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RESUMO 

A presente dissertação se desenvolve com o intuito de analisar e repensar categorias 

literárias, como as de narrador e ponto de vista narrativo, no marco da heterogeneidade 

e demais componentes culturais relativos à agência afrodiaspórica, bem como a 

interação das mesmas como articuladoras principais da funcionalidade crítica em 

Changó, el gran putas, de Manuel Zapata Olivella. Obra na qual a utilização 

agramatical dos tempos verbais, a pluralidade de vozes narrativas e o ponto de vista 

múltiplo conspiram contra a estabilidade do romance enquanto a forma narrativa 

moderna mais valorizada. Evidenciando a produção cultural afrodiaspórica, permeada 

de elementos da diversidade cultural, linguística, étnica e social ao resgatar, sobretudo, 

os princípios religiosos e filosóficos das culturas iorubana e banto em um relato que 

acompanha a situação do homem negro desde o início da escravização dos povos 

africanos até seu desterro no continente americano e Caribe, proporcionando contatos 

culturais conflituosos entre diversos grupos, e a consequente busca de liberdade por 

parte dos colonizados até o século XX. A análise está centrada na terceira parte da obra, 

intitulada “La rebelión de los vodús”, que reelabora ficcionalmente os eventos históricos 

que deram lugar à Revolução Haitiana, abordados de acordo com a perspectiva mítica-

religiosa baseada no vodu haitiano em sua função social, e no Muntu enquanto noção de 

pessoa, que orientam o relato como um todo. Portanto, a partir do trabalho teórico-

crítico realizado até o momento, pode-se concluir que, para construir um relato capaz de 

comunicar a heterogeneidade cultural latinomericana e caribenha, orientado por uma 

cosmovisão africana, Manuel Zapata Olivella operou uma refuncionalização radical das 

categorias conformadoras do romance enquanto forma narrativa moderna, dando ensejo 

a um discurso que expressa uma visão crítica da história afrolatinoamericana.   

  

Palavras-chave: Refuncionalização das categorias narrativas. Literatura 

afrolatinoamericana. Heterogeneidade Cultural. Cosmovisão africana. Revolução 

Haitiana. Manuel Zapata Olivella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The present dissertation is developed in order to analyze and rethink the narrator 

categories and narrative point of view from the perspective of the afro-diasporic cultural 

heterogeneity, as well as the interaction of the main articulators of critical 

functionality in Changó, el gran putas, Manuel Zapata Olivella. The work proposes the 

agramatical use of verb tenses, the plurality of narrative voices and the multiple point of 

view conspiring against the stability of the novel as the most valued modern narrative 

form. The novel presents an afrodiasporic cultural production permeated by elements of 

cultural, linguistic, ethnic and social diversity by rescuing, above all, the religious and 

philosophical principles of  Yoruba and Bantu’s culture in a report accompanying the 

situation of the black man from the beginning of the enslavement of African people to 

their exile in American and Caribbean continent, providing conflicting cultural contacts 

between various groups, and the consequent pursuit of freedom by the colonized until 

the twentieth century. The analysis focuses on the third part of the book, entitled “La 

rebelión de los vodús”, which fictionally re-elaborates the historical events that gave 

space to the Haitian Revolution, approached from the mythical-religious perspective 

based on Haitian voodoo in its social function, and in Muntu as a notion of person, 

which guide the story as a whole. Therefore, from the theoretical-critical work done so 

far, it can be concluded that, in order to construct a report capable of communicating 

Latin American and Caribbean cultural heterogeneity, guided by an African worldview, 

Manuel Zapata Olivella operated a radical refunctionalization of the conforming 

categories of the novel as a modern narrative form, giving rise to a discourse that 

expresses a critical view of Afro-Latin American history. 

 

Keywords: Refunctionalization of narrative categories. Afrolatinamerican literature. 

Cultural heterogeneity. African cosmovision. Haitian Revolution. Manuel Zapata 

Olivella. 
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INTRODUÇÃO 

 

“la profunda convicción de que en los horrores de la travesía trasatlántica venía 

incubada la resistencia, la lucha por la libertad y la solidaridad, circunstancias que los 

africanos enfrentaron con sus dioses y sus lenguas hasta donde les fue posible” (Henao-

Restrepo, 2010, p. 12) acarretou um movimento em busca da reconstrução – também 

ficcional – da narrativa sobre a diáspora africana proveniente do processo de 

escravização no período colonial. Uma vez que os relatos produzidos pelas mesmas 

mãos que tornaram esses horrores possíveis não eram suficientes para revelar outras 

perspectivas sobre estes fatos, o escritor, antropólogo e médico colombiano Manuel 

Zapata Olivella (1920-2004) foi um dos herdeiros desse passado escravocrata que 

assumiu como desafio o relato ficcional da “condição diaspórica” (Tittler, 2007) do 

negro nas Américas. Assim, no livro Changó,el gran putas (2010a), Manuel Zapata 

Olivella reelabora ficcionalmente uma série de fatos míticos e históricos relevantes para 

a conformação do afrolatinoamericano desde a perspectiva do negro, contrapondo-se ao 

que por muito tempo se afirmou a respeito da ausência de história dos povos africanos, 

devido à vinculação indissociável (do ponto de vista ocidental, forjador dos relatos 

monumentais) entre registro básica ou majoritariamente oral e “ausência de 

civilização”, no que tange ao passado africano, por um lado, quanto à origem 

supostamente mítica de acontecimentos históricos como a Revolução haitiana, no que 

tange às agências da diáspora africana nas Américas, pelo outro. 

O autor utiliza justamente esses fatores, tanto a oralidade quanto elementos 

mítico-religiosos, para traçar a história do afroamericano ressaltando a necessidade de 

buscar na ancestralidade africana os conhecimentos a respeito das matrizes desses 

relatos e seus protocolos ficcionais específicos.  

Desde o prólogo de Changó, el gran putas podemos entrar em contato com o 

universo mítico-religioso africano enquanto um elemento gerenciador de todo o livro. Já 

no prólogo da edