagens de obras anteriores – o jogo 

corresponde ao que o narrador de Milagrário pessoal cria para envolver Iara, que é descoberto 

por Alexandre Anhanguera, sobretudo por a imagem do “coisa-ruim”, que ninguém pode 

enganar, apenas supor que faça, ser a ele relacionada. É como se Anhanguera estivesse 

comparando o professor ao cangaceiro, o chamando de ingênuo, embora esse se julgasse capaz 

de enganá-lo. 

Ao observarmos os personagens que transitam por entre as obras agualusianas, 

podemos analisá-los a partir de suas origens, sendo alguns oriundos do mundo real que passam 

a fazer parte da obra de ficção enquanto personagens históricos, e outros oriundos do próprio 

mundo ficcional do autor e que caminham de um romance a outro. Os primeiros estariam 

dispostos como em um eixo paradigmático, à disposição do autor, como se a realidade 

oferecesse, ao romancista, um catálogo com seres passíveis de habitarem a ficção, sendo 

pertinente considerarmos, também, que a realidade pode “fabricar” seres mais improváveis que 

a literatura. Um exemplo de personagem procedente dessa realidade disponível ao romancista 

é Alfredo Trony, de A Conjura, cujo sobrenome é grafado com “y” justamente para evidenciar 

que se trata de um personagem – um outro que não o Alfredo Troni factual, grafado com “i”. 

No romance, Trony havia acabado de lançar um folhetim intitulado Nga Muturi – cenas de 

Luanda (o que, de fato, Alfredo Troni realizou), tido, hoje, como uma obra representativa das 

Literaturas Africanas: “É certo que ninguém desconhecia as inclinações literárias do advogado; 

mais do que isso, todos sabiam das suas intenções de escrever uma novela tendo como pano de 

fundo os costumes da terra, dessa terra que Trony adotara como sua” (AC, p. 36). 

Porém, na narrativa de A conjura, houve objeções sobre a publicação de Trony, 

por parte do personagem Severino, que desejava escrever 
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um grande romance que fosse capaz de retratar com fidelidade e interesse o 

estreito mas complicado mundo de Luanda. O doutor Alfredo Trony tentara, 

é certo, coisa parecida. Todavia, e na opinião exagerada de Severino, 
desconseguira o principal. Porque, segundo o amanuense, o que era preciso 

era fotografar a realidade. Mas não esquecendo nunca que a realidade era 

composta de uma grande dose de surrealidade. Não bastava descrever com 

maior ou menor rigor os usos e costumes, os ambientes, os tipos, os vícios ou 
as crenças. Era preciso antes do mais captar a alma do povo compreender as 

pessoas. (AC, p. 120. Grifo nosso). 

 

Ao destacarmos a expressão “fotografar a realidade” estamos pensando na 

afirmação de Ana Mónica Henriques Lopes (2011), em Nas margens da história e da ficção, 

a qual afirma que, ao lermos determinados romances de Agualusa, temos a sensação de 

vislumbrarmos a pintura de uma cena angolana, o que também acontece em Nga Muturi 

segundo o próprio personagem Severino. 

Contudo, ao continuarmos com a leitura do trecho acima, temos a seguinte fala de 

Severino: “–  Nós, angolenses, vivemos mergulhados num universo mágico. [...] Eu penso que 

a força e originalidade de um genuíno romance angolense só se poderá conseguir através da 

sábia mistura entre o imaginário e a realidade. Porque é assim que nós somos” (AC, p. 120). 

Ou seja, tanto quanto representar usos e costumes, é preciso retratar o que de inverossímil a 

realidade fabrica. 

Desse modo, apesar das objeções do personagem de A conjura, a novela de Trony 

foi publicada e no plano factual Troni, ainda que português de nascença, passou a ser 

considerado um escritor angolano, introduzido no romance de Agualusa de modo a interagir 

com os demais seres fictícios ou factuais ficcionalizados, assim como ele. Importante 

ressaltarmos que ao ser inserido em uma obra de ficção, uma figura factual tem sua natureza 

modificada e é a partir dessa nova natureza que devemos ler. Segundo Candido, “Neste mundo 

fictício, diferente, as personagens obedecem a uma lei própria. São mais nítidas, mais 

conscientes, têm contorno definido, – ao contrário do caos da vida – pois há nelas uma lógica 

preestabelecida pelo autor, que as torna paradigmas e eficazes” (CANDIDO, 2002, p. 67). Não 

significa, porém, pensarmos que nesse novo universo serão perfeitas, pois se assim fosse, o 

romance não passaria de uma projeção do mundo idealizado, não sendo, porém, o que 

observamos. 

Os aspectos apresentados acerca dos personagens funcionam com relação à 

produção de Agualusa, mas de qualquer modo, segundo Forster, mais do que investigar essa ou 

aquela possibilidade de construção de personagens, o “sucesso” da obra reside em considerar a 

capacidade do escritor em levar o leitor à “aceitação” do que apresenta em sua obra – jogar o 
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jogo proposto. Porém a obra continuará a existir e a ser uma obra de ficção mesmo que o leitor 

não aceite o pacto de leitura e nos dois casos, os personagens continuarão a habitar o universo 

diegético. 

Assim sendo, Forster, em determinado momento, tece algumas considerações sobre 

a leitura como jogo e afirma, mais uma vez, que o leitor não deve se perguntar “e depois?”, nem 

apenas “a quem?”, mas deve indagar-se “por quê?”, como se estivesse investigando 

determinada causalidade e para tanto é necessário inteligência, mais que curiosidade. Segundo 

o estudioso, a curiosidade liga-se apenas à história, mas a inteligência e a memória trabalham 

em função do enredo, da surpresa e do mistério, enquanto operadores do jogo. Os romances de 

Agualusa são lidos como romances suficientes em si mesmos, pois nenhum deles apresenta nas 

suas capas a inscrição “série” ou “trilogia”, mas também podem ser lidos como capítulos de 

uma mesma história, caso um leitor-investigador, acionando os operadores do jogo, sobretudo 

a memória, perceba que existem padrões entre as obras, sendo o principal deles a repetição de 

personagens. Acerca da questão, Forster afirma que 

 

A memória e a inteligência estão intimamente relacionadas, pois se não 

lembramos não podemos compreender [...] o criador de enredos espera que 
nos lembremos, e nós esperamos que ele não deixe pontas soltas. Cada ação 

ou palavra deve contar [...] pode ser difícil ou fácil; pode e deve conter 

mistérios, mas não deve iludir. E, sobre ela, ao desdobrar-se, deverá pairar a 

memória do leitor [...] e estará sempre a reorganizar e reconsiderar, vendo 
novos fios da estória, novas cadeias de causa e efeito; e a sensação final [...] 

não será de fios da estória ou cadeias, mas algo esteticamente compacto, algo 

que poderia ter sido logo mostrado pelo romancista, mas, tivesse ele feito 
assim, esse enredo jamais tornar-se-ia belo. (FORSTER, 1969, p. 71). 

 

Com base na citação podemos afirmar que é neste ponto que reside a beleza da produção 

agualusiana e empregamos o termo “belo” do modo como utilizado por Forster – enredo 

completo. É possível dizermos que cada obra de Agualusa poderia se enquadrar na descrição 

acima, mas quando pensamos nos romances que compõem o corpus do presente estudo, a 

sensação final é de que há um tecido com tessitura fluida, cujos fios estão entrelaçados, ora de 

modo mais denso, ora de modo esgarçado, cujas palavra são importantes e funcionam para um 

objetivo maior e se há pontas soltas é para que, posteriormente, possam ser atadas na tessitura 

do texto final, em produção posterior. 

Esse conjunto com um objetivo maior pode não ser o que ambiciona o romancista, 

assim como formula Forster. Ao lançar indagações, o estudioso questiona a possibilidade de o 

enredo não apresentar remate, caso seja essa a intenção, mas o faz de modo crítico, pois afirma 
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que muitos romances apresentam final fraco ou por falta de vigor, que pode acometer o autor, 

ou por as personagens não terem resistido ao enredo e terem morrido. 

Desse modo, caso o personagem tenha resistido ao enredo de determinada obra e 

esta não apresente um remate, tudo pode ter sido pensado de modo a colaborar com intenções 

desconhecidas do autor e neste ponto o verbo “pensar” poderia jogar contra nós. Forster provoca 

nos leitores determinadas reflexões ao indagar-se: 

 

[o autor] planeja seu livro de antemão, ou, de qualquer forma, coloca-se acima 

dele, sendo que seu interesse em causa e efeito confere-lhe um ar de 
predeterminação. E devemos nos perguntar, agora, se a estrutura produzida 

nesses termos é a melhor possível para um romance. Afinal de contas, por que 

um romance tem de ser planejado? Não pode crescer naturalmente? Por que 

precisa ter fecho, como um drama? Não pode ser deixado aberto? Em lugar de 
permanecer acima de sua obra e controlando-a, não pode o romancista imbuir-

se nela e deixar-se levar para um objetivo imprevisto? [...] Não pode a ficção 

inventar uma estrutura que não seja tão lógica, embora mais adequada à sua 
índole? (FORSTER, 1969, p. 77). 

 

Ao citar alguns exemplos, Forster afirma que as respostas a tais indagações podem ser 

afirmativas, pois o enredo da obra pode conduzir o autor, que se deixaria levar por ele, mas é 

preciso, também, considerarmos o papel fundamental do romancista enquanto autor-real, para 

que a obra não escape ao seu controle e não se volte contra ele. 

Apesar da possibilidade de a obra poder “ludibriar” o autor, Bakhtin (2003) afirma 

que 

 

O autor não só enxerga e conhece tudo o que cada personagem em particular 

e todas as personagens juntas enxergam e conhecem, como enxerga e conhece 
mais que elas, e ademais enxerga e conhece algo que por princípio é 

inacessível a elas, e nesse excedente de visão e conhecimento do autor, sempre 

determinado e estável em relação a cada personagem, é que se encontram 

todos os elementos do acabamento do todo, quer das personagens, quer do 
acontecimento conjunto de suas vidas, isto é, do todo da obra. (BAKHTIN, 

2003, p. 11. Grifo do autor). 

 

O estudioso afirma que o autor seria aquele “sempre determinado e estável em 

relação a cada personagem” ao que desconfiamos da utilização do advérbio “sempre”, uma vez 

que, embora o romancista seja o criador, “as personagens criadas se desligam do processo que 

as criou e começam a levar uma vida autônoma no mundo” (Idem, p. 6). Ou seja, fogem, de 

certo modo, do controle do criador e podem, a partir de então, conduzir os próprios rumos. 

Assim, verificamos a possibilidade de determinado personagem ressurgir no universo diegético, 

adaptando-se aos fatos, segundo a estrutura da obra. Podemos pensar em alguns personagens 
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agualusianos que se repetem em mais de uma obra, uma vez que Agualusa pode ter “pensado” 

em retirar este ou aquele ser factual, de determinado romance, para inseri-lo em publicação 

posterior. Ou ainda, ao escrever uma obra, o personagem lhe apareceu como que reivindicando 

estar presente ali. 

Não podemos concluir, ao certo, como se dá esse processo com relação ao escritor 

angolano, o que podemos dizer é que, nos sendo apresentados através de fragmentos de 

percepção, tais personagens também apresentam fragmentos de enredo, pois cada um possui 

uma origem, uma história e uma biografia, que em diálogo com os fragmentos de enredo dos 

demais personagens colaboram para a construção do que chamamos “tese” do romance, ou seja, 

o tema. 

A título de ilustração, podemos tomar a primeira publicação de Agualusa – A 

conjura – uma obra com muitos personagens, sendo alguns deles personagens históricos, cujos 

enredos individuais, em diálogos uns com os outros, constroem o todo da obra. Não há, aqui, 

um personagem central, mas os acontecimentos ocupam local de destaque. Poderíamos pensar, 

então, que caímos em contradição, já que acima afirmamos que não devemos indagar “o quê?”, 

mas sim “a quem?”. Porém não nos contradizemos, pois embora o fato – a conjura – seja o foco, 

é preciso saber quem são os envolvidos e a quem se sucedem os fatos, e então temos uma gama 

de seres que povoam a obra, pois sem os atores, não haveria acontecimentos, ainda que na 

construção do jogo possa haver alguns equívocos. 

Em A conjura os personagens são apresentados a partir de uma descrição inicial, 

havendo um personagem, conhecido como Rocha Camuquembi, cuja descrição inicial é a 

seguinte: 

 

Era neste mundo que vivia o senhor João Maria Gonçalves da Rocha, plebeu 

de cor preta, natural de Zenza do Golungo [...]. Residia nas Ingombotas não 
por gosto; ele tinha aspirações mais elevadas. Todavia a isso o obrigava a sua 

profissão [...] Camuquembi tinha uma larga cabeça de grão-de-bico, a carapina 

curta, apartada ao meio por um fundo risco, os olhos furtivos e salientes dos 
camaleões. Mas, a despeito de tanta feieza, nunca lhe faltou matéria prima 

para o seu ofício. (AC, p. 52-53). 

 

Nesta primeira passagem, o personagem é apresentado como João Maria Gonçalves 

da Rocha, mas quase ao final da narrativa, Rocha Camuquembi reaparece e somos apresentados 

a ele com esta mesma alcunha, mas há um equívoco, pois é chamado de João Maria Pereira da 

Rocha. Temos certeza que se trata da mesma pessoa não apenas pela alcunha, mas também pela 

profissão anunciada pelo narrador: “antigo corretor de amores” (Idem, 164). 
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Com relação ao caso Rocha Camuquembi, o nome é apresentado de modo diferente 

na mesma obra, já com relação à esposa de Monte, o nome altera-se entre uma obra e outra. Em 

Estação das chuvas, o nome da esposa do Grande Inquisidor é Marilinda, já em Teoria geral 

do esquecimento é Maria Clara. Talvez, aqui, tenhamos, novamente, um equívoco, já que não 

podem se tratar de pessoas distintas – duas esposas, uma vez que Monte casou-se apenas uma 

vez e permaneceu casado por 30 anos. Ou Marilinda seria alcunha da esposa (em um universo 

no qual muitos personagens assumem alcunhas), ou temos uma contradição no jogo 

agualusiano. 

Outro caso diz respeito a Arcénio Pompílio Pompeu de Carpo, figura factual que 

está presente em A conjura, mas não apenas, pois também ocupa determinado destaque em 

Nação Crioula: a correspondência secreta de Fradique Mendes. Na primeira obra chegou a 

completar 100 anos e era tido, por muitos, como imortal. Seus hábitos seguiam sempre os 

mesmos horários, por isso muitos acertavam os relógios segundo as ações praticadas por ele, a 

quem todos relacionavam o tempo. 

Conforme a passagem a seguir podemos verificar que Arcénio gerava certo 

assombro nas pessoas, sobretudo em Severino de Souza: “a verdade é que à medida que foi 

crescendo foi achando o velho cada vez mais novo, a ponto de ter chegado a convencer-se, com 

inconfessado horror, que o dito cujo regredia. [...] Por que não era toda a gente como Arcénio 

de Carpo, capaz de descomer os anos” (AC, p. 129.). 

Em Nação Crioula, Arcénio é apresentado por Fradique, citando, também, a fala 

de um amigo seu: 

 

“Em Luanda até o sol lhe obedece. Quase nada sucede na cidade sem a 
concordância do velho.” A patente de coronel que tão orgulhosamente ostenta 

coronel comandante das províncias do Bié, Bailundo e Embo (!) – não tem no 

entanto significado algum para além do honorífico, já que Arcénio de Carpo 

não é militar, nunca visitou nenhuma destas províncias, que aliás não prestam 
vassalagem ao governo português, e em nenhuma delas existe sequer um 

corpo de soldados. (NC, p. 12. Grifo nosso). 

 

O grifo dado à parte da citação evidencia algo que já presenciamos em A conjura, 

ou seja, certa influência exercida por Arcénio. 

Se formos seguir a narrativa do romance inaugural de Agualusa, pressupõe-se que 

Arcénio completara 100 anos por volta de 1898, mas ao retomarmos a narrativa de Nação 

Crioula essa data não faz tanto sentido, pois em carta de Fradique Mendes enviada a sua 

madrinha a Madame de Jouarre, em outubro de 1876, o viajante português narra a morte de 
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Arcénio de Carpo: “tinham-lhe cravado um longo e fino punhal no meio do peito com tal 

violência que a lâmina atravessara o corpo e a esteira, e enterrara-se solidamente na terra dura” 

(NC, p. 60). 

Desse modo, as datas e os fatos não batem, gerando certo “desconforto 

cronológico”, pois se seguimos a lógica de que o que é iniciado em publicação anterior é 

continuado em obra posterior, ou ainda se se tratasse de obras com estrutura de flashback, com 

relação aos personagens que transitam por entre as obras, ficamos incomodados com o fato de 

Arcénio terminar A conjura vivo, sendo o responsável por um erro, mas morrer em Nação 

Crioula em data anterior. 

O fato de se tratar de obras ficcionais e de Agualusa poder ser um escritor 

imaginativo retira toda “obrigatoriedade” de seguir as leis e normas que regem o nosso mundo, 

mas quando o autor se propõe a retomar determinado personagem, essas contradições 

anacrônicas podem, de certo modo “invalidar” determinada leitura. 

Outra passagem que pode “invalidar” determinada leitura e que evidencia certa 

“confusão” entre os acontecimentos e os personagens envolvidos nos fatos está presente em O 

ano em que Zumbi tomou o Rio e Barroco Tropical. Naquele, Francisco Palmares foi inscrito 

em um concurso de papagaios pelo pai, Feliciano Palmares, que o ajudou a construir um enorme 

com a bandeira de Portugal. Apesar do entusiasmo da criança, sua participação no concurso foi 

um desastre, já que o papagaio não voava e Francisco passou meia hora arrastando o brinquedo 

com a bandeira de Portugal na poeira vermelha, diante de autoridades políticas, militares e 

religiosas. A brincadeira só acabou quando um policial o buscou e o retirou do local, afirmando 

que alguém havia se servido dele e do papagaio para desprestigiar Portugal. Feliciano Palmares, 

tempos depois, confessou ter sabotado o papagaio do filho para que a bandeira de Portugal fosse 

realmente arrastada, como uma ação nacionalista contra o país. 

Temos uma passagem semelhante em Barroco Tropical, estando envolvidos, 

porém, outros personagens. Germano Chambão inscreveu o filho Malaquias da Palma Chambão 

em um concurso de papagaios de papel e sugeriu que o filho fizesse um com as cores da 

bandeira de Portugal. O próprio pai comprou os materiais e ajudou o filho a montar o papagaio. 

Muitos dos presentes no dia concurso elogiaram o papagaio e a expressão de “portuguesismo” 

da criança, porém o brinquedo não voava. Malaquias passou cerca de dez minutos tentando 

fazer o papagaio voar, mas como não conseguia, acabou por arrastar as cores de Portugal pela 

poeira, diante das autoridades presentes, até mesmo do presidente de Portugal. Alguma 

autoridade presente pediu para que o “terrorista” fosse preso e um agente jovem o levou e o 

interrogou, mas logo o levou para casa, comprando até mesmo sorvetes para os dois. O pai 
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Germano ficou preso por um mês, mas Malaquias acabou por dizer que ele é que havia sido 

preso, durante seis meses, nas masmorras da PIDE. 

Assim, temos uma mesma passagem tendo sido vivida por personagens diferentes 

ou ainda ambas as crianças participaram de concursos de papagaios e ambos os pais tiveram a 

mesma ideia de sabotarem os brinquedos para ofenderem Portugal. 

Mas para além dessa “coincidência”, temos a fala do narrador de Barroco Tropical, 

Bartolomeu Falcato, após Malaquias dizer que havia ficado preso na PIDE, afirmando, entre 

parênteses, como uma espécie de digressão: 

 

(Na altura ainda a PIDE não se tinha instalado em Angola. Malaquias despreza 
os anacronismos. Quando o confrontei com o erro, olhou-me impaciente: 

“Nessa altura não existia PIDE? Quem não existia de certeza era você! E se 

não existia PIDE, olhe, existia a intenção. O que conta é a intenção.”) (BT, p. 
80) 

 

De acordo com o narrador, Malaquias havia nascido em Luanda, 80 anos atrás, e se 

a narrativa se passa em 2020, ele nasceu em 1940. O jornalista afirma que o ocorrido de sua 

prisão se deu quando tinha 14 anos, o que coincidiria com o ano de 1954. A PIDE foi criada em 

1945, então a Instituição teria sido criada antes do concurso de papagaios, o que não 

caracterizaria anacronismo.  

Por Barroco Tropical poder ser lido como metaliteratura, tal passagem pode 

relacionar-se com o próprio fazer literário de Agualusa, que o autor “desprezaria” os 

anacronismos, como bom escritor imaginativo que é, interessando-se, principalmente, pela 

intenção que há por trás dos fatos inseridos na narrativa – o que conta é a intenção, ainda que o 

que intente venha presente não na superfície textual, mas nas entrelinhas, de modo a levar o 

leitor para além do que é esperado, como em um jogo, no qual os participantes devem mergulhar 

para que o universo diegético seja desvendado, sobretudo se ele for construído através de 

alegorias. A primeira impressão não deve permanecer, mas ceder lugar para impressões outras, 

desencadeadas por análises mais profundas. 
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CAPÍTULO 3 – PARA ALÉM DA SUPERFÍCIE – ALEGORIAS 

 

 

“A expressão de cada ideia recorre a uma 

verdadeira erupção de imagens, que 

origina um caos de metáforas”. (Walter 

Benjamin – Origem do drama barroco 

alemão). 

 

 

 

Ao apresentar a obra Origem do drama barroco alemão (1984), de Walter 

Benjamin, o tradutor Sérgio Paulo Rouanet divide sua explanação em três tópicos – teoria do 

conhecimento, teoria do drama barroco e teoria do alegórico. Já na primeira seção, Rouanet 

considera ser de suma importância explanar sobre alguns aspectos importantes que compõem a 

obra de Benjamin, no caso a questão das ideias, das coisas, dos nomes e das palavras. 

De acordo com o tradutor, Benjamin buscava associar a questão da ideia e dos 

fenômenos à representação e os conceitos funcionariam como salvaguardas de tais aspectos. 

Nesse sentido, a linguagem cumpriria importante papel, sobretudo com relação a sua 

capacidade nomeadora. Segundo Katia Muricy, na obra Alegorias da dialética: imagem e 

pensamento em Walter Benjamin, “a linguagem é o movimento de conexão de todas as coisas 

existentes entre si e com o homem” (MURICY, 2009, p. 85), sendo a responsável, também, por 

permitir a constituição de algo cuja natureza seja efêmera, fugaz, ou ainda abstrata. 

Porém, ainda que se evidencie a importância da questão nomeadora da linguagem, 

em associação às ideias, aos fenômenos e aos conceitos, não se pode relegar para um segundo 

plano, como apontado por Rouanet, a questão das coisas – par opositor, não tão opositor, das 

ideias, uma vez que ambos conceitos se associam para composição, e consequente análise, das 

alegorias. Ao iniciar o tópico “teoria do alegórico”, o tradutor da obra benjaminiana cria o 

subtítulo “A alegoria como linguagem”, o que já evidencia a natureza da construção. 

De acordo com Rouanet, “Falar alegoricamente significa, pelo uso de uma 

linguagem literal, acessível a todos, remeter a outro nível de significação: dizer uma coisa para 

significar outra” (BENJAMIN, 1984, p. 37). Semelhantemente, João Adolfo Hansen (2006), na 

obra Alegoria – construção e interpretação da metáfora, apresenta a alegoria como sendo o 

ato de dizer algo, pretendendo um significado outro, diferente do dito original. Nesse sentido, 

a construção funcionaria como um processo de construção através do qual seria possível 

representar e personificar abstrações. 
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Desse modo, justifica-se pensar em alegoria e não mais no conceito de símbolo, 

como era proposto, conceito que, segundo Benjamin, era fraudulento, uma vez que não 

considerava a relação entre forma e conteúdo – entre manifestação e essência. Assim sendo, 

quando se propõe investigar uma construção conotativa, é preciso valorizar, também, a 

manifestação (forma), o que Benjamin chama de sensível, não a relegando para um segundo 

plano, em detrimento da essência (conteúdo) – o suprassensível de Benjamin. Ou seja, a ideia 

merece destaque, mas a forma empregada nesse princípio também contribui para a significação 

alegórica como um todo, o que não acontecia ao se pensar em uma representação simbólica. 

Segundo Benjamin, houve maior difusão do conceito de alegoria no Classicismo, 

porém a construção era tomada apenas como uma categoria de ilustração, percebida com certo 

preconceito por parte dos estudiosos. De acordo com o autor, “a alegoria não é frívola técnica 

de ilustração por imagens, mas expressão, como a linguagem e como a escrita” (BENJAMIN, 

1984, p. 184). Foi somente a partir dos estudos de Benjamin que tal visão pejorativa acerca da 

alegoria começou a ser substituída, como bem afirma Muricy, quando o estudioso, ao analisar 

textos originais barrocos, buscava criar uma teoria do alegórico na qual fenômenos e ideias não 

fossem dissociados na análise. 

Rouanet, pensando na definição de alegoria, que também é retomada por Hansen, 

afirma que tal conceituação não possui um sentido acadêmico e busca, portanto, apresentá-la 

de acordo com o que postula Benjamin, mais profundamente, sem que, para isso, apresente a 

definição do termo segundo a retórica e a hermenêutica – por uma questão de economia – o que 

encontramos, todavia, em Hansen, que já no início de sua investigação subdivide a alegoria, na 

Antiguidade, em duas modalidades – a alegoria construtiva ou retórica, que consiste em 

interpretar, entender, decifrar e criticar, semanticamente, as realidades representadas por 

palavras; e a alegoria interpretativa ou hermenêutica, baseada na leitura e interpretação de textos 

religiosos. 

A alegoria construtiva ou retórica é também chamada de alegoria dos poetas e 

estaria presente nos escritos produzidos por autores que, inicialmente, desejassem que seus 

textos apresentassem, de modo intencional, esse processo através do qual o sentido primeiro é 

camuflado e representado pela significação figurada. 

Apesar dessa subdivisão em alegoria dos poetas e alegoria dos teólogos 

(hermenêutica) e de a interpretação relacionar-se, principalmente, a esta, representada pela 

tradição cristã, é possível tomar aquela e analisá-la, uma vez que também se refere a construções 

linguísticas, ainda que sua preocupação principal seja apenas o texto em si, representado pela 

fala ou escrita. 
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Salientamos, também, de acordo com Hansen, que a partir do final do século XV, 

alguns eruditos florentinos passaram a reler textos da tradição greco-latina pensando a alegoria 

de um outro modo, sem que as delimitações acima apresentadas fossem nitidamente marcadas:  

 

A alegoria deixa de ser pensada como a antiga instituição retórica a pensara: 

tradução figurada de um sentido próprio. Deixa, também, de funcionar como 

na hermenêutica medieval, que sob a letra da Escritura revelava a voz do Autor 
nas coisas. [...] ela é um misto retórico-hermenêutico pois, segundo a 

orientação neoplatônica da sua interpretação, as “coisas elevadas” da ordem 

poética estão para além de qualquer conceito e a alegoria efetua um sentido 

inefável. Evidencia-se a questão da arte: a alegoria é um dispositivo da 
invenção, incluindo o que a retórica antiga separava como elocução ou 

“ornamento”. Como ars inveniend, a alegoria valoriza o engenho do sábio e 

do artista. (HANSEN, 2006, p. 140. Grifos do autor). 

 

Ou seja, há uma junção dos conceitos atribuídos à alegoria, que deixa de ser pensada 

apenas como ornamento, ou ainda apenas como representação, ipsis litteris, de um sentido 

denotativo, e passa a representar algo maior, passível de interpretação e que representa a 

capacidade inventiva do autor que constrói suas obras a partir deste princípio artístico. 

Trechos de tal ideia acerca da alegoria permanecem com a corrente aristotélica, a 

partir dos séculos XVI e XVII, pois a figura continua a ser pensada como invenção, por 

materializar um pensamento do autor e não ser mera reprodução do que se apresenta como 

materialidade. A partir da invenção é possível dar forma às ideias, transformando-as em 

imagens. Desse modo, é pertinente pensar na alegoria não como reprodução de algo anterior, 

mas como apresentação de algo cuja referência não se encontra no mundo físico, mas no 

intelecto do autor, que busca imagens para dar forma a um conceito ou a uma ideia que não 

podem, simplesmente, ser representados denotativamente. Nesse sentido, Muricy, citando uma 

expressão de Benjamin – a alegoria é sempre escrita enquanto imagem – afirma que “não se 

trata de vestir, por assim dizer, a essência de uma imagem. Trata-se, ao contrário de fazê-la 

comparecer como imagem, apresentando-a como escrita [...] a essência aparece nua em sua 

materialidade de escrita, de coisa sensória” (MURICY, 2009, p. 187) 

De acordo com Hansen, a interpretação retórica, ou a hermenêutica, depende da 

posição do leitor com relação ao contexto de recepção da obra, mas o contexto que se liga à 

produção também pode ser considerado, sobretudo se se tratar da interpretação de alegorias dos 

poetas, presentes em obras nas quais se vislumbra outro significado, quase sempre referente ao 

meio de produção da obra. Assim sendo, é necessário que se considere a significação própria 

(do símbolo propriamente dito) e a designação figurada, alcançada através da interpretação. 
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Importante destacar, dos dizeres de Hansen, que a alegoria, assim como outras 

figuras de linguagem (metáfora, hipérbato, ironia, etc), pode ser boa ou má, sendo mais um 

meio através do qual um significante pode ser construído. As figuras de linguagem, muitas 

vezes, podem ser tomadas como supérfluas ou desnecessárias, porém contrariamente afirma o 

estudioso acerca da alegoria, parafraseando Edgar Wind: 

 

Se um pensamento é complicado e difícil de seguir, necessita de ser vinculado 

a uma imagem transparente, da qual pode derivar certa simplicidade. Por outro 
lado, se uma ideia é simples, há alguma vantagem em representá-la através de 

uma rica figuração que pode ajudar a dissimular sua nudez. (HANSEN, 2006, 

p. 26) 

 

Ou seja, ainda que o autor esteja abordando, especificamente, a alegoria, tal trecho 

pode se referir a outras figuras de linguagem, como, por exemplo, à metáfora. Assim sendo, 

todas poderiam tanto clarear um pensamento, como conferir complexidade a algo simples, mas 

que se pretende complexo. 

Em Barroco Tropical, no capítulo intitulado “Breve história da luz e da escuridão”, 

a narradora Kianda, ao falar sobre o seu processo criativo, afirma que a escrita é, em seu caso 

particular, um meio de acender os corredores escuros de sua alma, já que diz conhecer a luz e 

a escuridão que há em determinadas palavras. De acordo com a personagem-cantora: “há 

metáforas que deflagram como granadas, estrofes capazes de abrir clarões à nossa frente” (BT, 

p. 223). 

Nesse exemplo específico, considerando o contexto no qual uma granada seria 

empregada – uma cena de guerra, a linguagem seria, então, a responsável por fazer explodir, 

clareando a escuridão, ainda que para isso ela tenha que se autodestruir. Desse modo, nesse 

processo, a linguagem é empregada como arma de defesa ou ataque, que fere ou até mesmo 

mata, mas que, em contrapartida, defende e salva quem a utiliza no campo de batalha. 

Porém, ao tomarmos o exemplo citado pela personagem, verificamos a presença de 

um paradoxo, uma vez que a expressão “abrir clarões” pode significar esclarecer, tornar claro 

ou elucidar um fato obscuro, sendo justamente o contrário do que é afirmado por determinados 

estudiosos com relação ao emprego de metáforas. Segundo Douwe Draaisma (2005), autor de 

Metáforas da memória – uma história das ideias sobre a mente, muitos estudiosos afirmam 

que as metáforas são construções desnecessárias e que só acontecem devido a um caráter 

decorativo. Para tais estudiosos, a fim de se tornar clara determinada afirmação, as figuras 

poderiam ser substituídas pelas expressões literais, auxiliando o caráter interpretativo. 
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Certamente, as metáforas, em alguns casos específicos, poderiam ser substituídas 

pelas expressões literais, já que as figuras referem-se a determinadas imagens. Todavia é 

preciso considerar que a linguagem é empregada de modos diversificados, segundo as funções 

que a língua cumpre nos diferentes contextos. Os tipos e gêneros textuais ditam como a 

linguagem será utilizada e há casos nos quais a literalidade se faz necessária, entretanto existem 

outras construções nas quais as metáforas fazem toda diferença, como, por exemplo, em 

narrativas literárias. 

Desse modo, podemos tomar a personagem Kianda e sua afirmação de que há 

metáforas que, ao explodirem como granadas, podem abrir clarões, ou seja, podem tornar claro 

o antes obscuro, como a ilustrar essa discussão, destacando a importância de construções 

alegóricas não apenas em Barroco Tropical, mas em toda a produção bibliográfica 

agualusiana, sobretudo por as alegorias fazerem parte do jogo proposto pelo autor. 

Segundo Benjamin, a representação de uma ideia pode corresponder a muitas 

imagens, o que suscitaria um caos de metáforas, o que evidencia, mais uma vez, a relação 

intrínseca entre alegoria e metáfora. Portanto, a fim de serem construídas alegorias a partir 

destas muitas imagens metafóricas, haveria a necessidade de se empregar, além da linguagem 

do exagero, uma técnica fria e automática, como afirma Muricy ao investigar Benjamin. 

Todavia é preciso considerarmos, também, a questão estilística e nesse caso o automatismo não 

funcionaria, via de regra. Antes haveria um trabalho cerebral minucioso, cujos efeitos visados, 

tanto os de significação como os de apresentação, norteassem as escolhas conotativas do autor. 

De qualquer modo, as alegorias e figuras de linguagem como um todo podem 

funcionar bem, ao que acrescentaríamos que funcionam muito bem com relação às obras de 

José Eduardo Agualusa, cujo jogo que pretendemos analisar no presente estudo também é 

construído através de representações alegóricas. 

Ao citar M. Fábio Quintiliano, Hansen apresenta outras duas subdivisões para a 

alegoria, cuja primeira representaria uma coisa em palavras e outra em termos de sentido. Neste 

caso, a alegoria abarcaria, também, a metáfora, a comparação e o enigma. Já a segunda 

subdivisão corresponderia a algo diferente do sentido representado pelas palavras, englobando, 

assim, o sarcasmo, o provérbio e a contradição. Para além das figuras de linguagem já citadas, 

de acordo com o estudioso e tomando-se como base as formulações de Quintiliano, o conceito 

de alegoria também incluiria a ironia, por esta representar sempre uma oposição – se pretende 

dizer justamente o oposto do que efetivamente é dito – e a paródia. 

Nestes termos, Quintiliano filia a alegoria à metáfora, afirmando que esta refere-se 

ao léxico e aquela ao enunciado, equivalendo, também, ao pensamento que há por trás da 
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construção figurada. Ou seja, a alegoria se constrói a partir do, e junto com, emprego de 

metáforas, mas não somente, pois como dito anteriormente, outras figuras de linguagem 

contribuiriam para construção do sentido figurado do discurso. 

De maneira geral, denomina-se figuras de linguagem o emprego da língua, a partir 

de determinados recursos, construindo-se significações e sentidos variados e diferentes dos 

usuais e visando, sempre, a construção de um efeito. As figuras de linguagem se subdividem 

em figuras de som (fonética), figuras de palavras (semântica), figuras de pensamento 

(semântica) e figuras de construção (sintática). No presente estudo, ao investigarmos os 

romances agualusianos e a construção do jogo operada pelo autor, focamos nas figuras de 

pensamento e figuras de palavras, nas quais observamos haver ligações entre ambas as 

classificações, já que as duas referem-se à semântica do emprego linguístico. 

De acordo com a estudiosa Solange Vereza, autora de obras como Literalmente 

falando – sentido literal e metáfora na metalinguagem (2007) e Sob a ótica da metáfora – 

tempo, conhecimento e guerra (2012), com relação à metáfora, figura a qual se filiaria a 

alegoria, “[d]e uma maneira geral, já dentro de uma perspectiva mais teórica, parece haver um 

consenso entre pesquisadores, estudiosos e professores de línguas de que a metáfora 

representaria, em sua essência, uma transferência de sentido de um termo ‘A’ para um outro 

termo ‘B’” (VEREZA, 2010, p. 200). Nesse sentido, a metáfora é concebida como fenômeno 

na linguagem por dizer respeito a uma troca linguística. Neste sentido, o termo literal, aquele 

tido como “certo” ao se dizer algo, é substituído por outro termo linguístico. 

Apesar de o lócus tradicional da metáfora ser a linguagem, a figura também pode 

ser concebida como fenômeno do pensamento, deixando de ser apenas um termo figurante, 

como seu próprio nome sugere, supérfluo e que funcionaria apenas como adorno e passando a 

ser elemento primordial no processo cognitivo. De acordo com Vereza, a metáfora deixa de 

carregar consigo determinada “insignificância conceptual” e passa a ser tomada como 

importante, se concebida como figura do pensamento. É como se, numa peça teatral, deixasse 

de ser a figurante e passasse a ser a atriz principal, empregada para se referir a algo, de modo 

indireto, que se constrói uma interação entre domínios distintos. Ou seja, exige de quem a 

recebe determinado “esforço cognitivo”, para que a construção do sentido figurado de fato se 

efetive, já que se trata de um outro domínio de significação, não mais o da literalidade. Nas 

palavras de Vereza: “a metáfora não seria apenas ‘uma maneira de falar’, mas sim de pensar 

(ou até mesmo de “ver”) o real de uma determinada forma e não de outra. (Idem, p. 204) 

Tal concepção segue em sentido contrário à apresentada por Hansen, ao retomar 

Quintiliano, sobretudo por esse relacionar a metáfora apenas ao léxico, relegando à alegoria 
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referir-se ao pensamento construído através da linguagem figurada. Porém, se tomarmos o 

verbo “filiar” como bitransitivo e pronominal, significando, principalmente, unir-se a algo, seria 

possível pensar a metáfora, também, como um dos fatores referente ao pensamento, uma vez 

que a alegoria “dependeria” dessa figura para representar o pensamento conotativo, ainda que 

a metáfora, sozinha, talvez não tivesse esse “poder” de significação. 

Como a metáfora passou a ser tomada como elemento cognitivo, surgiram muitos 

estudos que visavam analisar a construção e o emprego da figura. Porém os pesquisadores 

desenvolviam suas investigações a partir de exemplos hipotéticos e descontextualizados, ou 

seja, fora dos contextos reais de produção, o que desencadeou críticas por parte de outros 

estudiosos. Surgiu, assim, a necessidade de as metáforas serem estudadas a partir do uso 

real/cotidiano, movimento no qual a metáfora é tomada como fenômeno discursivo, relacionada 

à alegoria. 

Através da realização dos estudos acima citados, verificou-se que na linguagem em 

uso, ou seja, no discurso, além de se manifestarem metáforas preexistentes, houve o surgimento 

de novas, o que, segundo Vereza, fez com que a linguagem recuperasse o lócus da metáfora, 

que estava sendo desempenhado pelo pensamento. Porém, para além de ser uma simples figura 

da linguagem, ao ser tomada como fruto de um discurso, a metáfora passa a ser percebida como 

fenômeno discursivo. Neste sentido, seguindo o questionamento instaurado pela pesquisadora, 

poderíamos pensar que a metáfora retorna a sua origem, a saber, ao campo da linguagem, 

deixando o pensamento, terreno no qual reconheceu seu mais alto status. Todavia, nesse trânsito 

de regresso, a cognição não é descartada, havendo, ao contrário, uma aliança entre linguagem 

e pensamento – aspectos linguísticos e sociocognitivos, no discurso, passam a se relacionar e 

tal relação é potencializada. Segundo Vereza, “o lócus da metáfora passa ser o discurso, se 

entendermos esse conceito como o espaço em que aspectos sociocognitivos e linguísticos (se é 

que se pode fazer essa separação) se encontram para tecer a figuratividade, entre outras formas 

de criação de sentidos” (VEREZA, 2010, p. 208). 

Seja como fenômeno linguístico, do pensamento ou do discurso, importante frisar 

que a metáfora e todas as figuras de linguagem que se ligam à alegoria – pensamento figurativo 

– cumprem importante papel nas obras de Agualusa. Em Milagrário Pessoal, ao falar com a 

personagem Iara, a personagem neologista, sobre a hipótese de os neologismos que estavam 

surgindo avassaladoramente terem sido “roubados” à língua dos pássaros, a linguista considera 

bonita a história, mas não a aceita como verossímil, ao que o narrador-personagem responde: 

“o preconceito contra a poesia, entendida como uma distração inútil, se não mesmo um tanto 

ou quanto perniciosa, vem de há muito tempo. No entanto, a poesia começou por ser uma 
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disciplina da magia, com efeitos práticos, concretos, no quotidiano das pessoas e desde então 

não mudou assim tanto” (MP, p. 49). Ou seja, a poesia não é uma distração inútil e a linguagem 

conotativa manifestada na e através da literatura pode nos apontar para diferentes significações, 

para além da superfície textual e as alegorias cumpririam importante papel nesse processo. 

Assim podemos observar, teoricamente, na obra de Hansen que, ao abordar as 

figuras que comporiam a alegoria, afirma que a comparação e a metáfora são muito parecidas. 

Desse modo, poderíamos tomar como única diferença entre elas a ausência/presença da 

conjunção comparativa. Para o estudioso, a metáfora seria afetiva, ligada à imaginação, ao 

passo que a comparação seria lógica, relacionada ao intelecto. Assim, associando-se as duas, 

sintetizadas na alegoria, teríamos como resultado final uma construção afetivo-intelectual, ou 

ainda intelecto-afetiva, a depender do posicionamento adotado pelo leitor/receptor, uma vez 

que “a alegoria põe em funcionamento duas operações simultâneas. Como nomeação 

particularizante de um sensível ou visível, opera por partes encadeadas num contínuo; como 

referência a um significado in absentia, opera por analogia, através da alusão e substituição” 

(HANSEN, 2006, p. 36). 

Ou seja, caso o intelecto seja privilegiado, mantendo-se na literalidade do texto, a 

alegoria não será compreendida e talvez o leitor até estranhe o que lhe é apresentado, 

dificultando, assim, a recepção da obra. Todavia, se as alusões/analogias são inteligíveis, é 

possível tomar outros caminhos rumo à significação do discurso. De qualquer modo, importante 

afirmamos que, ainda que a recepção seja dificultada, o discurso literal ainda haverá, 

correspondendo ao que se chama de rede descritiva ou referencial. 

Temos como exemplo a passagem de O ano em que Zumbi tomou o Rio na qual 

são colocados livros nas casas da comunidade Morro da Barriga, a fim de camuflar os locais 

onde são escondidos armamentos e drogas. No trecho, o jornalista Euclides, ao sair de uma das 

casas, observa uma estante cheia de livros, dentre os quais estão Ficções, de Jorge Luís Borges; 

O amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Márquez; Zumbi, de Joel Rufino dos 

Santos; Estação Carandiru, de Dráuzio Varela; Cidade de Deus, de Paulo Lins; O Processo, 

de Kafka; e O Estrangeiro, de Camus. 

O jornalista se assusta com os títulos e pergunta a um dos envolvidos com o grupo 

que dominava o Morro se ele havia lido todos os títulos. Euclides tem como resposta uma 

negativa, acompanhada de uma explicação que atribui às obras determinado valor: “Tudo não, 

mano [o que pressupõe que pelo menos algum deles foi lido], mas os livros são muito úteis. Os 

tiras entram no barraco, olham os livros e vão embora. Eles acham que bandido é burro. Lugar 

onde tem livros não deve ter bandido” (AZTR, p. 86). 
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A partir desse exemplo, verificamos o sentido literal – as estantes com os livros, 

mas observamos, também, uma segunda significação, já que os livros são sinônimos de cultura 

e erudição, não condizendo com o ambiente do crime. Ou seja, se há livros, não há bandidos, 

ou como defendido pela personagem Madalena, de Teoria geral do esquecimento: “livros 

infundem respeito” (TGE, p. 47). Todavia a construção da cena pode ir para além do que as 

palavras dizem, já que os títulos escolhidos para comporem as estantes podem parecer 

aleatórios, mas com relação à significação do romance cumprem importante papel em termos 

de representatividade. São títulos que se relacionam com o que é proposto em O ano em que 

Zumbi tomou o Rio, ainda que alegoricamente22.  

Desse modo, tal fato não muda a cena, na qual funcionaria apenas o sentido 

referencial, mas caso o leitor conheça o enredo de algumas das obras citadas e faça as analogias 

correspondentes, é possível que relacione com o que está a ler na obra de Agualusa e assim 

teremos o que podemos chamar de “alegoria das estantes”. 

Os livros também estão presentes em outras alegorias construídas em obras 

agualusianas, como no capítulo “um barco cheio de vozes”, de O vendedor de passados. No 

romance, ao dialogar com a osga, Félix Ventura conta sua história: “Costumo pensar nesta casa 

como sendo um barco. Um velho navio a vapor cortando a custo a lama pesada de um rio. A 

floresta imensa. A noite em volta. [...] Está cheio de vozes, o meu barco” (VP, p. 24). A alegoria 

da casa como barco é marcada por uma comparação, cuja relação está evidenciada através do 

emprego da conjunção. Porém a significação figurada é de mais difícil interpretação, uma vez 

que podemos indagar sobre as correspondências que a casa manteria com o barco/navio e em 

que medida os meios de transportes são locais nos quais são ouvidas muitas vozes. 

Podemos pensar no movimento, em algo não estático, em um lugar onde habitam 

muitas vozes criadas por Félix Ventura a partir da modificação dos passados de seus clientes. 

Consequentemente, através desse processo, seria possível transitar entre esses passados e o 

presente, com vistas ao futuro, ou ainda transitar entre realidade e invenção. E o meio de 

transporte escolhido seria o barco, não sem motivo, pois ao abordarmos passado e presente, 

resvalamos em aspectos da memória, principalmente com relação ao que propunha o vendedor 

                                                
22 Na obra Ficções, de Borges, encontramos três significativos contos do escritor: “A biblioteca de Babel” e “Funes, 

o Memorioso”, que podem ser lidos como metáforas do conhecimento e da representação da realidade; e “Pierre 

Menard, Autor do Quixote”, que aborda a questão da autoria, quando o autor pretende recriar a obra de Miguel de 

Cervantes, mas acaba por repeti-la. No romance Zumbi, Joel Rufino dos Santos ressignifica a figura de Zumbi 

dos Palmares, ressignificando, também, a própria história brasileira. A obra Cidade de Deus, de Paulo Lins, ilustra 

a formação e transformações ocorridas na comunidade que dá nome ao romance. Em O estrangeiro, Albert Camus 

evidencia uma “suposta indiferença” e a dificuldade de se importar vivenciadas pelo personagem e em O processo, 

Kafka mostra como um personagem é acusado e sujeito a um crime que nem mesmo sabe qual é. Resguardadas as 

devidas proporções, os romances possuem traços identificáveis em O ano em que Zumbi tomou o Rio. 
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de passados, já que para um novo passado deveriam haver novas memórias e somente de barco 

seria possível navegar pelo rio Lete – o rio do esquecimento. 

Na dissertação Memória, Ficção, História, referenciada anteriormente, no capítulo 

“Um navio cheio de vozes”, é abordada a construção/retomada do personagem Carlos Fradique 

Mendes, a inserção de Ana Olímpia como personagem de destaque e a questão da polifonia 

presente em Nação Crioula, sobretudo a partir do último capítulo, cujo foco narrativo é 

invertido. 

No capítulo citado da dissertação, são evidenciadas estratégias que se relacionam à 

intertextualidade/interdiscursividade, que vão desde a paródia ao pastiche, passando pela 

paráfrase, pela referência e até mesmo pela estrutura denominada mîse-en-abyme. O capítulo 

recebe tal nome por aludir, no universo diegético, ao navio negreiro no qual Fradique Mendes 

e Ana Olímpia fugiram para o Brasil e por se referir ao título da obra de Agualusa. Ele é pensado 

a partir dos ocupantes do navio, que ali viviam por muito tempo, em decorrência da longa 

viagem, e que tinham suas próprias vozes, mas que também traziam outras mais antigas, como 

o caso do marinheiro que recita um trecho do poema “Navio Negreiro”, de Castro Alves. 

Semelhantemente, tal título foi pensado, também, a partir do capítulo de O vendedor de 

passados, já que o navio foi, para seus ocupantes, a casa por muitos dias.  

Desse modo, a casa, onde o narrador passava muitos dos seus dias, era ocupada 

pelas vozes dos autores dos seus livros, como também por ecos de outras vozes que compunham 

tais obras. Partindo, pois, desse princípio polifônico, torna-se possível pensar nas vozes dos 

livros que compunham as estantes das casas do Morro da Barriga como a ecoarem no espaço, 

significando alegoricamente, assim como apontado. 

Explicação mais “didática” para a alegoria das “vozes” dos livros encontramos em 

Barroco Tropical, em trechos que reproduzem fragmentos de diários do personagem Lázló 

Magyar, que chama os livros de caixas nas quais estão armazenadas vozes, ao explicar sobre o 

objeto para um soba bieno: “Estas caixas guardam as vozes antiquíssimas, gente que viveu no 

tempo dos avós dos nossos avós, e existem cubatas, cubatas enormes, que servem apenas para 

guardar essas caixas. Nessas cubatas é possível ver as vozes de milhões de pessoas” (BT, p. 

174). 

Assim, através de uma construção sinestésica – “ver as vozes” – constrói-se, 

também, uma alegoria: as vozes antigas permanecem, sendo essa permanência explicada a partir 

de uma construção denotativa, mas percebida figuradamente. 

Desse modo, a partir da relação entre sentido próprio e sentido figurado, a alegoria 

pode ser subdividida em três categorias. A alegoria perfeita ocorre quando não há referência ao 
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sentido próprio ou mesmo quando não existe marca desse sentido representado. Por a referência 

entre o sentido figurado e o sentido próprio ser dificultado por essa ausência de referência, a 

alegoria perfeita pode ser chamada, também, de enigma. Um exemplo encontra-se em A 

Conjura, com relação à personagem Maria da Anunciação, filha de Judite e Severino. Não é 

sem motivo o nome da garota – Anunciação, que passou a anunciar, através de adivinhas, fatos 

que estariam por acontecer. 

No início as pessoas não entendiam e acreditavam tratar de “artes do diabo”, porém, 

com o passar do tempo, os enigmas começaram a ser tomados como “estranhos talentos da 

criança”. O primeiro a ser recitado pela menina foi decifrado equivocadamente, no início. 

Todavia o real significado foi descoberto quando Judite, a mãe da criança, encontrou o anel de 

ouro que havia perdido dentro do coração do galo que se chamava Rei de Paus: 

 

O ouro que tu perdeste 

Dentro de copas está 

Coitado do Rei de Paus 

A espada o matou já (AC, p. 174) 

 

Diante dos muitos enigmas lançados pela menina, iniciou-se um jogo a fim de 

desvendar o que passaram a chamar de premonições, antes que elas, de fato, acontecessem. 

A alegoria perfeita, que passa a ser recitada por algumas páginas, foi recitada por 

Maria da Anunciação no dia 16 de junho de 1911, data marcada para os conjurados colocarem 

em prática os planos para libertação, mas que passou a perturbar Severino sobretudo pelo 

significado que poderia carregar: 

 

Há um olho em cada pedra 

Uma pedra em cada olhar 
Um pedreiro à tua espreita 

Que te há de apedrejar (AC, p. 175) 

 

A mãe interpretou a adivinha equivocadamente e ainda quis impedir os filhos 

menores de saírem de casa, achando que se tratava da brincadeira das crianças, mas segundo 

Severino nada poderia impedir um presságio – “uma recordação do futuro”. Severino, num 

primeiro momento, também interpreta o presságio equivocadamente, quando recebe as notícias 

das mortes de outros conjurados e de que entre os envolvidos havia um traidor. De imediato, 

Severino se lembra da adivinha e indaga por pedreiros, analisando os versos recitados por Maria 

da Anunciação literalmente. 
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Severino tinhas suspeitas acerca de quem era o traidor, mas não teve tempo de se 

vingar, como desejava, pois foi morto por uma serpente enviada em uma caixa até sua casa. 

Teve tempo, apenas de contar aos amigos Adolfo e Carmo Ferreira quem era o traidor. Assim 

como na adivinha, tratava-se de um pedreiro, mais especificamente de um construtor, um 

construtor de ideias – Jerónimo Caninguili “quem desde o primeiro dia planejou e construiu 

tudo” (AC, p. 190), ou seja, instigou nos demais o desejo pela independência. Neste sentido, a 

alegoria perfeita presente em A Conjura é “desvendada” dentro da própria obra, não cabendo 

ao leitor fazer tal interpretação, uma vez que é o próprio personagem quem a realiza. 

Já a alegoria imperfeita recebe tal nome por um trecho do enunciado corresponder 

ao sentido próprio, o que facilita o reconhecido da literalidade. A partir desse sentido próprio 

identificado é que se parte para a interpretação do sentido figurado, como se a alegoria 

imperfeita apresentasse traços didáticos. Importante ressaltar que, segundo Hansen, a alegoria 

não recebe esse nome por apresentar defeitos ou por não operar perfeitamente na construção da 

conotação, mas sim por facilitar o entendimento, diferente do que acontece com a alegoria 

perfeita ou total. Segundo a retórica, a alegoria imperfeita é a recomendável, pois facilita a 

compreensão. 

Nestes termos, as alegorias imperfeitas correspondem, também, às parábolas, às 

fábulas e aos apólogos, cujas morais seriam, então, os trechos nos quais estariam presentes os 

sentidos próprios. 

Em O ano em que Zumbi tomou o Rio, no capítulo “Os matadores”, há uma seção 

composta apenas por um missosso intitulado “uma estória tradicional africana”:  

 

Era uma vez um escorpião que queria atravessar um rio. A corrente, porém, 
parecia-lhe muito forte, as águas demasiado profundas e ele, 

desgraçadamente, não sabia nadar. Então, quando já desesperava, viu uma rã 

a tomar sol e perguntou-lhe se não podia colocá-lo a salvo na outra margem. 

A rã olhou-o desconfiada: “achas-me assim tão estúpida, senhor Escorpião? 
Uma vez nas minhas costas, estou certa, espetas-me o ferrão, e matas-me”. O 

escorpião negou com veemência: “Pensas melhor, amiga rã, eu, sim, seria 

muito estúpido se te matasse. Morreria contigo”. A rã, embora, reticente, 
deixou que o escorpião subisse para as suas costas e começou a nada. Ia a 

meio do rio quando sentiu a picada. “Por que fizeste isso?” – perguntou – 

“Morreremos os dois”. O escorpião nem sequer procurou desculpar-se: 

“Assim será. Foi mais forte do que eu. É a minha natureza. (AZTR, p. 175) 

 

Tal missosso pode ser tomado como uma alegoria da natureza humana e 

aparentemente não apresenta ligações com os demais capítulos do romance. Porém, mais a 
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frente, o missosso é retomado e as associações são evidenciadas, apontando para a construção 

da significação de um personagem específico. 

Na seção “a natureza do escorpião”, o missosso, chamado de parábola, é retomado 

por Magno Moreira Monte, enquanto encontrava-se preso diante de Francisco Palmares, que 

desconhecia a alegoria. O Grande Inquisidor o narra para o outro, a fim de se justificar, como 

se ele próprio fosse o escorpião e sua natureza fossa a de ferir os outros, independente de quem 

fossem. Por isso afirma que não pediria perdão, mesmo tendo cometido diversos erros – era 

essa sua natureza e para tal fora criado (apesar de ter o desejo de mudar, como já afirmado 

anteriormente). 

Em Barroco Tropical, assim como em O ano em que Zumbi tomou o Rio, há um 

capítulo também composto por uma espécie da parábola. Trata-se do conto africano popular “A 

caveira falante”: 

 

Um homem encontrou uma caveira. Aproximou-se para a observar melhor e 
então a caveira cumprimentou-o, desejando-lhe longa vida e felicitando-o por 

todos os triunfos pessoais e pela nobreza de sua linhagem – enfim, 

demonstrando inesperada cortesia para um ser (vamos chamar-lhe assim) tão 
depauperado. O homem recuou dois passos, tomado de intenso horror e 

incredulidade: “Pois tu falas? Como chegaste até aqui?”. “Falando – 

respondeu a caveira com um pequeno riso seco – Falando e perguntando. 
Falava de mais, perguntava de mais.” O homem correu aos gritos até à aldeia 

mais próxima: “Encontrei uma caveira que fala. Oh gente! Uma caveira que 

fala!”. Levado à presença do soba, confirmou o estranho caso. O soba 

recomendou-lhe que tivesse juízo e não importunasse o labor dos mais velhos. 
O homem insistiu. Podia conduzir o soba e os seus macotas até à caveira. 

Sabe-se lá o que uma caveira teria para contar? Notícias em primeira mão dos 

ancestrais? Visões do futuro? Bons conselhos sobre a arte de governar? Os 
segredos do universo? “Muito bem – concordou o soba. – Mas se estiveres a 

mentir mando cortar-te a cabeça. E lá foi toda a aldeia em busca da caveira. 

Encontraram-na onde o homem a havia deixado. Este aproximou-se dela e 
com grandes manifestações de respeito apresentou-a ao soba e seus macotas. 

“Estamos aqui para te ouvir falar”. A caveira, nada. Deixou-se estar no 

acomodado silêncio dos mortos. Também o soba se aproximou e, erguendo a 

forte voz, ordenou-lhe que falasse. A caveira ignorou-o. O soba fez um gesto 
enfastiado na direção dos seus conselheiros e afastou-se. Dois guerreiros 

agarraram o homem pelos braços, enquanto um terceiro o degolava. E ali o 

deixaram. Correram anos sobre o drama e o lugar. Uma manhã de cacimbo 
um rapazinho passou por ali, pastoreando cabras, e deu com as duas caveiras. 

Adiantou-se, passo a passo, entre o receio e a curiosidade: “o que fazem aqui 

estas ossadas? [...] Como vieram aqui parar?” Ao que as duas caveiras 

retorquiram em uníssono: “Falando e perguntando. Falávamos muito, 
perguntávamos de mais”. (BT, p. 242 – 243) 

 

Tal capítulo encerra-se com uma reflexão do narrador, o qual não é possível 

determinar, pois não há nenhuma marca que evidencie se tratar ou de Bartolomeu ou de Kianda. 
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As falas finais do(a) enunciador(a) refletem acerca do conto que acabara de narrar, 

evidenciando como as pessoas são ensinadas, desde pequenas, a não pensarem e caso seja 

inevitável, o pensar não pode se materializar na linguagem – nunca se deve falar o que se pensa. 

A hipocrisia e a dissimulação, segundo o(a) narrador, devem ser marcas dos angolanos. 

A partir do conto, é possível verificar que o segundo a ter a cabeça cortada falava 

mais do que devia, sobretudo por buscar algo em troca após realizar tamanha descoberta. 

Poderia ter ficado em silêncio e nada lhe teria acontecido, mas usou do feito para instigar a 

curiosidade do soba, que somente foi verificar se o fato era verdadeiro após serem apresentadas 

as possibilidades de respostas que a caveira poderia lhe oferecer – a curiosidade o moveu.  

Já o primeiro teve a cabeça cortada por falar de mais, por perguntar de mais, fato 

que relaciona o presente capítulo ao anterior, “Breve história da luz e da escuridão”, narrado 

por Kianda. Neste capítulo, o pai da cantora lhe recomenda que não se envolva com Bartolomeu 

Falcato por ser algo perigoso e justifica sua “proibição” ao fato de o escritor ser um perguntador, 

uma vez que 

 

perguntar é pensar e quem pensa acaba sempre a contestar. Ninguém quer 

pensadores neste país. É coisa que desagrada quer aos dirigentes quer a todas 
as empresas e governos que aqui têm interesse. Angola vai muito bem [...] Os 

pensadores costumam ser enviados para o aeroporto [exilados], ou então para 

o Tata Ambroise [“enlouquecem”]. Alguns morrem [ou são mortos] pelo 

caminho, coitados. Pensar prejudica a saúde. (BT, p. 237,238) 

 

O pai da jovem desconhecia a descoberta realizada por Bartolomeu através das suas 

muitas perguntas, mas afirmava que algo poderia acontecer a ele e a quem se relacionasse com 

ele, por muito indagar em um país no qual saber de menos é o melhor, assim como ilustrado, 

alegoricamente, no conto. Tal trecho é extremamente irônico, sobretudo por o pai de Kianda 

ser um ex-terrorista e por empregar o adjetivo “coitados”, como se os pensadores estivessem 

acometidos de alguma enfermidade e fossem dignos de pena por não possuírem nenhuma 

perspectiva de melhora, estando fadados ao fracasso. 

De acordo com Bartolomeu Falcato, ao apresentar o Centro de Saúde Mental Tata 

Ambroise, não apenas os doentes mentais eram ali internados, mas todos aqueles que 

contestavam ou denunciavam as esferas governamentais, como se o fato de se opor a quem 

detinha o poder fosse uma espécie de loucura, ou a internação era um dos meios, como já dito 

anteriormente, de se livrar dos que incomodavam.  

Neste caso específico, ocorre o que Hansen afirma ser uma variedade de segunda 

significação literal, pois a compreensão vai para além das linhas do texto, passando a significar 
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algo maior. É questionado o papel do conhecimento e do posicionamento que se assume na 

sociedade angolana atual, ainda que se trate de uma obra cujos acontecimentos se dão em 2020. 

Há, pois, uma projeção [pessimista] do futuro e críticas à alienação, “imposta”, sobretudo, para 

se manterem determinados privilégios e a estrutura funcionando segundo alguns interesses. 

Para além da segunda significação literal, que depende da uma contextualização 

que não se restringe à obra, é abordada, em Barroco Tropical, a questão acima apontada, de 

modo alegórico, mas que é explicada por Bartolomeu. Trata-se não da proibição do falar ou da 

limitação da liberdade de expressão, mas de haver a fala, não havendo, contudo, quem a ouça. 

A alegoria é construída a partir do caso de uma menina que supostamente conversava com cães, 

sendo a líder de uma matilha que saqueava casas e quintais à procura de animais para 

alimentação. A menina-Cão, segundo relatos, morava na Lixeira do Golfe – um lixão. 

O fato de ela morar em meio ao lixo não causa estranhamento no personagem 

Bartolomeu, que vê na história material para composição de um possível documentário, pois de 

acordo com ele, é difícil distinguir a cidade do lixo, bem como é comum pessoas viverem em 

meio aos lixões. O personagem queria conhecer a fundo a história para confirmar o que ele 

chama de alegoria – “uma menina que desenvolvera a capacidade de se comunicar com cães 

devido à incapacidade de se fazer ouvir pela restante humanidade” (BT, p. 135). Diante de tal 

incapacidade e por se comunicar com os animais, é tomada como feiticeira e “condenada” à 

morte, por práticas de bruxaria. É queimada viva, por populares, cena que corrobora a alegoria 

vislumbrada por Bartolomeu – por não ser ouvida e compreendida pelos pares, é tomada não 

apenas como diferente, mas como bizarra e excêntrica, o que autorizaria sua destruição. 

A terceira subdivisão da alegoria corresponde à incoerência, também chamada de 

incongruência e refere-se a enunciados cujos termos não combinam entre si, embora sejam 

inteligíveis. Nessa construção, o alegórico é compreendido e sobrevalorizado, enquanto o literal 

torna-se incoerente, não fazendo sentido figurar ao lado da alegoria. É possível pensarmos que 

tal subdivisão assemelha-se à alegoria perfeita, principalmente por haver, em ambas, o destaque 

dado à construção conotativa, em detrimento do sentido literal, ainda que este também deva ser 

percebido. Nas obras de Agualusa não encontramos muitos exemplos de alegorias definidas 

como incoerências/incongruências, havendo as frases que fecham Milagrário pessoal, que 

teriam sido escritas à Iara pelo narrador-anônimo: “Como se chama ao lugar onde dormem as 

palavras por estrear? Um verbário’? É para lá que eu vou” (MP, p. 131). Compreendemos a 

alegoria, já que o narrador estava prestes a integrar uma sociedade secreta – O Colégio dos 

Homens-Pássaros – em uma localidade que não existia – Massangano. Porém o literal não pode 

ser compreendido, sobretudo por não haver um verbário e nem a possibilidade de se ir para lá. 
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A partir dessas três categorias, a alegoria pode contribuir para a instauração de jogos 

textuais, assim como observamos nas obras de Agualusa. De acordo com Hansen, “o leitor ou 

o ouvinte são convidados a deduzir, relacionando a expressão aguda com o significado 

pretendido; se conseguem fazê-lo, tornam-se cúmplices do autor, tão agudos ou inteligentes 

quanto ele” (HANSEN, 2006, p. 70). Se não conseguem, como dito anteriormente, a obra 

continua a existir, mas o jogo pretendido pelo autor não. 

O estudioso apresenta modos através dos quais a alegoria pode ser construída. 

Conhecendo o meio de construção, pode-se conhecer, também, meios de interpretar tais 

enunciados. De acordo com Hansen, escolhe-se um tópico, que é dividido em categorias, 

associadas, cada uma delas, a metáforas que se relacionem, principalmente, a elementos da 

natureza, a animais, ou ao corpo humano. Tal relação deve pautar-se na semelhança, já que a 

metáfora pode ser pensada como a comparação sem a conjunção comparativa. Após a primeira 

divisão e associação, as metáforas são pensadas em termos paradoxais, resultando, assim, em 

antíteses. A soma das metáforas e antíteses corresponderiam às alegorias – junção de 

equivalências e oposições. 

Em O ano em que Zumbi tomou o Rio, há uma seção intitulada “(uma alegoria 

do Brasil)”, destacando-se a cena na qual o jornalista Euclides, sentado no cais da lagoa Rodrigo 

de Freitas, vislumbra um barco ancorado: 

 

Uma dezena de grandes aves pretas, biguás, permanecem em pé e imóveis, no 

seu interior, muito bem alinhadas, o bico voltado na direção do vento. À proa 
resplandece uma garça. Euclides descobre naquilo uma alegoria do Brasil, um 

país de negros escravizados, remando, remando sempre – e sempre, sempre, 

um colono branco à proa” (AZTR, p. 41,42) 

 

Tal imagem, na qual os negros são comparados aos biguás, sendo muitos, e a garça 

corresponde ao dirigente, ou seja, apenas um, é a imagem utilizada por Francisco Palmares para 

justificar um levante do povo negro, sobretudo por, de acordo com o personagem, o Brasil 

nunca ter sido descolonizado. A alegoria, portanto, parte do pressuposto da comparação, mas 

passa a significar a partir do paradoxo presente, uma vez que os biguás, em maior quantidade, 

não seriam, ou não deveriam ser, “comandados” por apenas uma garça. 

Outro fator que deve ser considerado quando da “interpretação” da alegoria, ou 

mesmo que pode render ótimas construções alegóricas, diz respeito à questão da analogia, 

definida como “similitude de relação entre dois objetos, similitude que não se funda sobre 

propriedades particulares ou partes desses objetos, mas sobre relações recíprocas entre tais 

propriedades e partes” (HANSEN, 2006, p. 77). 
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Todavia, quando da recepção e da interpretação da alegoria, é necessário considerar 

que o sentido atribuído à obra pode não ser, necessariamente, o pretendido pelo autor. Ou seja, 

o escritor pode ter pensado no sentido próprio e o leitor pode ler conotativamente. De acordo 

com Hansen, “sempre há um intervalo histórico e semântico entre o texto e a sua recepção, pois 

autor e leitor estão em pontos diferentes do tempo. Além disso, a recepção de qualquer texto é 

determinada por contradições práticas” (Idem, p. 84). Não abordaremos aspectos relacionados 

à Estética da Recepção, apenas julgamos ser necessário considerarmos, nas leituras das obras, 

como nas interpretações das alegorias, pontos comuns entre autor e leitor, não apenas com 

relação ao tempo, mas sobretudo no que diz respeito ao espaço, principalmente se ocupam 

espaços distintos. 

É perceptível a representação de Angola nas obras de Agualusa, bem como de 

outros espaços africanos. Para um leitor que não conheça o país, ou mesmo aspectos de Luanda, 

a alegoria construída em Barroco Tropical talvez não faça sentido. Porém o próprio narrador-

personagem Bartolomeu Falcato explicita a construção alegórica que representa a cidade como 

mais uma das personagens da obra. 

São Paulo da Assunção de Luanda é apresentada a partir das transformações que 

sofreu ao longo dos tempos. Bartolomeu cita os momentos áureos pelos quais passou a cidade, 

mas também os de degradação, empregando até mesmo uma metáfora para representar as 

transformações ocorridas: 

 

Vi cair o belo Palácio de Dona Ana Joaquina, a golpes de camartelo, para ser 

substituído por uma réplica em mau betão, e achei que era uma metáfora dos 

novos tempos – o velho sistema colonial e escravista a ser substituído por uma 
réplica ridícula em nefasto calão dos musseques. Mais tarde (tarde demais) 

compreendi que não havia ali metáfora alguma, apenas um casarão que caía. 

(BT, p. 88,89) 

 

Tal trecho é extremamente significativo, principalmente por Dona Ana Joaquina ter 

sido uma grande proprietária e negociante de escravos, cujo Palácio era, na época escravocrata, 

uma opulenta casa-grande. Com o término do regime escravista, nos anos finais do período 

colonial, a construção foi utilizada como colégio particular. Após a independência passou a 

funcionar como casa para pessoas desabrigadas. Com o passar do tempo e com a degradação, 

foi necessária a demolição. No local foi construída uma réplica do Palácio, local no qual 

atualmente funciona o Tribunal Provincial de Luanda. 

Como afirmado no capítulo 2, ao abordarmos a produção poética da personagem 

Lídia do Carmo Ferreira, que escreveu um poema sobre o palácio, a construção foi símbolo de 
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riqueza, mas também representou dor e sofrimento, e ao imaginar a queda da casa-grande, 

Bartolomeu imaginou que, ao cair um símbolo, cairia, também, o sistema ao qual aludia. Porém, 

de acordo com o narrador-personagem de Barroco Tropical, a nova construção foi edificada 

utilizando-se mau betão, ou seja, concreto de má qualidade, o que pode referir-se, de fato, ao 

material empregado na construção ou ser uma metáfora. 

O velho sistema colonial e escravista ruiu com a queda do palácio, mas no seu lugar 

ergueu-se uma “réplica ridícula em nefasto calão dos musseques”. Ou seja, o novo, erguido no 

lugar do antigo palácio, em nada era melhor que o outro. Pelo contrário, era até mesmo pior, 

por ser semelhante ao anterior, mas apenas camuflado. Houve independência, mas era como se 

o velho sistema se mantivesse, apenas vestindo roupas novas. Mais que uma metáfora, há ironia 

na demolição do antigo Palácio e na reconstrução de uma réplica, pois no novo prédio funciona, 

hoje, um órgão cujo papel é representar e fazer cumprir a justiça. 

Bartolomeu segue apresentando Luanda alegoricamente, construindo, para tanto, 

imagens paradoxais: 

 

Luanda corre a toda velocidade em direção ao Grande Desastre. [...] Estamos 

no século XXI. Estamos lá muito atrás. Estamos mergulhados na luz. Estamos 
afundados no obscurantismo e na miséria. Somos incrivelmente ricos. 

Produzimos metade dos diamantes vendidos no mundo. Temos ouro, cobre, 

minerais raros, florestas por explorar e água que não acaba mais. Morremos 

de fome, de malária, de cólera, de diarreia, de doença do sono, de vírus vindos 
do futuro, uns, e outros de um passado sem nome. (BT, p. 89) 

 

A cidade é apresentada com suas riquezas, mas ainda assim o povo padece e perece. 

É comparada à Lua, quando chamada pelo seu diminutivo carinhoso – Lua, aspecto que faz 

com que a alegoria seja completa, pois comparar a cidade ao astro atribui à capital de Angola, 

uma desolação, distância, e um vazio. Mas semelhantemente faz com que a cidade seja 

percebida, à noite, em sua beleza, iluminada e sedutora, embora, segundo Bartolomeu, também 

transforme homens em lobos. 

No romance Milagrário Pessoal, cujo subtítulo é “apologia das varandas, dos 

quintais e da língua portuguesa, seguida de uma breve refutação da morte”, temos a Língua 

Portuguesa a ocupar papel de destaque, assim como Luanda em Barroco Tropical. Entendemos 

apologia como defesa, explicação ou elogio, o que nos leva a pensar a construção da apologia 

a ser operada através de e por alegorias. 

Num primeiro momento, o narrador, ao defender a tese de que formamos a língua, 

à medida que a usamos, assim como também somos formados por ela, alude à palavra saudade: 
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Assim como nós criamos as línguas, também as línguas nos criam a nós. 

Mesmo que não o façamos de forma deliberada, todos tendemos a selecionar 

palavras que utilizamos com maior frequência, e esse uso forma-nos ou 
deforma-nos, no corpo e no espírito. [...] Podemos alargar esta tese para as 

diferentes nações. Claro que quanto mais ampla for a generalização maior o 

risco de errar. Feito o aviso, não custa atribuir a obstinada melancolia dos 

portugueses ao uso desregrado da palavra saudade, no fado, na poesia, no 
discurso dos filósofos e dos políticos. Seria interessante estudar o quanto o 

culto à saudade contrariou, vem contrariando, o esforço para desenvolver 

Portugal. (MP, p. 73) 

 

O culto à tal palavra interferiria, de acordo com o narrador, na constituição do 

próprio Portugal, como se a saudade funcionasse como um desejo de manutenção do passado, 

em detrimento das mudanças instauradas pelo novo, no presente, e pelo porvir, no futuro. 

O mesmo saudosismo pode ser observado no sexto capítulo, em cujo epílogo lemos: 

“A curiosa história do professor primário timorense Fadário da Luz do Espírito Santo, que 

durante o período da ocupação indonésia percorria cidades e aldeias declamando, em sessões 

clandestinas, os sonetos de Camões”. Um dos sonetos lidos pelo personagem segue reproduzido 

abaixo, no qual, para além de a temática “saudade” ser latente, podemos verificar que a memória 

e o esquecimento são construídos por meio de paradoxos. O eu-lírico perdeu a esperança e com 

ela perdeu, também, a memória do passado. Fica feliz por isso, pois ele próprio as deu ao 

esquecimento, mas passa a ser perseguido pelas memórias do que não é mais, do que já passou. 

É como se o eu-lírico preferisse o esquecimento à memória, mas também sofresse por isso. 

 

Se quando vos perdi, minha esperança, 
A memória perdera juntamente 

Do doce bem passado e mal presente, 

Pouco sentira a dor de tal mudança. 

 
Mas Amor, em quem tinha confiança, 

Me representa mui miudamente 

Quantas vezes me vi ledo e contente, 
Por me tirar a vida esta lembrança. 

 

De cousas de que apenas um sinal 
Havia, porque as dei ao esquecimento, 

Me vejo com memórias perseguido. 

 

Ah dura estrela minha! Ah grão tormento! 
Que mal pode ser mor, que no meu mal 

Ter lembranças do bem que é já passado? (MP, p. 90) 

 

Retomar tal soneto, no universo diegético, se torna significativo, não apenas com 

relação à temática abordada nos versos – esperança, memória, esquecimento, saudade, mas 
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principalmente por o personagem Fadário da Luz do Espírito Santo, filho de são-tomense 

degredado e de uma timorense, recitar tais obras, em português, durante a ocupação de Timor 

Leste por tropas indonésias, contexto no qual falar português era considerado um ato de 

resistência, ou mesmo de transgressão.  

Semelhantemente à discussão presente em Barroco Tropical, em Milagrário 

Pessoal também é abordada a questão do desenvolvimento do pensamento, que nesta obra é 

discutida a partir do surgimento dos neologismos. Ao discutirem sobre o surgimento 

avassalador e inexplicável de novos vocábulos, o narrador da obra afirma que Iara tinha medo, 

sobretudo por estarem influenciando na língua, o que poderia ser tomado como um ato 

subversivo. Segundo o professor sem nome: 

 

ao enriquecer a língua, criando palavras de que nem sabíamos que 

precisávamos, palavras das quais, entretanto, já não nos conseguimos separar, 
essa pessoa, ou pessoas, quem quer que seja, está também a contribuir para 

que o nosso pensamento se desenvolva, se torne mais complexo. Trata-se, com 

efeito, da mais radical das subversões, a de melhorar uma civilização 

sofisticando o seu idioma. (MP, p. 28) 

 

O narrador continua, em resposta à Iara, afirmando que as pessoas não podiam ter 

medo de pensar melhor, mas que o sistema, que não gosta que as pessoas pensem, é que deveria 

se preocupar. Ou seja, os neologismos poderiam contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento da sociedade, levando até mesmo a questionamentos acerca do que antes era aceito 

e inconteste. Uma sociedade que pensa, questiona e inquieta aqueles que pretendem manter a 

estrutura funcionando do modo como sempre funcionou. 

Se em uma obra, a língua portuguesa é tomada como instrumento de luta, em outra 

é apresentada como troféu de guerra, o que não deixa de aludir às disputas, mas neste caso, a 

construção causa repúdio nos ouvintes. Ao discutirem sobre tradições, os personagens 

Bartolomeu, Dálmata e Benigno dos Anjos Negreiros falam sobre más ações produzirem 

resultados bons, em Barroco Tropical. De acordo com Bartolomeu, os nacionalistas urbanos 

desejavam a instauração de um sistema que seguisse o modelo colonial e cita, como exemplo, 

o caso da Língua Portuguesa, que passa a ser falada por todos, após à independência, em 

detrimento das línguas locais. 

Para Benigno, tal fato era positivo, pois o português era a língua da unidade 

nacional, o que irritou seus interlocutores. De acordo com Bartolomeu, o português não poderia 

ser transformado em instrumento de subjugação e aniquilação, defendendo, portanto, o 

desenvolvimento da língua portuguesa em harmonia com os demais idiomas nacionais. Benigno 
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insiste em defender sua tese, sobretudo a partir do argumento “Roubámos a língua ao 

colonizador e fizemo-la nossa” (BT, p. 280)23. 

Diante de tal fato, Bartolomeu vê certa vitória, por parte dos nacionalistas, ao 

tomarem a língua ao colonizador e fazê-la angolana, mas a chama de triste vitória, pois as 

línguas locais foram diminuídas. Todavia alude para o fato de o português ter tido, desde o 

início, contribuições africanas, mesmo antes de os portugueses “colonizarem” alguns países 

africanos. 

Ainda em Milagrário Pessoal, a expressão “A língua é a nossa mátria” seria o lema 

de uma sociedade secreta extremista, defensora da Língua Portuguesa e sonhada pelo narrador 

do romance, cujos membros teriam que cumprir tarefas, como, por exemplo, matar quem 

“assassinasse o idioma e sua gramática”. Tal lema foi inspirado em versos de Fernando Pessoa 

e Caetano Veloso, uma vez que o compositor brasileiro retoma o poeta português para 

composição da letra da música “Língua”. Parte da composição é apresentada em Milagrário 

Pessoal, sendo ouvida pelo narrador e por Iara quando se encontravam em Olinda: 

 

Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões 

Gosto de ser e de estar 
E quero me dedicar a criar confusões de prosódias 

E uma profusão de paródias 

Que encurtem dores 

E furtem cores como camaleões 
Gosto do Pessoa na pessoa 

Da rosa no Rosa 

E sei que a poesia está para a prosa 
Assim como o amor está para a amizade 

E quem há de negar que esta lhe é superior? 

E deixe os Portugais morrerem à míngua 
“Minha pátria é minha língua” 

Fala Mangueira! Fala! 

 

Flor do Lácio Sambódromo Lusamérica latim em pó 
O que quer 

O que pode esta língua? (MP, p. 135) 

 

                                                
23 Em trabalho anterior, ao analisarmos o romance Nação Crioula, abordamos a questão da Língua Portuguesa ao 
tratarmos da efetivação de um dicionário, por parte da personagem Ana Olímpia, que visava a manutenção da 

língua local. Nesse sentido, citamos a estudiosa Laura Cavalcante Padilha, em “Nas lavras das literaturas africanas 

modernas ou sobre novas cartografias identitárias” (2009), segundo quem “É fato pacífico que a língua portuguesa 

foi sempre utilizada, pelo processo colonizatório, como um instrumento de dominação e controle” (PADILHA, 

2009, p. 129). Nesse sentido, a autora busca, então, investigar como se dá, nas literaturas africanas, a encenação 

das cartografias identitárias dos autores africanos, que se utilizam de suas próprias línguas nacionais, mas afirma 

que “os projetos literários nacionais africanos, por outro lado, valem-se da própria língua portuguesa já modificada 

pela ‘alquimia’, construindo uma espécie de ‘arma’ com a qual se enfrenta o dominador” (Idem, p. 131). É como 

se fosse o próprio português-dominador a oferecer as armas com as quais viria a ser derrotado. 
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A letra funciona, perfeitamente, dentro do contexto da obra, uma vez que traz, 

alegoricamente, diferentes aspectos da Língua Portuguesa, assim como Agualusa propõe 

apresentar, ao destacar o idioma na obra. O angolano constrói, através de tal inserção, uma 

metaliteratura, discutindo o papel do idioma na construção da obra, da identidade e da sociedade 

como um todo. Nesse sentido, tal trecho citado passa a funcionar em diálogo com a obra 

agualusiana, como aponta Sílvio Renato Jorge, no artigo “Leitura, citação, tradução”. Segundo 

o estudioso, ao haver o deslocamento de determinado trecho de uma obra à outra, tal fragmento 

“não apenas abre o novo texto a uma leitura que seguirá a refletir o texto original, como também 

instaura um processo inverso, em que o original, sendo citado num novo corpo, começa a ser 

lido de nova forma” (JORGE, 2015, p. 246). 

Primeiramente a letra da música retoma Luís Vaz de Camões, um dos maiores 

nomes da literatura de língua portuguesa, construindo uma imagem metonímica ao associar sua 

língua à língua do poeta. No roçar entre as línguas, verificamos as aproximações entre as 

variantes portuguesa e brasileira, pois ainda que se trate, em tese, do mesmo idioma, no Brasil 

o Português foi enriquecido a partir da influência de outras línguas, o que faz com que 

diferenças sejam evidentes, sobretudo com relação a alguns vocábulos e ao que chamamos de 

sotaque. 

Camões não é citado apenas a partir da letra da música de Caetano Veloso, mas é 

retomado, também, no décimo capítulo, cuja apresentação é “Uma história que eu quase havia 

esquecido, ou de como a música é, sem dúvida, a mais perfeita e a mais resistente das 

linguagens. Canções não criam ferrugem” (MP, p. 141). De acordo com Agualusa, nos 

agradecimentos, o capítulo é composto por uma versão de um conto que ele havia escrito a 

convite do semanário português Expresso, em ocasião da reedição ilustrada da obra Os 

lusíadas. Posteriormente, tal conto passou a compor, também, o livro Catálogo de sombras 

(2003). 

No capítulo acima cita, o narrador encontra-se em Vila da Barra do Rio Grande, 

Brasil, em março de 1995. Sentado à beira do cais, o livro que lia cai de suas mãos, a pessoa 

que o recolhe comenta acerca do título da obra – Os lusíadas – referindo-se aos ecos de vozes 

mais antigas. O homem era Domingos da Paixão Neto, que indagou o narrador sobre a leitura 

da obra de Camões em Portugal. Ele teve como resposta uma afirmativa, uma vez que os jovens 

eram obrigados a ler Os lusíadas no liceu, obrigatoriedade que, ao contrário, fazia com que 

quase ninguém lesse a obra. 

Diante de tal resposta, Domingos sugere que a obra fosse proibida ou até mesmo 

queimada em praça pública, pois de acordo com seu entendimento, o bom é o interdito, o 
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proibido. Se a leitura fosse proibida, o clássico seria um sucesso, e para corroborar sua sugestão, 

cita, alegoricamente, o caso de Adão e Eva, que embora vivessem no paraíso, rodeados de frutos 

exóticos e atraentes, foram seduzidos pela maçã, fruta, segundo Domingo, sem graça, estúpida 

e insípida. Desse modo, talvez com a proibição, a leitura fosse realizada. 

Retomando a música de Caetano, após citar Camões, traz o verso “Gosto de ser e 

de estar” e enfatizamos os verbos ser e estar, referência evidente à apologia dos quintais que 

compõe Milagrário Pessoal. De acordo com o narrador há, nas casas, dois espaços distintos, 

mas que, em certa medida, se complementam. São eles o quintal e a sala, denominada sala de 

estar. Ao observarmos o verbo que acompanha o substantivo, reconhecemos nele uma condição 

passageira, diferente do que acontece com o verbo ser – que se refere a algo que passa a fazer 

parte de uma essência. Nesse sentido, e referindo-se a Mário Pinto de Andrade, o narrador 

afirma que na sala de estar, e não sala de ser, falava-se o português, mas no quintal, espaço do 

ser e de ser efetivamente, falava-se a língua local. 

Nos quintais as histórias eram transmitidas e as memórias resguardadas. Eram 

espaços de convivência e de troca, nos quais se cultuavam ancestrais e se festejava a vida. De 

acordo com o narrador, assim como a casa de Félix Ventura, ou ainda algumas casas do Morro 

do Barriga, “os quintais estão cheios de vozes. Para as escutar exige-se disponibilidade de 

espírito, ou seja, tempo e inteligência, soma de qualidades que nos dias que correm poucas 

pessoas possuem” (MP, p. 159). Tais vozes ancestrais, presentes nos quintais, precisam ser 

ouvidas, daí a importância de o espaço do ser manter-se resguardado, apesar de o espaço do 

estar ter, em determinado contexto, maior relevância. Todavia pode-se estar hoje e amanhã não 

mais, mas o ser é permanente e imanente, ao que atribuiríamos às respectivas línguas que se 

referem à sala e ao quintal, tais caraterísticas nessa apologia dos quintais. 

Por Milagrário Pessoal ter como “personagem” de destaque a Língua Portuguesa, 

pertinente é o trecho da letra da música de Caetano no qual são citados dois autores 

representativos – Fernando Pessoa e Guimarães Rosa. Destacamos, de Rosa, os neologismos, 

já que na obra de Agualusa discute-se acerca do surgimento de novas palavras e assim, ao aludir 

a Pessoa na pessoa e à rosa no Rosa, juntam-se um representante expressivo da Literatura 

Portuguesa e um da Literatura Brasileira 

Já com relação ao verso “E deixe os Portugais morrerem à mingua”, observamos 

ligações com o de Pessoa “Minha pátria é minha língua”, como se o eu-lírico retomasse, 

também, a questão de a pátria não ter contornos geográficos, mas ser definida, nesse sentido, 

pelo idioma falado, sendo significativo, portanto, que o verso posterior seja “Fala Mangueira! 
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Fala!”, verso de um samba-enredo da escola de samba carioca, como se aqui estivesse 

estipulada de que pátria está se falando, com relação a Caetano Veloso. 

Já com relação ao narrador da obra, sua pátria, Angola, é representada, 

alegoricamente, de maneira negativa: 

 
A minha pátria é um mistério íntimo. Penteio seus cabelos longos e ásperos 

no frio crepúsculo do meu quarto. Abraço-me ao seu corpo magro e choro. A 
minha pátria é um rumor esparso. [...] Meninos levantando papagaios de papel 

num céu muito azul, e nenhum fui eu. As nuvens nas quais vi desenhado o 

meu futuro, e que logo se esfumaram. [...] A minha pátria é uma dor fantasma, 
como a ferida latejando na perna do jovem soldado, muito depois de lhe 

cortarem a perna. (MP, p. 190) 

 

Vale ressaltar que o narrador de Milagrário pessoal foi acusado de traição à pátria, 

optando, assim, por viver fora da Angola por muitos anos. Na obra, o país é construído 

metaforicamente a partir de várias imagens que retratam sobretudo a ausência, como se a 

possibilidade de viver sua pátria lhe tivesse sido roubada e mesmo que não mais houvesse, 

ainda causava dores. 

As palavras têm esse poder de traduzir sentimentos através da conotação e da 

linguagem figurada, visando sempre a produção de efeitos de sentido e em Milagrário pessoal 

muito se discute acerca dessa possibilidade, principalmente quando é trazida à cena a palavra 

saudade que, como dito anteriormente, afirmam haver apenas na Língua Portuguesa: “a saudade 

mais sofrida é a que não se pode partilhar na nossa língua” (MP, p. 63) 

No capítulo 8 de Barroco tropical, intitulado “Primeira conversa com santa 

Cecília”, Kianda conversa com a imagem da santa, como se fosse sua interlocutora. Nessa cena, 

tal diálogo pode funcionar como uma espécie de monólogo interior. Nesse contexto, a 

personagem queixa-se porque o marido a abandonou e passa a refletir sobre sua vida até aquele 

momento e principalmente acerca de sua infância. Lembra-se de como era feliz e afirma que se 

escrevesse versos, o que não faz, escreveria um haiku, formato japonês de poesia que consiste 

na apresentação de duas ideias ou imagens justapostas, relacionadas à natureza, a fatos e objetos 

do cotidiano, havendo entre tais cenas um corte. 

Com relação ao haiku de Kianda, como ela própria afirma, seria um haiku torto, já 

que não se enquadra nas 17 sílabas do formato tradicional: 

 

Dezembro. À sombra verde 

dormia uma mangueira amarela: 

saudade. (BT, p. 152) 
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O corte entre as duas imagens seria a saudade, como se ela marcasse a interrupção 

entre a infância e o tempo presente, sobretudo através da gradação das cores. Interessante 

observar a construção realizada pela personagem, pois para falar sobre a saudade, emprega um 

formato japonês e, mais do que isso, denomina-o do modo como é realizado no Japão e não do 

modo “aportuguesado” – haikai / haicai. Kianda, ao final do seu haiku, tece uma observação 

entre parênteses, como se destinada ao seu interlocutor – o leitor: “(ou de como explicar a 

palavra saudade a quem não vem da nossa língua)”. Ou seja, por o termo só haver no idioma 

português, o único modo defini-lo aos que não falam a língua seria através da conotação. 

Mais à frente, temos o capítulo 10 – “Outro haiku”, construído apenas por uma 

poesia e uma observação entre parênteses. Este novo haiku de Kianda alude, novamente, ao 

mês de dezembro e à saudade, mas dessa vez deixa evidente a metáfora construída para 

exemplificar o sentimento: 

 

Dezembro. Sobre o muro 
ardia em silêncio a pitangueira: 

a saudade é um fruto vermelho. (BT, p. 163)  

 

Neste haiku a saudade é comparada a um fruto vermelho e tal fruto poderia ser a 

própria pitanga, se nos mantivéssemos no nível literal da poesia. Porém a metáfora nos leva 

para além da superfície do texto e outras imagens podem (e devem) ser construídas, a fim de 

que a significação do que realmente se pretendeu afirmar esteja clara. Tal construção pode 

remeter não apenas à cor vermelha, como afirmado, mas se assim for compreendido, é 

necessário que haja outras associações a essa metáfora, como por exemplo, o nome pitanga, de 

origem tupi, que significa vermelho, e o fato de a cor vermelha remeter ao amor, ou ainda ao 

sangue. Para além da cor, também pode remeter ao sabor, ainda que assim não esteja 

evidenciado, uma vez que a pitanga é uma fruta que varia entre o doce e o ácido e assim também 

seria a saudade. 

Porém, apesar de Kianda construir dois haiku’s a fim de tentar explicar a palavra 

saudade a quem não fala a Língua Portuguesa, a personagem, em seu comentário, afirma: 

“(Sinto muito, mas não há realmente forma de explicar a palavra saudade a quem não vem da 

nossa língua)” (BT, p. 163). 

O vocábulo existiria, portanto, apenas na Língua Portuguesa, não havendo 

correspondentes em outros idiomas. Nesse sentido, outras expressões significariam o que o 

termo “saudade” significa em português, mas cujas traduções literais em nada teriam a ver com 

o nosso vocábulo, como acontece em inglês e em espanhol. Nestes dois idiomas, por exemplo, 
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tem-se como traduções de expressões o “sentir falta” ou “fazer falta”, uma vez que a saudade 

aconteceria em decorrência da ausência de algo ou de alguém. Desse modo, o sentimento 

saudade estaria relacionado, em certa medida, à memória, uma vez que seria desencadeada pela 

ausência física, mas presença através das imagens retidas no aparelho mnemônico – a memória 

é a representação presente de algo ausente, assim como postulado por Platão. 

A memória é temática recorrente nas obras de Agualusa, assim como abordamos 

em estudos anteriores. Porém é impossível falarmos de memória sem abordarmos o 

esquecimento, que observamos estar tão presente nas obras do angolano quanto sua oposição, 

sobretudo se se tratar de muitos dos seus personagens que transitam por entre as obras, 

contribuindo para a instauração do jogo agualusiano. 

Plácido Domingo é um exemplo que parte de Angola para Goa não apenas para ser 

esquecido, mas também para se esquecer de si próprio. Para o personagem, nossa espécie tem 

memória fraca e falha e ao citar o exemplo dos peixes, que reconhecem sempre a novidade 

mesmo nadando no mesmo aquário, afirma que “a natureza criou o esquecimento para que nos 

[fosse] possível suportar o terrível tédio deste minúsculo aquário a que chamamos vida” (UEG, 

p. 97). Ou seja, só conseguimos viver porque podemos esquecer muito daquilo que anularia a 

vontade de continuar a existir.  

Neste sentido, podemos retomar a indagação de Tzvetan Todorov, ao discorrer 

sobre os abusos que se podem cometer com a memória – “o esquecimento não seria melhor que 

a lembrança?” (TODOROV, 2002, p. 199). De acordo com o autor, a resposta a tal pergunta 

não é nada fácil, uma vez que envolve tanto a memória individual quanto a memória coletiva, 

mesmo se considerarmos, segundo o estudioso, a memória coletiva apenas como uma 

construção social – um discurso em meio ao espaço público, já que os traços mnêmicos se 

inscrevem no nível individual. 

Segundo o estudioso, “em democracia, a recuperação do passado é um direito 

legítimo, mas não se pode fazer disso um dever. Haveria uma crueldade infinita em lembrar 

incessantemente a alguém os acontecimentos mais dolorosos do seu passado: o direito ao 

esquecimento existe também” (Idem, p. 199). Nestes termos, cada ser tem o direito de decidir 

se deve esquecer e o que será esquecido. Nenhuma esfera, pública ou privada, pode decidir a 

respeito do indivíduo. Porém quem decidirá com relação à memória coletiva, ou ainda no que 

diz respeito à instância coletiva ou social? 

É neste ponto que concentra a problemática abordada por Todorov, quando discorre 

sobre o projeto de domínio completo sobre a memória, entendida em sua perspectiva coletiva / 

cultural, principalmente através da destruição sistemática dos documentos e dos monumentos, 
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visando, sempre, um modo de orientar a memória da sociedade. Um ato denominado por 

Todorov de brutal, perpetrado, sobretudo, por regimes totalitários, a fim de se controlar a 

memória através da intimidação e da proibição de que a população procure se informar. 

Ou seja, o indivíduo pode decidir o que lembrar e esquecer, porém, em sociedades 

que viveram ditaduras, por exemplo, o regime seria o responsável pela seleção com relação ao 

plano coletivo.  

É comum tomarmos a memória como sendo do passado, assim como defendido por 

Aristóteles na obra Da memória e da reminiscência. Sendo comum, também, a máxima “Na 

estrada da vida, passado é contramão”, vislumbrada pelo personagem Euclides, de O ano em 

que Zumbi tomou o Rio, escrita no para-choque de um caminhão. A frase sugere que retornar 

ao passado corresponderia ao mesmo que seguir um caminho por vias erradas, uma vez que, 

com relação à vida, deve-se andar somente para a frente. 

Tal conceito pode ser tomado como um tanto piegas, mas torna-se plausível quando 

a alegoria da vida como viagem entra em cena. Em As mulheres do meu pai há duas viagens 

distintas e que se relacionam, cujos viajantes partem à procura de respostas para muitos 

questionamentos, como já afirmado anteriormente. Nessa obra, mais do que construir, 

alegoricamente, a imagem da vida como viagem, o personagem Pouca Sorte enxerga na viagem 

um próprio modo de esquecer – viajar é esquecer, o que, porém, vai em sentido contrário ao 

que deseja Laurentina, que procura conhecer o que antes era ignorado, ou seja, a identidade de 

seu verdadeiro pai, através de uma viagem. Indo em sentido contrário, também, ao que o próprio 

Agualusa realiza, já que está constantemente retornando ao passado, sobretudo o de Angola. 

A estrada também pode relacionar-se, metaforicamente, à memória, como em 

Barroco Tropical. Diante da possibilidade de ser vítima de um atentado, sobretudo por ter 

denunciado um esquema de prostituição, a personagem Núbia de Matos, que também fora 

vítima dessa rede, grava uma mensagem que seria enviada a Bartolomeu Falcato caso algo lhe 

acontecesse. Como de fato aconteceu, o escritor recebeu a mensagem de Núbia, na qual ela 

narra a sua infância pobre, o início de sua carreira como modelo e outros fatos que lhe 

sucederam e que lhe conectavam a Bartolomeu. 

Em determinado momento, ao falar sobre algumas lembranças, afirma não se 

lembrar de tudo, uma vez que “[sua] memória é uma estrada cheia de buracos, e que não leva a 

lugar nenhum” (BT, p. 208). Ou seja, os buracos corresponderiam às lacunas de sua memória 

– às lembranças já esquecidas, já o fato de se lembrar em nada contribuiria para a sua existência, 

uma vez que afirma que tal estrada não levaria à lugar nenhum. Todavia, a próxima fala de 

Núbia vai em sentido oposto ao dito anteriormente, pois se antes afirma que a memória como 
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estrada não leva a lugar nenhum, posteriormente afirma que sempre leva consigo um álbum de 

fotos para que assim não se perca de si mesma. Nesse sentido, procura sempre se lembrar de 

quem é, ou ainda de quem foi, sobretudo por ter se transformado desde o início de sua carreira. 

Tal procura relaciona-se ao que Todorov afirma sobre a relevância do passado na 

constituição do indivíduo. De acordo com o estudioso, evocar fatos pretéritos é de suma 

importância para afirmar a identidade tanto do indivíduo como do grupo. É preciso saber quem 

é e a que grupo pertence. A fim de ilustrar tal afirmação, o autor utiliza-se do mal de Alzheimer, 

uma vez que a pessoa acometida por tal patologia, esquecendo-se de muitos fatos, acaba se 

perdendo de si mesma, o que acarreta, muitas vezes, na perda de sua própria identidade. 

Assim, buscando se lembrar sempre de si mesma, apesar de sua memória lacunar, 

quando se vê diante de uma tentativa de apagamento de sua memória, Núbia cria estratégias 

para que não se esqueça. Ao ser internada na clínica de saúde mental Tata Ambroise, a 

personagem foi submetida a um tratamento, sendo forçada a engolir penas de um suposto anjo 

negro e ervas alucinógenas. Tais substancias faziam com que Núbia respondesse qualquer 

pergunta e ao mesmo tempo ia perdendo a memória, conforme narrava os fatos. Para não se 

esquecer, fingia engolir as substâncias e inventava as respostas que os interrogadores queriam 

ouvir. A personagem conseguiu enganá-los por um tempo, mas foi descoberta e diante de tal 

fato sabia que estava prestes a morrer. Todavia Núbia afirmava que preferia morrer a esquecer. 

Se ela vivesse, esqueceria, pois tomaria as substâncias ministradas por Tata Ambroise. Desse 

modo, a morte era uma escolha. As memórias não lhe seriam tiradas, mas só possuiriam uma 

importância caso fossem compartilhadas. Do contrário morreriam com sua portadora. 

Verificamos, acima, ao citarmos Todorov, que há, muitas vezes, o desejo de 

esquecimento. Contudo é preciso aludir, também, ao esquecimento imposto, assim como 

pretendiam com a personagem Núbia. Perto do desfecho de Barroco Tropical, no encontro de 

Bartolomeu Falcato, amante da cantora Kianda, e de Lulu Banzo Pombeiro, marido traído, os 

personagens discutem sobre a veracidade do anjo negro e das supostas propriedades que suas 

penas possuiriam. Lulu afirma que as penas valem muito dinheiro, não sabendo, ao certo, para 

o que eram utilizadas: 

 

Ouvi falar num chá. As pessoas bebem-no e esquecem tudo de mau que 

aconteceu nas suas vidas. Também ouvi dizer que o governo se serve dessas 

penas para interrogar os inimigos do Estado, e para os neutralizar. Dizem que 

depois de beberem o tal chá os inimigos do Estado respondem às perguntas 
que lhes fizerem, como se estivessem hipnotizados, ao mesmo tempo que 

perdem a memória. O regime gostaria que ninguém tivesse memória (BT, p. 

317) 
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Esquecer o que de mau aconteceu nas suas vidas não parece má ideia, o problema 

reside, porém, na utilização de tais substâncias para “neutralizar os inimigos do Estado”, ou 

seja, as pessoas que iam contra o regime vigente. De acordo com o personagem Lulu, o regime 

gostaria que ninguém tivesse memória e que todos se esquecessem do passado. Determinado 

desejo é significativo sobretudo se considerarmos que a narrativa se passa em 2020, pois, ainda 

que no plano ficcional, há uma crítica à tentativa de apagamento do passado, o que muitas vezes 

pode interferir na constituição do próprio presente ou mesmo do futuro. 

De acordo com Todorov, a volta ao passado, bem como sua reconstituição, seria 

uma forma de resistência antitotalitária diante de regimes que limitam a liberdade da população. 

Já nas democracias, acessar o passado é comparável à liberdade de pensamento e de expressão. 

Neste sentindo, emblemática é a alegoria construída em torno da estátua intitulada “Nem- 

Penses”, uma alusão ao que pretendiam em Luanda, ainda que não se tratasse de um governo 

ditatorial. Em Teoria geral do esquecimento, o personagem Pequeno Soba criou uma empresa 

de artesanato, empregando artesãos que produziam peças que ele mesmo desenhava, sobretudo 

esculturas que eram vendidas em Angola e também em outros países. 

A escultura mais conhecida comercializada pelo personagem era inspirada no 

Pensador. Trata-se de uma escultura muito famosa em Angola, de origem tchokwe, que 

representa uma figura humana sentada, com os cotovelos apoiados nos joelhos e com as mãos 

na cabeça. Na releitura de Pequeno Soba, havia uma mordaça a tapar a boca do pensador que 

funcionaria como uma espécie de alerta – ainda que se pense, não fale, como evidenciamos 

anteriormente, em Barroco Tropical. 

Tal busca pelo apagamento do passado era, segundo Todorov, como afirmado 

anteriormente, o projeto de regimes totalitários, que empregavam diversas estratégias para 

alcançarem tais objetivos. De acordo com o autor, um abrangente procedimento para controle 

da informação e manipulação da memória seria a mentira, camuflada, muitas vezes, sob aspecto 

de propaganda. As informações falsas poderiam gerar adesão e concordância, ao invés de 

questionamentos. Com relação à obra de Agualusa, o exemplo mais emblemático refere-se ao 

romance O vendedor de passados, protagonizado pelo personagem Félix Ventura que 

construía passados novos/falsos para a burguesia e políticos emergentes que já possuíam 

presente e futuro, sendo necessário, porém, um passado condizente com o que apresentavam. 

Porém é em outra obra que encontramos um exemplo de como a informação, ou a 

falta dela, pode ser manipulada. Em Estação das chuvas, a televisão criada pelos prisioneiros 

da Prisão de São Paulo, além de ilustrar tal fato, pode funcionar, como apontado por Renata 
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Flavia da Silva, em José Eduardo Agualusa: as fronteiras perdidas entre a História e a 

Ficção, como uma alegoria: 

 

A televisão inventada pelo jovem Zorro é a representação do desejo de 

produzir um efeito de real mais que de verossimilhança. Os presos da cadeia 

de São Paulo assistiam à criação de uma nova história com base no real, mas 
fictícia e, por isso, livre para dizer ‘quase tudo’ [...] ‘Quase tudo’ porque 

algumas das notícias apresentadas na televisão tiveram de ser desmentidas por 

causa da indignação dos telespectadores, o que indica o grau de crença de 
‘veracidade’ com que tais notícias eram recebidas. (SILVA, 2002, p. 81,82) 

 

Uma das notícias transmitidas pela televisão foi a de que o presidente Agostinho 

Neto havia ganhado o prêmio Nobel de Literatura e de que havia negado, na cerimônia de 

entrega, a existência de presos políticos em Angola, ao que um dos presos afirmou que tal 

notícia era falsa. O que chama a atenção é a justificativa dada para o preso não acreditar no que 

foi noticiado. Não se tratava de questionar a produção literária do presidente, como fez o 

personagem Bartolomeu Falcato, uma vez que Zorro apresentou, na televisão, “uma defesa 

apaixonada da obra poética de Agostinho Neto” (EC, p. 191). 

Também não se relacionava ao fato de o presidente ter negado a existência de presos 

políticos em Angola, o que sim funcionaria como uma notícia falsa, já que os próprios 

telespectadores da televisão eram, muitos deles, presos políticos. Na realidade, o preso justifica 

sua descrença com relação à notícia por Agostinho Neto ser negro – “eles não dão o Nobel a 

pretos” (EC, p. 191). 

A televisão evidencia a alegoria da relação entre o factual e o ficcional, sendo nessa 

notícia específica que encontramos a construção do alegórico juntamente com a ironia, 

sobretudo se considerarmos não apenas o contexto de Estação das chuvas, mas o projeto de 

“macrorromance” que investigamos com relação à produção de Agualusa. Como vimos 

anteriormente, sobretudo ao tomarmos Bartolomeu Falcato e Barroco Tropical, Agostinho 

Neto não é apresentado de forma heroica, como muitos fazem, e ao não ser abordado o aspecto 

político da notícia falsa, sendo esta uma das questões ao redor das quais gira o enredo da obra, 

Agualusa suscita outra discussão – a questão racial, quebrando a expectativa do leitor, o que 

pode significar uma estratégia empregada pelo autor, carregada de ironia. Subverte-se, por 

exemplo, os fatos que viriam à tona caso se buscasse informações sobre Agostinho Neto, 

mudando-se o foco. O que era tido como relevante, passa, desse modo, a ocupar um segundo 

plano, assim como funciona em nosso aparelho mnemônico. 
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De acordo com o estudioso Draaisma (2005), uma memória prodigiosa só possui 

serventia enquanto seu detentor estiver vivo, pois a morte, comparada ao esquecimento, 

apagaria tudo. Ao realizar tal reflexão, Draaisma emprega a metáfora do depósito de objetos 

preciosos que não poderão ser deixados como herança, se pensarmos nas lembranças e não na 

memória como um todo, uma vez que existem mecanismos artificiais para armazenamento e 

reprodução desses “fragmentos” – diários, gravações, etc. 

De acordo com o autor, a escrita pode ser considerada como o mais antigo auxílio 

à memória artificial, aliviando, assim, a memória natural: 

 

As memórias artificiais são só recebem, aliviam e, ocasionalmente, substituem 
a memória natural, mas também têm dado forma ao nosso modo de encarar a 

recordação e o esquecimento. Com o passar dos séculos, os auxílios à memória 

forneceram os termos e os conceitos com os quais raciocinamos sobre nossa 
própria memória. [...] O que queremos reter, temos de “imprimir”, o que 

esquecemos é “apagado” (Draaisma, 2005, p. 21) 

 

Para além de um simples auxílio, a escrita seria, ela mesma, uma metáfora da 

memória, que carregaria, em seu registro, a própria representação da experiência e da 

perspectiva a partir da qual se presenciou determinado evento. 

Ludo, protagonista de Teoria geral do esquecimento, ao isolar-se do mundo, 

construindo uma parede entre si e o exterior, escreve para aliviar o peso da memória, e quando 

já não há mais lápis e papéis, escreve com carvão nas paredes do apartamento. O próprio título 

do romance aponta para a possibilidade de encontrarmos, na obra, uma espécie de “tratado 

filosófico”, estando presente o “como esquecer” ou “como ser esquecido”, abordados 

teoricamente. 

A questão que se coloca é que, diferentemente de um tratado, por ser uma obra de 

ficção, o discurso literário não mantém correspondências com o discurso científico, o que afasta 

o romance da suposta pretensão apontada no título da obra. Paradoxalmente, é necessário 

tomarmos tal título como uma espécie de alegoria, sobretudo por o esquecimento ser abordado 

na obra de modo a evidenciar que, por mais que determinado personagem deseje, não será 

alcançado plenamente.  

Necessário, também, considerarmos que não se trata de uma obra com pretensões 

conceituais, mas uma construção ficcional, cujos “conceitos” são discutidos, metaforicamente, 

através da poesia vivida e construída a partir das experiências de determinados personagens. 

Um exemplo disso e que se relaciona ao mecanismo artificial de manutenção da 

memória encontra-se na “Nota prévia”, seção presente em publicações que costumam funcionar 
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como advertências, por parte do escritor, para que o leitor inicie a leitura portando determinados 

conhecimentos. Em se tratando de Agualusa, devemos desconfiar de suas escolhas, sobretudo 

considerando a construção do jogo no/do texto. Em Teoria geral do esquecimento, a obra é 

inaugurada com o seguinte trecho: 

 

Ludovica Fernandes Mano faleceu em Luanda, na clínica Sagrada Esperança, 
às primeiras horas do dia 5 de outubro de 2010. Contava 85 anos. Sabalu 

Estevão Capitango ofereceu-me cópias de dez cadernos nos quais Ludo foi 

escrevendo o seu diário, durante os primeiros anos dos 28 em que se manteve 
enclausurada. Tive igualmente acesso aos diários posteriores ao seu resgate e 

ainda a uma vasta coleção de fotografias, da autoria do artista plástico 

Sacramento Neto, sobre os textos e desenhos a carvão de Ludo nas paredes do 

apartamento. Os diários, poemas e reflexões de Ludo ajudaram-me a 
reconstruir o drama que viveu. Ajudaram-me, creio, a compreendê-la. Nas 

páginas seguintes aproveito muitos dos testemunhos dela. (TGE, p. 9). 

 

Tal nota já faz parte do jogo, mas num primeiro momento pode induzir o leitor ao 

erro, sobretudo se tomar Ludo como figura factual, assim como uma nota sugeriria, ao ser 

empregada como advertência no início de uma publicação. Importante destacarmos que a nota 

presente na edição publicada pela Editora Foz, no ano de 2012, segue transcrita acima na 

íntegra. Todavia, ao lermos a nota prévia de outra edição, verificamos a presença de uma 

informação importante inserida ao final, como acontece na edição publicada pela Dom Quixote, 

também no ano de 2012: “Nas páginas que se seguem aproveito muitos dos testemunhos dela. 

O que vão ler, contudo, é ficção. Pura ficção.” (TGE, p. 9. Publicações Dom Quixote). Tal 

advertência pode funcionar como um aviso em um tipo de pacto estabelecido entre autor e 

leitor, de modo a não gerar leituras distorcidas, e a sua não presença em determinada edição 

pode ocasionar justamente o contrário. 

Com relação à Ludo e sua escrita, temos a ação praticada pela personagem que de 

fato escreveu diários e registrou seus dias nas paredes do apartamento onde vivia, no interior 

da narrativa. Mas se pensarmos, alegoricamente, na representação da casa/do lar, ainda que 

limpas, é como se as paredes físicas estivessem carregadas de memórias e ali estivessem 

registradas as histórias das vidas dos moradores que por ali passaram: 

 

Se ainda tivesse espaço, carvão e paredes disponíveis, poderia escrever uma 

Teoria Geral do Esquecimento. Dou me conta de que transformei o 
apartamento inteiro num imenso livro. Depois de queimar a biblioteca [chama 

os livros de belas vozes], depois de eu morrer, ficará só a minha voz. Nesta 

cada todas as paredes têm a minha boca (TGE, 78) 
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Ludo não foi a única personagem agualusiana a escrever diários. Temos o caso do 

narrador de Milagrário pessoal que colecionava fatos extraordinários – milagres – numa 

espécie de diário, com título homônimo ao do livro. Nas páginas iniciais do romance, ao 

conversar com Iara, o narrador afirma “mostrei-lhe este pequeno caderno de capa vermelha, 

envernizada, onde agora escrevo: Milagrário pessoal” (MP, p. 18), o que sugere um caso de 

metaliteratura, como se o romance em si fosse o caderno de milagres do narrador, como se todo 

o enredo que compõe o livro fizesse parte desse universo de fatos extraordinários. Contudo, 

para além do seu Milagrário pessoal, o narrador escreveu, quando criança, um diário invisível, 

utilizando sumo de limão ao invés da tinta de caneta permanente. 

Após escrever seu diário, o narrador o perdeu, reencontrando o caderno apenas 

quando já era adolescente. De acordo com o narrador, as páginas do diário estavam repletas de 

memórias, porém todas esquecidas, e mesmo que ele desejasse ler o que estava escrito, ou seja, 

retomar suas lembranças, não seria possível, pois as páginas estavam todas em branco. Apenas 

quando esqueceu o diário no sol é que pôde ler o que havia escrito, pois o calor revelara suas 

memórias. Ou seja, diante do estímulo correto, as memórias puderam ser trazidas à tona 

novamente. 

 Nesse sentido, tal diário invisível pode funcionar como uma alegoria da memória, 

uma vez que partimos do pressuposto de que, ao escrevermos as memórias, podemos esquecê-

las, já que estarão a salvo, podendo ser resgatadas sempre que desejado. O problema, todavia, 

reside no fato de a escrita desse diário específico ter sido realizada com um material que não 

permite a leitura imediata, somente quando utilizados determinados artifícios. É como se as 

memórias estivessem ali, como de fato estão, mas sem os estímulos corretos, nada pode ser 

relembrado. 

De qualquer modo, ao pensarmos no diário invisível como alegoria da memória, é 

preciso considerar que, como afirmado pelo narrador, o tempo tem mais força que o sol que 

revelou as memórias escritas com sumo de limão. Semelhantemente ao que fez com o caderno 

do narrador, o tempo tem a força para “apagar” as nossas lembranças, ainda que inscritas em 

nosso aparelho mnemônico, restando, apenas, memórias esparsas do que foi o/no passado: 

 

guardei comigo, ao longo de tantos anos, esse Diário invisível. Numa página 

ou noutra, ainda se adivinha [...] a vaga respiração de uma ou outra palavra. 

Tenho-o aqui, nas mãos, o meu Diário invisível. Folheio-o, com o mesmo tipo 

de arcaica e obscura fé com que uma pitonisa consulta as cartas ou os búzios. 
Hoje saiu-me a página do Medo. E depois: Sonho Abismo Solidão. Parece-me 

uma conjunção curiosa, embora não muito favorável. À quinta consulta, 
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encontrei uma frase completa: “Amanhã nunca mais ninguém me acordará”. 

(MP, p. 230, 231). 

 

Tais palavras esparsas, que foram reveladas ao narrador de Milagrário pessoal pelo 

seu diário invisível, como ele próprio afirma, formam uma conjunção curiosa. Contudo não 

apenas com relação ao que lhe reservava o futuro, mas também se tomarmos as obras 

agualusianas a fim de analisarmos o jogo através de alegorias, uma vez que se ligam a temas 

recorrentes nas obras do angolano – medo, sonho, abismo e solidão, que se relacionariam ao 

esquecimento e à esperança. 

Ao aliarmos medo e esquecimento, vimos acima que a personagem Núbia, de 

Barroco Tropical, preferia a morte a se esquecer. Ela não queria perder-se de si mesma e por 

isso fazia exercícios de rememoração, trazendo consigo fotos antigas, para que a memória fosse 

sempre reavivada. Sua preocupação era se lembrar de quem era, não aludindo, porém, ao medo 

de os outros a esquecerem. Tal medo, contudo, está presente em Teoria Geral do 

Esquecimento, recebendo o nome de atazagorafobia. Trata-se de uma patologia que consiste 

no medo irracional que a pessoa tem de ser esquecida ou ignorada. A fobia é muito comum em 

tempos de relações superficiais, sobretudo com o advento das redes sociais. Esse medo 

exacerbado manifesta-se através de sintomas físicos, sendo necessária, até mesmo, a 

intervenção de um profissional médico que ministre antidepressivos e que faça um 

acompanhamento psicológico. 

A atazagorafobia é empregada em Teoria geral do esquecimento para ilustrar o 

que sentia o personagem Magno Moreira Monte, ou seja, justamente o contrário. O ex-agente 

tinha medo de nunca ser esquecido e mais do que isso, tinha medo de que nunca se esquecessem 

das atrocidades que cometeu em nome de um ideal, principalmente por ter consciência de não 

ter optado pelo lado “correto”. Fatos passados deixam rastros no nosso aparelho mnemônico, 

através de impressões, e no mundo, sob formas materiais (documentos, por exemplo). Com 

relação às lembranças individuais, que se inscrevem na mente humana, não há determinado 

controle, conforme afirma Todorov: “quer lamentemos ou não, não podemos escolher entre 

lembrar e esquecer. Não adianta fazer tudo para repelir certas lembranças; elas voltam a 

assombrar nossas insônias” (TODOROV, 2002, p. 142). 

Monte sofreu com isso, principalmente ao sonhar com fantasmas do seu passado 

sombrio, e não podia fazer nada contra, pois fantasmas não podem ser mortos assim como seres 

humanos. As lembranças atormentavam o Grande Inquisidor (ou ex) e esquecer era/foi uma 

tarefa que ele não pôde realizar com êxito. Diferentemente, caso desejasse se lembrar, tal ato 
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seria mais simplificado, principalmente quando se tem em mente alguns aspectos como, 

estabelecimento dos fatos a serem relembrados, interpretação dos fatos passados selecionados 

e utilização do passado no presente, visando, portanto, uma finalidade. 

De acordo com Todorov, a utilização da memória no presente pode ser realizada a 

partir de três diferentes pessoas do discurso – a testemunha, o historiador e o comemorador. 

Nas palavras do estudioso, a testemunha 

 

convoca suas lembranças para dar uma forma, portanto um sentido, à sua vida, 

e constituir assim uma identidade. Cada pessoa é testemunha de sua própria 
existência, cuja imagem ela constrói omitindo certos acontecimentos, retendo 

outros, deformando ou acomodando outros ainda. [...] não temos contas a 

prestar a ninguém sobre a imagem que fazemos de nós mesmos. É verdade 

que o realizamos correndo riscos e perigos: o esquecimento voluntário gera 
remorsos, o recalque de certas lembranças leva à neurose. É o interesse do 

indivíduo que preside à construção dessa imagem: ela o ajuda e viver um 

pouco menos mal, contribui para seu conforto mental e seu bem-estar. (Idem, 
p. 252) 

 

sendo justamente o que verificamos acontecer com o personagem Jeremias Carrasco, de Teoria 

geral do esquecimento. 

O “mercenário” possui correspondências com Monte, sobretudo por terem 

realizado muitas ações semelhantes. Porém o que eles têm de oposto é o fato de Jeremias se 

negar a esquecer, embora também tenha optado por viver na obscuridade, tendo adotado uma 

nova vida e novos ideais. 

Jeremias foi o responsável pela morte de Odete, irmã de Ludovica, e de Orlando, 

seu cunhado, que morreram em uma perseguição de carro, já que Orlando não cumpriu o que 

havia combinado com o mercenário acerca de um golpe que dariam na empresa de diamantes. 

Jeremias quase foi morto por Monte, perdeu a fala e passou a viver com os mucubais e a lutar 

pelos ideais desse povo. Constituiu família e ao reencontrar Ludovica, seu filho lia o que 

escrevia à senhora. Jeremias pediu perdão por tudo o que havia feito, ao que Ludo afirma: “não 

se atormente mais. Os erros nos corrigem. Talvez seja necessário esquecer. Devíamos praticar 

o esquecimento” (TGE, p. 163). Todavia Jeremias se recusa a esquecer, pois segundo ele, 

escrevendo para que o filho lesse, esquecer é morrer, esquecer é uma rendição. Ele optou pela 

memória, para que desse modo permanecesse vivo e mais do que isso, tivesse a oportunidade 

de corrigir erros do passado, uma vez que não queria se render diante do que de errado havia 

cometido. 

Jeremias talvez tenha omitido sua vida passada, mas omitir é diferente de esquecer. 

O ex-carrasco não se esqueceu do que havia feito e buscou redenção, ao pedir desculpas à 
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Ludovica, talvez para que assim pudesse viver em paz. Jeremias passou, desse modo, a ser 

testemunha não apenas de sua própria história, mas porta-voz de um povo e de uma causa, ao 

se encontrar com Ludo. O seu depoimento, quando pede para falar da situação dos mucubais, 

visa a resolução do problema, o que acaba por acontecer, visto que Ludo não o julgou, antes 

entregou dois diamantes que estavam com ela, de modo a ajudar na resolução dos conflitos. 

Em Teoria geral do esquecimento há um capítulo específico e significativo, 

embora pequeno, cujo tema é o medo. Ao lermos o título “A substância do medo”, acreditamos 

haver ali a matéria que supostamente comporia tal sentimento. Na verdade, a personagem 

Ludovica fala não sobre a composição em si, mas o que lhe despertava o medo. De acordo com 

Ludo, ela sentia medo do que estava para além do seu apartamento, ou seja, do mundo que ela 

um dia conheceu, mas que, por escolha própria, passou a desconhecer a partir do momento que 

ergueu entre si e o exterior uma parede. 

Ao enumerar seus medos, Ludo constrói diversas metáforas, todas interligadas, de 

modo a construir como ideia geral a mudança da cidade de Luanda e de tudo que havia no 

espaço, principalmente das pessoas. Assim sendo, o capítulo pode ser tomado como uma 

espécie de “nicho metafórico”, expressão presente em Vereza (2010), já que as metáforas se 

sucedem e dialogam entre si, dando origem a um todo coerente e coeso, cuja significação, 

relacionada à ideia geral acima apresentada, é uma rede de metáforas. 

O nicho metafórico relacionado ao tema “Luanda mudou” explicaria o medo 

sentido por Ludovica, que se dizia estrangeira a tudo: o ar que entrava pelas janelas a sufocava 

e a língua e os ruídos eram ininteligíveis – “não compreendo o que dizem, nem sequer quando 

parecem falar português, porque esse português que falam já não é o meu” (TGE, p. 31), não 

por ser outro idioma, uma vez que a Língua Portuguesa continuava a mesma, mas talvez por o 

conteúdo ser diferente daquele que estava habituada a ouvir. É como se houvesse, aqui, uma 

metonímia na metáfora e o todo da língua fosse tomado pela parte do discurso. Tratava-se, 

sobretudo, de um discurso ligado à revolução e aos conflitos: 

 

Ludo ligava o rádio e a revolução entrava em casa: O poder popular é a causa 

desta confusão, repetia um dos cantores mais populares do momento. Êh 
irmão, cantava outro: ama o teu irmão / não vejas a cor que ele tem / vê nele 

somente um angolano. / Com o povo de Angola unido / a Independência 

chegará. Algumas melodias não coincidiam com as letras. Pareciam roubadas 
a canções de uma outra época, baladas tristes como a luz de um crepúsculo 

antigo. (TGE, p. 16) 
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Importante observar que, ao afirmar que era estrangeira, Ludo poderia estar se 

referindo à mudança externa ocorrida em Luanda, como também à transformação sofrida por 

ela mesma, que passou a não mais se reconhecer. 

Todavia Ludovica era portuguesa, portanto era, de fato, estrangeira em Angola, mas 

ao se comparar ao pássaro que cai no rio, nesse nicho metafórico, saímos da denotação e 

imbricamos por entre a linguagem figurada, uma vez que a ave que cai no rio está fora do seu 

habitat natural, suscetível aos perigos que este novo meio possa oferecer. Ludo estava 

vulnerável e talvez por isso teve medo, até mesmo do excesso de luz, das cores e das pessoas – 

era mais próxima de seu cão do que delas. 

O medo das pessoas relacionava-se com um trauma sofrido pela personagem 

quando era mais jovem, em evento narrado no capítulo “Acidente”, título que se refere 

“eufemisticamente” ao ocorrido. Ludo conta sobre a violência sexual que sofreu e as 

consequências desse ato em sua vida. A personagem foi violentada por um homem, conhecido 

de seu pai, que tomou atitudes severas ao saber do ocorrido, chegando, até mesmo, ao ponto de 

culpá-la pelo “acidente”: “Engravidei. Fechei-me num quarto. Fecharam-me num quarto. 

Ouvia, lá fora, as pessoas a segredarem. Quando chegou o momento, uma parteira veio ajudar-

me. Nem cheguei a ver o rosto da minha filha. Tiraram-na de mim. A vergonha” (TGE, p. 166). 

Segundo Ludo, a vergonha profunda era o que a impedia de sair de casa e quando 

saía se sentia perseguida pelos olhares alheios. Mas com o desenrolar dos fatos, ao ter a 

oportunidade de reencontrar a filha que tiraram dos seus braços – Maria da Piedade Lourenço 

Dias – e ao se desfazer dos espelhos antigos que havia no apartamento onde vivia, nos quais 

sempre via a sombra do violador, afirma que os males passaram e que, inclusive, não mais 

sentia medo e tampouco vergonha. A partir da reabertura de seu apartamento para o mundo e 

de sua própria, possibilitada pelo encontro com o personagem Sabalu, que muito a ajudou, 

modifica-se a percepção que tinha em relação à cidade de Luanda, à luz, às cores e também 

com relação às pessoas. 

A filha de Ludo desejava levá-la de volta a Portugal, principalmente para poder 

reencontrar algum familiar que ainda vivesse, porém a personagem se recusa a sair de Luanda: 

 

Filha, esta é a minha terra. Já não me resta outra. [...] A minha família é esse 

menino, a mulemba lá fora, o fantasma de um cão. Vejo cada vez pior. Um 

oftalmologista, amigo do meu vizinho, esteve aqui em casa, a observar-me. 

Disse-me que nunca perderei a vista por completo. Resta-me a visão 
periférica. Hei de sempre distinguir a luz, e a luz neste país é uma festa. Em 

todo o caso, não pretendo mais: a luz, Sabalu a ler para mim, e a alegria de 

uma romã todos os dias. (TGE, p. 154) 
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No trecho acima, vemos a transformação ocorrida em Ludo com relação à 

percepção que tinha acerca da luz em Luanda. Se no início de Teoria geral do esquecimento, 

Ludo considerava a luz excessiva, ao final a considera uma festa, bastando isso e outras poucas 

coisas simples para viver feliz. Ao fechar a obra, a personagem escreve para si mesma, 

comparando a humanidade a si própria e os que antes eram vistos como monstros que a 

aterrorizavam, passam a ser reconhecidos como sua gente e Ludo lamenta que esta mesma 

humanidade viva infeliz por insistir em viver, metaforicamente, do modo como ela viveu por 

30 anos – a espreitar pelas janelas, com medo do exterior, do outro, do desconhecido, uma vez 

que seria, muito mais fácil, “abrir a porta e abraçar a vida”. 

Podemos pensar que a personagem de Estação das chuvas, Lídia, também 

partilhasse de tal medo, uma vez que afirmava ter medo do escuro – uma metáfora acerca do 

medo do desconhecido ou dos fatos ignorados que poderiam lhe surpreender, como se ela 

tivesse sempre o desejo de estar a par de tudo, como se os fatos devessem estar todos às claras. 

Todavia, no universo da narrativa, verificamos que parte da própria Lídia o desejo pela 

obscuridade, sobretudo quando afirma, “Não sei tudo. Houve coisas que eu nunca quis saber”, 

trecho de uma carta que a personagem remeteu a Mário de Andrade, de Lisboa, a 30 de abril de 

1981 e que funciona como epígrafe do capítulo “A fúria”, o que caracterizaria um 

posicionamento paradoxal. 

Não saber, ou simplesmente não querer saber, passou a nortear Lídia a partir dos 

rumos que os fatos tomaram, já que os membros do partido que sonhavam com a revolução 

perderam o controle dos acontecimentos. Nesse sentido, desconhecer seria o melhor caminho 

para não sofrer, por isso a personagem opta pelo esquecimento, não o seu, propriamente dito, 

acerca do que conhecia, mas o do mundo com relação a si mesma, já que muitos também faziam 

isso com relação à poetisa antes mesmo do seu desaparecimento. 

Ao desaparecer, a personagem optou pelo esquecimento, assim como tantos outros 

no universo agualusiano. Porém, apesar de muitos terem se esquecido da poetisa Lídia do 

Carmo Ferreira, outros não se esqueceram, sendo um exemplo o narrador de Estação das 

chuvas que parte à procura da personagem, não a encontrando. 

O medo de Lídia era metafórico, porém existem outras espécies de medos nas obas 

de Agualusa, que constituem medos concretos, caso seja possível pensar não na abstração do 

sentimento, mas nas suas possíveis causas. Ao grafar Medo com letra maiúscula, o narrador de 

Barroco Tropical, Bartolomeu Falcato, transforma um substantivo comum em próprio, sendo 
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justamente essa a ideia, uma vez que o Medo figura como personagem, ainda que secundário, 

no romance, assim como a cidade de Luanda, como dito anteriormente. 

No capítulo 3 de Barroco Tropical são apresentados os personagens secundários 

que, nesta obra específica, não cumprem papeis de coadjuvantes, mas exercem importantes 

funções para o desenrolar da narrativa. Suas histórias relacionam-se, diretamente, às histórias 

dos personagens ditos principais – os narradores Bartolomeu e Kianda, e por esse motivo o 

Medo é tomado como personagem, já que se liga a Bartolomeu e ao que ele vive no universo 

diegético. O substantivo comum e abstrato, que passa a figurar como próprio, como se 

caracterizasse uma entidade, é apresentado na seção intitulada “O MEDO (E UMA DAS SUAS 

VARIANTES, O TEMOR REVERENCIAL)”. 

O vocábulo “temor” significa ter medo/receio de algo, sendo empregado, 

conotativamente, nas relações interpessoais – alguém teme o outro, passando a respeitá-lo, não 

por admiração, mas por pavor e intimidação. Já a expressão “temor reverencial” é muito 

empregada no meio jurídico e representa o medo de uma pessoa em relação a outro alguém que 

possua determinada autoridade. Tal temor liga-se, também, ao medo de desagradar ou aborrecer 

esse alguém ou determinada entidade. 

Em Barroco Tropical justifica-se o emprego de “temor reverencial” como variante 

para o vocábulo Medo, uma vez que este é apresentado não como os medos simples, que 

experimentamos no nosso dia-a-dia, mas como esse pavor vivenciado diante de uma entidade 

portadora de determinado poder. Bartolomeu justifica a grafia de Medo, com inicial maiúscula, 

justamente por não se referir a sustos minúsculos, como medo de assalto, de ser parado em uma 

blitz policial quando se abusou do álcool, medo de fracassar, dentre outros. Nem tampouco se 

refere a medos metafísicos, como o medo da morte, por exemplo. De acordo com o narrador: 

 

Quando escrevo Medo, estou a referir-me, em concreto, ao sentimento de 

permanente angústia e desamparo que aflige as pessoas com opiniões 

diferentes em países sujeitos a regime totalitários. Durante muitos anos, 
confesso, nem sequer me dei conta de que vivia numa ditadura [...] As pessoas 

só se dão conta de que vivem numa ditadura quando as suas opiniões colidem 

com as de quem está no poder. No meu caso aconteceu de forma abrupta, 
como um acidente de automóvel. (BT, p. 84) 

 

Bartolomeu refere-se à crítica contrária à poesia de Agostinho Neto, ao ser 

entrevistado por um semanário de Luanda, como afirmado no capítulo 1 de Barroco Tropical. 

Antes de tal episódio, o narrador não havia tido problemas com o regime, pois o pai havia 

morrido durante combate por Angola e a mãe sempre pertencera ao Partido (MPLA). Desse 
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modo, Bartolomeu estivera protegido das atrocidades que aos demais, divergentes, eram 

dirigidas. Todavia, ao se posicionar contra o líder do partido e, por conseguinte, contra o próprio 

regime, acabou por desencadear a ira dos seguidores mais fervorosos, sendo até mesmo 

chamado de “traidor da pátria”. 

Segundo Todorov,  

 

Como a testemunha, o comemorador é guiado sobretudo pelo interesse; mas, 

como o historiador, produz seu discurso no espaço público e apresenta-o como 
dotado de uma verdade irrefutável, distante da fragilidade do depoimento 

pessoal. [...] a comemoração tem seus locais privilegiados: a escola, os meios 

de comunicação, as reuniões de antigos combatentes ou de outros grupos desse 
tipo, a vida política: os discursos sobre o passado, os debates parlamentares, 

os artigos na imprensa. Sem dúvida, a comemoração se alimenta de elementos 

trazidos pelas testemunhas e pelos historiadores; mas não se submete aos 
testes de verdade que são impostos a estes e àqueles. [...] A história complica 

nosso conhecimento do passado; a comemoração a simplifica, já que seu 

objetivo mais frequente é o de nos fornecer ídolos a venerar e inimigos a 

abominar (TODOROV, 2002, p. 155) 

 

Muitos dos personagens que defendiam a figura de Agostinho Neto diante do 

pronunciamento de Bartolomeu Falcato, assim como o criticavam, condenando-o até mesmo à 

morte, o faziam, sobretudo, por a comemoração criar tais heróis e anti-heróis. O discurso do 

comemorador, com relação ao 1º presidente de Angola, fazia dele alguém que deveria ser 

venerado, justificando, ainda que erroneamente, no universo da narrativa, as duras críticas e as 

ameaças dirigidas ao personagem que ousou se levantar contra a produção intelectual do 

presidente. 

O Medo era especialidade do ex-general Benigno dos Anjos Negreiros, sogro de 

Bartolomeu. De acordo com o personagem: 

 

O Medo degrada as pessoas. Se você mantiver a pressão, semanas, meses a 

fio, o Medo acaba por funcionar como uma doença. Ao princípio é apenas um 
incómodo persistente, como uma dor de dente, como uma dor de cabeça, uma 

dor que se instala no espírito, e vai corroendo tudo. Pouco a pouco a pessoa 

começa a alterar o seu comportamento, começa a imaginar situações de 
perigo. Torna-se paranoica, perde o gosto pela vida e entra em depressão. 

Eventualmente mata-se. (BT, p. 87) 

 

Benigno utilizava o Medo para neutralizar os inimigos, principalmente para 

descobrir o que o regime precisava saber durante os interrogatórios. Foi o Medo, com 

interferências do personagem, que fez com que um português que enganou as duas filhas do ex-

general se matasse, bem como também foi o Medo que motivou o suicídio de Kianda. Porém, 
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com relação à cantora, foi o Medo de fracassar, de não conseguir criar, de não agradar ao 

público e o Medo de morrer, mas aqui não se trata da morte alegórica, e sim da literal. 

Verificamos que a alegoria, de forma geral, pode ser tomada como uma construção 

através da qual se pretende dizer uma coisa para significar outra. Porém Rouanet, tradutor de 

Benjamin, indaga-se que outra coisa seria fruto dessa significação. Com relação ao barroco 

alemão, evidencia se tratar da questão histórica, já com relação a Agualusa, verificamos que 

essa outra significação proporcionada pela alegoria se refere ao próprio fazer literário do autor, 

à história de Angola, sobretudo de Luanda, e a temas recorrentes nas obras agualusianas – 

memória / esquecimento, medo, esperança e a língua portuguesa. 

Nesse sentido, segundo Benjamin: 

 

Cada pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra. Essa 

possibilidade profere contra o mundo profano um veredito devastador, mas 
justo: ele é visto como um mundo no qual o pormenor não tem importância. 

Mas ao mesmo tempo se torna claro, sobretudo para os que estão 

familiarizados com a exegese alegórica da escrita, que exatamente por 

apontarem para outros objetos, esses suportes de significação são investidos 
de um poder que os faz aparecerem como incomensuráveis às coisas profanas, 

que os eleva a um plano mais alto, e que mesmo os santifica. (BENJAMIN, 

1984, p.  197) 

 

Tais temas são abordados alegoricamente em Agualusa, principalmente por a 

construção poder ser tomada como um grande guarda-chuva, sob o qual estarão presentes outras 

figuras de linguagem, tais como a metáfora, a sinédoque e/ou a metonímia e também o 

paradoxo. Agualusa opta por alegorizar tais temas, como uma característica estilística sua, 

presente em sua produção e que pode ser tomada, também, como uma entre as estratégias de 

jogo que emprega, por a alegoria ser fruto do olhar do alegorista, que é, semelhantemente, o do 

crítico, como bem afirma Muricy (2009). Do mesmo modo, a autora afirma que o alegorista faz 

a alegoria significar o que ele pretende, embora, como vimos, haja alguns riscos nessa intenção. 

Semelhantemente, Benjamin afirma que é nas mãos do alegorista que simples 

objetos se transformam e se convertem em algo distinto, apresentando, portanto, outra 

significação. Todavia é necessário pensarmos não apenas em objetos como aqueles portadores 

de determinada materialidade, mas em tudo que pode funcionar como corpus para determinada 

representação alegórica. Nesse sentido, autores que se utilizam de tal estratégia apresentam 

determinada capacidade inventiva e criativa que atribuem às obras significações outras, sendo 

um exemplo o que Agualusa realiza com determinados sentimentos como a esperança e a 

felicidade. 
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Em O ano em que Zumbi tomou o Rio, a palavra Felicidade é grafada com letra 

maiúscula por se tratar de uma personagem – a Dona Felicidade: 

 

Era uma mulherzinha minúscula, rosto duro, dedos ágeis, que jamais abriu a 

boca para dizer fosse o que fosse. Em contrapartida escrevia muito. Passava 

os dias agarrada a pedacinhos de carvão, desenhando nas paredes do cinema, 
pelos muros da cidade, laboriosos oráculos, terríveis maldições em umbundo, 

que, apesar de públicas, alcançaram a muito poucos. (AZTR, p. 65) 

 

Vivia a mendigar moedas e morreu cinco dias antes da Independência de Angola. 

Após sua morte, o personagem Euclides, que todos afirmavam ser filho de Dona Felicidade, 

catalogou todos os registros da senhora em um caderno de capa roxa24 e passou a sempre 

consultá-lo diante de difíceis situações. 

Se a Felicidade morre cinco dias antes da Independência, a Esperança sobrevive, 

pelo menos em O vendedor de passados, e ainda que o romance em si não componha, 

efetivamente, nosso corpus, julgamos ser importante retomá-lo, principalmente por a alegoria 

que dele citaremos ser significativa para o jogo agualusiano.  No capítulo “(a casa)”, a 

personagem Velha Esperança é, na opinião de Eulálio, a osga narradora, a coluna que sustenta 

a casa, ao que acrescentaríamos ser, metaforicamente, a coluna que sustenta Angola. A senhora 

trabalhava na casa de Félix Ventura, a quem um dia disse que são os muros os responsáveis 

pelo “surgimento” dos ladrões, já que os muros do vendedor de passados eram todos cravados 

de cacos de vidros a fim de impedir a entrada de intrusos. 

Félix interpreta tal fala divertidamente, como se a Velha Esperança fosse anarquista 

e estivesse a ler Bakunine. No entanto a senhora nunca lera nada, embora ensinasse muito a 

Eulálio, que a observava todo o tempo. Segundo o narrador, a Velha Esperança se julgava imune 

à morte devido a um episódio ocorrido em 1992, ano da intensificação da guerra civil em 

Angola, entre membros do MPLA e da UNITA, que contou com o apoio da FNLA, devido aos 

resultados das eleições presidenciais. A senhora havia sobrevivido ao que Eulálio chama de 

massacre. Ela havia ido à casa de um dirigente da oposição, ou seja, da UNITA, buscar uma 

carta do filho mais novo que estava a servir em Huambo. Subitamente começaram os tiroteios 

até que a casa onde se encontrava foi invadida: 

 

Veio uma tropa fandanga, uma malta de arruaceiros bem armados, muito 

bebidos, entraram pela casa à força e espancaram toda a gente. O comandante 

                                                
24 A cor da capa do caderno é questionável. No presente trecho afirma-se que a cor da capa é roxa, porém, mais à 

frente do romance, encontramos uma passagem na qual o caderno tem a capa preta: “Antes de sair do seu quarto, 

na Pensão Esperança, interrogou o pequeno caderno de capa preta”. (AZTR, p. 235). 
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quis saber como se chamava a velha. Ela disse-lhe, Esperança Job Sapalalo, 

patrão, e ele riu-se. Troçou, a Esperança é a última a morrer. Alinharam o 

dirigente e a família no quintal da casa e fuzilaram-nos. (VP, p. 12. Grifos do 
autor) 

 

Ao chegar a vez de a Esperança ser fuzilada, acabaram-se todas as balas, ao que o 

comandante afirmou que o que a salvou foi a logística, sendo a falta dela um dos problemas 

enfrentados pelo país. A partir desse dia, Esperança acreditava que não mais morreria e embora 

estivesse já velha, “as carnes [mantinham-se] rijas, e os gestos [eram] firmes e precisos” (VP, 

p. 12). Diferentemente do que acontece com a Velha Esperança do conto “A velha esperança 

morreu sentada”, do livro A Substância do Amor e Outras Crónicas, publicado em 2000. 

O conto é retomado por Agualusa e passa a compor um capítulo de O vendedor de 

passados. Porém a retomada não acontece integralmente, já que algumas modificações são 

operadas pelo autor. Se no romance a Velha Esperança não morre, no conto anterior ela morre 

sentada em uma cadeira de verga, como sempre era encontrada pelo narrador. Tal trecho pode 

ser tomado como irônico, sobretudo se pensarmos na expressão “esperar sentado” como 

sinônimo de que algo irá demorar para acontecer. Ou seja, de tanto esperar, a Velha Esperança 

acabou morrendo. 

Ela esperava pelo fim dos massacres e da guerra civil e embora seus filhos 

insistissem para que partisse para Lisboa, a senhora se recusava a sair de Angola, já que se 

julgava imune à morte. Segundo a senhora, a Esperança não podia morrer e se por ventura 

morresse, todos os outros teriam que morrer primeiro. No conto, na opinião da senhora, o que 

a havia salvado, realmente, era a Senhora da Muxima, de quem a Velha Esperança era devota 

recente, tendo ido até a histórica igreja na companhia de Dona Maria da Fé, a Nga Fésinha. 

Se no romance a Esperança é apresentada como forte e como coluna sustentadora, 

no conto o corpo já estava cansado e talvez nada pudesse fazer por seu país, além de pedir à 

Santa, petição realizada por Nga Fésinha, após a morte da amiga, uma vez que no final só restou 

a Fé, ainda que ela estivesse quase cega. 

Pensar na retomada da Velha Esperança, que transita de um conto de 2000 e passa 

a figurar em um romance de 2004, e nas transformações que são operadas nesse novo contexto 

nos ajuda a pensar, também, no próprio jogador José Eduardo Agualusa e no seu jogo, uma vez 

que na ficção podemos voltar e avançar, o que a vida não nos propicia. 

Ao trazer novamente a Velha Esperança à boca da cena, Agualusa lhe dá uma nova 

oportunidade. Ela já não morre sentada, de tanto esperar, antes passa a ser a coluna sustentadora 

da casa que representa, metaforicamente, o próprio país, como se todo ceticismo experimentado 
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pelo autor no passado se transformasse em uma nova possibilidade – a possibilidade de que 

ainda vale a pena esperar, ainda que muitos tentem matar a esperança – essa Velha Esperança. 

A partir dos exemplos apresentados, podemos verificar como Agualusa constrói seu 

jogo no/do texto ao empregar imagens alegóricas que remetam a discussões que pretende 

levantar com relação, sobretudo, a Angola. Ao empregar a linguagem conotativa, o autor propõe 

outra leitura, para além da literal, de modo a abordar temas que aparentemente estariam 

separados, mas que possuem fios comuns. Ao discorrer sobre o espaço e sobre a língua, abre o 

debate sobre os espaços da Língua Portuguesa e sobre a própria língua, evidenciando, também 

a importância do pensamento, ainda que limitado nos espaços citados. Com relação à memória 

e ao esquecimento, o jogo afunila-se ainda mais, principalmente por suscitar a necessidade, ou 

não, da manutenção da memória ou da busca pelo esquecimento. 

Neste trajeto, temas de suma relevância são retomados, como a importância dos 

livros e das vozes que ecoam, a possibilidade de manutenção de tais vozes, através da escrita, 

e os sentimentos que balizariam uma existência – o medo, a felicidade e a esperança. Neste 

sentido, o leitor pode permanecer na superfície textual, tomando a construção linguística através 

de sua significação literal, ou pode adentar no jogo e buscar as significações outras, construídas 

de modo a gerar determinados efeitos tanto com relação à obra em si, como no que diz respeito 

ao projeto de “macrorromance agualusiano”. 
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Algumas considerações – “LEVE OS SONHOS A SÉRIO” 

 

 

“Sonhar: exercício que consiste em 

imaginar o impossível, para depois o 

realizar. Como voar”. (José Eduardo 

Agualusa – A vida no céu). 

 

 

 

Ao investigarmos os romances agualusianos e a construção do jogo no/do texto, 

tomamos como princípio base a hipótese de José Eduardo Agualusa poder ser um peculiar 

“escritor em série”, cujas obras, publicadas isoladamente, para além do fato de poderem ser 

lidas como publicações independentes, podem ser lidas, também, como capítulos de uma 

espécie de “macrorromance”. Para tanto, a história de Angola funciona, principalmente, como 

pano de fundo e fio condutor a alimentar os enredos dos romances. 

Neste projeto, o escritor se transforma em um jogador, cujas obras correspondem 

ao tabuleiro onde estão dispostas as peças. Para tanto, diante da necessidade de parceiros para 

efetivação da partida, os leitores são convertidos em jogadores, de modo que haja a efetivação 

do jogo textual. Uma estratégia para que o jogo no/do texto aconteça se refere à projeção de 

José Eduardo Agualusa, enquanto escritor, nas próprias obras, criando, muitas vezes, seu alter 

ego e jogando sempre com a possibilidade de o leitor tomar os personagens criados a partir de 

tais projeções como correspondentes ao autor empírico. 

Verificamos não se tratar, simplesmente, de atribuir o nome “José” a determinado 

personagem, mas criar correspondências identificáveis, sobretudo se considerarmos o próprio 

fazer literário do ficcionista. Primeiramente, há que se considerar que todo escritor “está à 

procura” de seus personagens, independentemente de onde estejam e de onde surgirão, como 

verificamos em As mulheres do meu pai, uma vez que o narrador de um dos eixos da obra 

pode ser tomado como projeção de Agualusa. 

Como tomamos determinados narradores como projeções especulares de José, 

podemos pensar em alguns narradores como aqueles que procuram pelos seus personagens, ou 

ainda pelos seus pares, para composição do universo diegético. Em Um estranho em Goa, o 

narrador chamado José busca pelo personagem Plácido Domingo. Já o narrador sem nome de 

Estação das chuvas, sendo jornalista, parte à procura da personagem Lídia do Carmo Ferreira. 

Há, também, o escritor-narrador (ou narrador-escritor) de Barroco Tropical, Bartolomeu 

Falcato, cujos posicionamentos políticos podem ser “comparados” aos do próprio Agualusa – 
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exemplo de como a realidade pode alimentar a ficção, sendo possível acontecer, também, o 

inverso. 

Todavia, apesar de todas as correspondências existentes entre autor e projeções 

especulares, é preciso ressaltar que as obras analisadas não são autobiográficas, ou seja, os Josés 

que encontramos refletidos nas obras não são o José que as assina e caso fosse essa a intenção, 

seria frustrada, uma vez que, ao ser inserido ou se inserir na ficção, passa-se, automaticamente, 

a ser um outro. 

Outra estratégia empregada por Agualusa para composição do jogo e que se liga, 

diretamente, à hipótese de o escritor poder ser tomado como um “escritor em série”, autor de 

um “macrorromance”, refere-se aos personagens que transitam por entre as obras, como se não 

houvesse fronteiras entre elas, uma vez que um romance não termina quando acaba. Chamamos 

tal processo de estratégia de jogo por Agualusa não evidenciar nas capas ou contracapas das 

obras a possibilidade de lermos a produção como um todo. Ao contrário, nada informa e o leitor 

apenas perceberá tal possibilidade de leitura ao conhecer a produção agualusiana e ao verificar 

que há fios que ligam um romance ao outro, não apenas com relação aos personagens que se 

repetem, mas, muitas vezes, o que é iniciado em publicação anterior é concluído em obra 

posterior, como capítulos de uma mesma história (ou estória). 

Todavia é necessário ressaltar que o jogo apenas funciona como tal se determinado 

leitor, “atento” às estratégias, entender a repetição dos personagens como uma delas. É 

necessário, também, afirmarmos que existem níveis de leitura e, consequentemente, de leitores. 

Ou seja, se o leitor não aderir a este pacto/jogo, ele não se concretiza e nada o impede de apenas 

ler as obras, como objeto estético/artístico individual. A obra “cumpre” sua “função”, 

independentemente de o leitor ter lido apenas como um leitor comum ou como um leitor 

jogador. 

Neste sentido, o papel do leitor é de extrema importância nesse processo de leitura 

e para além das formulações de Booth (1980) acerca do assunto, apresentadas inicialmente, 

Forster também ressalta que “cada aspecto do romance requer uma qualidade diferente no 

leitor” (FORSTER, 1969, p. 100), uma vez que cada aspecto é pensado pelo autor de modo a 

funcionar na obra, como um todo. De acordo com Bakhtin (2003), o autor é responsável não 

apenas pelo acabamento do personagem, como também dos acontecimentos de sua vida e de 

todos os elementos que se ligam a ele. Daí a importância de haver certa confluência entre 

autor/leitor. 

Segundo Forster, existem elementos que compõem o romance, sendo alguns deles 

a estória, ligada à curiosidade, o enredo associado à inteligência, e os personagens, que 



180 

 

contribuem para a construção da obra como um todo. De acordo com o estudioso, tudo 

convergiria para a efetivação do padrão e do ritmo da obra, entendendo-se padrão como 

sinônimo de estrutura e ritmo como a melodia da obra, percebido, sobretudo, através da 

repetição e renovação dos acordes. 

Assim sendo, o romance apresentaria uma construção estrutural motivada pela 

própria significação da obra. Ao tomarmos os romances de Agualusa, de A conjura até Teoria 

geral do esquecimento, verificamos determinados padrões a partir do entrelaçamento dos fios 

narrativos para tessitura do que chamamos de “macrorromance”. Também observamos a 

repetição dos personagens em trânsito e os fios condutores que trazem à memória do leitor fatos 

anteriores, colaborando, consequentemente, para efetivação do ritmo da obra e do jogo. 

Forster afirma que a função do ritmo na ficção é “não estar lá todo o tempo, como 

um padrão, mas por seu adorável crescendo e decrescendo, encher-nos de surpresa, frescura e 

esperança” (FOSTER, 1969, p. 131). Ao tomarmos a repetição dos personagens agualusianos 

como uma categoria de ritmo (Forster cita como exemplo a repetição de uma frase na obra de 

Proust), verificamos que não está presente em todas as obras, mas quando acontece, alcança 

exatamente o apontado pelo estudioso – surpresa, frescura e esperança. O leitor atento fica 

surpreso ao se deparar, novamente, com determinado personagem e ao iniciar a leitura de uma 

nova obra, pode estar à espera de velhos conhecidos, talvez para esclarecimentos de fatos antes 

obscuros, para conhecimento dos desfechos de seus fragmentos de enredo, ou ainda para 

vislumbrar, apenas, seres cujas presenças marcaram, de determinado modo, o leitor. 

Forster sugere que a ficção, assim como a música, busque obter, a sua maneira, 

como expressão final certa beleza: “expansão: esta é a ideia a que o romancista deve apegar-se. 

Não ao acabamento: não arrematar, mas abrir” (Idem, p. 132), sendo o que buscamos evidenciar 

através da obra de Agualusa. O autor não acaba, não arremata, mas abre, bem como expande. 

Seus personagens transitam, vão e voltam, mudam, se adaptam e ditam o ritmo do jogo 

agualusiano, como também da sinfonia do autor, para citarmos a metáfora trazida por Forster. 

O estudioso aborda os movimentos de uma sinfonia executados pela orquestra, que 

acontecem cada qual em um momento – início, meio, fim – porém todos contribuem para 

composição da sinfonia como um todo. Forster indaga se haveria um correspondente assim na 

ficção, sua resposta não é conclusiva, embora afirme que possa haver. Talvez seja possível 

pensarmos os romances agualusianos, tanto como capítulos de um “macrorromance”, como 

movimentos de uma sinfonia, ainda que, muitas vezes, o fim não aconteça e a obra permaneça 

em aberto, principalmente com relação a determinados personagens. 
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Acerca de tais criações, Candido indaga-se “de onde parte a invenção? Qual a 

substância de que são feitas as personagens?” (CANDIDO, 2002, p. 67). Se tal pergunta fosse 

dirigida a Agualusa, uma resposta possível seria dos sonhos – partem dos sonhos e são feitas 

de sonhos. Não significa, porém, que devemos considerar como verdadeira tal afirmação, 

embora Agualusa sempre repita que muitos personagens apareceram, inicialmente, em seus 

sonhos. Todavia, ainda que seja uma inverdade, nada impede que tal processo seja verossímil, 

principalmente se considerarmos que Agualusa joga não apenas no interior dos romances, mas 

a todo tempo, inclusive nas entrevistas que concede, sobretudo se considerarmos a possibilidade 

de haver uma relação estendida entre as obras e as entrevistas. É como se através das entrevistas 

fossem criadas, pelo escritor-jogador, caminhos para se jogar o jogo – orientações para a 

realização da leitura. 

Em muitas das entrevistas que concede, o escritor afirma que os sonhos o ajudam a 

escrever bem como diz já ter sonhado com personagens ou com finais das histórias, tendo, 

porém, que elaborar o início e o meio, além de saber quem é o narrador, quem está a contar a 

história e qual a perspectiva a ser adotada. 

A este respeito, em Milagrário pessoal, através da fala do professor/narrador, há uma 

reflexão acerca do papel dos sonhos: 

 

Os sonhos estão bastante desacreditados. Trata-se do mesmo preconceito 
idiota com que os céticos encaram a poesia [...]. Não pretendo discutir a 

interpretação dos sonhos, a sua utilidade, ou futilidade, quer por necromantes 

em feiras populares, quer por respeitados psicanalistas. Gostaria apenas de 

chamar a atenção para o fato de muitos escritores terem encontrado em sonhos 
um bom enredo e melhores personagens. [...] O poeta francês Saint-Pol-Roux 

costumava colocar uma cartaz à entrada do seu quarto sempre que ia dormir: 

‘Silêncio, poeta em trabalho.’ Sonhos, portanto, podem ter considerável 
serventia. (MP, p. 75) 

 

Sonhados ou não e independente de onde surgem, Candido afirma que a verdade da 

personagem, “não depende apenas, nem sobretudo, da relação de origem com a vida, com 

modelos propostos pela observação, interior ou exterior, direta ou indireta, presente ou passada. 

Depende, antes do mais, da função que exerce na estrutura do romance” (CANDIDO, 2002, p. 

75). Ou seja, ainda que “sonhado”, o personagem será “medido” de acordo com o que realiza 

no universo diegético, podendo, para tanto, transitar de um romance ao outro, atuando não 

apenas em uma obra. 

Nestes termos, podemos indagar de onde vem, mas nunca para aonde vão, 

principalmente por não sabermos os destinos finais dos personagens, ainda que em uma mesma 
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publicação. Determinado personagem pode ir de uma obra a outra, se desenvolver, passar por 

transformações e então morrer, como acontece com Magno Moreira Monte, e neste caso a morte 

seria o final. Ou ainda pode viver apenas em um romance, mas sempre ser relembrado pelos 

outros personagens nas demais publicações, ainda que nenhum deles saiba o paradeiro de tal 

criatura, como acontece com Lídia do Carmo Ferreira.  

Fato é que nada pode ser concluído a priori, pois nunca sabemos qual a próxima 

peça do tabuleiro a ser manipulada, principalmente com relação aos personagens retomados e 

reinseridos em diferentes publicações. Pensamos os personagens em trânsito como uma das 

estratégias do jogo agualusiano, pois não se trata de repetir determinado personagem, mas sim 

de continuar a sua trajetória, principalmente por uma única obra não ser suficiente para 

“suportar” toda sua estória. Trata-se de um projeto e mesmo que determinado personagem surja 

sem que haja a intenção de ser transportado de uma obra a outra, por parte do escritor, o projeto 

acontece como se tal personagem assim reivindicasse. Em Milagrário pessoal Agualusa joga 

com todas essas possibilidades, como em um caso de metaliteratura. 

Primeiramente, ao listar possibilidades de interpretação para o surgimento 

avassalador de neologismos, o professor-narrador afirma que 

 

A hipótese menos imaginativa, paradoxalmente aquela que exige maior 
abertura de espírito, implica aceitar a versão original: [de que] os neologismos 

mais que perfeitos ter-nos-iam sido transmitidos por pássaros através de um 

qualquer processo de facilitação de diálogo entre espécies. (MP, p. 212) 

 

Interessante observar que o narrador chama a hipótese de “menos imaginativa”, sendo, ao 

contrário, a que supostamente é a mais criativa, uma vez que se afasta daquilo que conhecemos 

ou concebemos como verdadeiro ou aceitável. Já as outras hipóteses todas são baseadas na 

invenção, criação literária, a partir da qual nada pode ser tomado como real, ainda que 

verossímil. 

Posteriormente, inventar foi o que o narrador sem nome fez para se aproximar de 

Iara, gerando na personagem linguista o interesse em investigar os neologismos que ele fez 

chegar até ela. Até mesmo os demais personagens foram criados, mas eles se revoltaram e 

ganharam vida própria: 

 

Eu tinha construído um personagem para ti, o poeta Alexandre Anhanguera, 

mas como todos os bons personagens o malandro revoltou-se. Fugiu ao 
argumento. Pôs-se a improvisar e no fim arrastou-nos aos dois por caminhos 

que eu não teria sido capaz de prever. Anhanguera e aquele meu misterioso 

compatriota, Plácido Domingo, não tardaram a descobrir o logro. (MP, p. 219) 
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Através de tal trecho percebemos a possibilidade de determinada criação fugir ao argumento, 

revoltar-se e ganhar vida própria, surpreendendo até mesmo seu criador, que passa a não ter 

mais “poder” sobre o que criara, cabendo a ele apenas permitir que os personagens vivam, 

transitem e interajam até que tenham desfechos derradeiros. Ou seja, cabe aos criadores 

retomarem suas criaturas ou criações caso assim reivindiquem. 

Tal retomada liga-se ao que Eco denomina “estrutura da narrativa”, pensada e 

construída de modo a funcionar de determinado modo no interior da obra, o que evidencia, 

portanto, a elaboração de um projeto consciente, ainda que velado. Faz parte do jogo, também, 

a ilusão que o autor cria em seu leitor, principalmente o jogador, pois muitas vezes, 

“satisfazemo-nos porque encontramos o que esperávamos, mas não atribuímos este ‘encontro’ 

à estrutura da narrativa, e sim à nossa astúcia divinatória”. (ECO, 1989, p. 124). Desse modo, 

temos a ilusão de que vencemos, mas, na realidade, também somos jogados no 

“macrorromance”, pelo próprio texto ou ainda pelo autor implícito, cujas estratégias de jogo, 

com relação a Agualusa, perpassam, também, a questão da alegoria, construída a partir da 

junção, principalmente, da metáfora com a ironia. 

Neste sentido, verificamos passagens nas quais Agualusa aborda temas recorrentes 

em suas obras, de modo a significarem para além do que a denotação nos oferece como 

significação. Algumas alegorias são mais evidentes que outras, todavia sempre precisamos ler 

considerando que algo pode significar para além daquilo que percebemos de imediato. É como 

se houvesse a necessidade de nos aprofundarmos e adentrarmos nas entrelinhas do texto, sem 

que nos percamos nesse trajeto, cuidando para que o texto não nos arraste como que para um 

abysmo, grafado exatamente com y para representar as suas profundezas. 

É preciso considerarmos que as alegorias são construídas sobre o mostrar e o ocultar 

de um jogo duplo, e intencional, proposto pelo ficcionista, que escolhe as melhores imagens de 

modo a representar o que pretende inicialmente. As alegorias podem ser tomadas como boas 

ou más e independentemente de atribuirmos às construções determinado juízo de valor, 

precisam funcionar na obra literária e serem, no mínimo, aceitáveis no contexto da narrativa. 

Neste sentido, podemos indagar se tais construções figurativas não poderiam ser 

representadas denotativamente, cuja resposta pode ser afirmativa. Todavia o que está por trás 

da alegoria é mais do que simplesmente mostrar imagens, é convidar o leitor a sentir junto, a 

partilhar de um ponto de vista comum, a jogar o jogo, construindo a significação do que é 

percebido, ora ganhando, ora perdendo, mas antes, e acima de tudo, vislumbrando a cena 

imaginada [por que não sonhada] pelo autor. 
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Agualusa convida seu leitor a partilhar consigo imagens, histórias e a História dos 

espaços pelos quais seus personagens transitam, a refletir acerca do papel e importância da 

língua, bem como da escrita enquanto possibilidade de permanência. Convida a vivenciar, 

através de imagens pictóricas, experiências relacionadas à memória e ao esquecimento, 

sobretudo com relação aos sentimentos que a manutenção, ou não, da memória pode 

desencadear, seja a felicidade, a esperança, ou ainda o medo. 

O ficcionista evidencia a possibilidade de dizer algo, cuja significação não está na 

superfície do que é dito, sendo necessário que mergulhemos para além dela e assim seguimos, 

transitando por entre os romances agualusianos, de modo a experimentarmos o mundo 

representado a partir e através de seu projeto de “macrorromance”. Jogamos e somos jogados 

em um universo onde nada termina quando acaba, ao contrário, as estórias se sucedem, umas 

após outras. Consequentemente os personagens também se sucedem, uns após outros, havendo 

a possibilidade, para alguns deles, de surgirem, novamente, no universo diegético. Nada termina 

quando acaba, ao contrário, quando imaginamos que as cortinas estão prestes a se fecharem, 

determinados personagens voltam à boca de cena e continuam a povoar sonhos ou mesmo a 

sonharam eles próprios, voluntariamente ou não. 
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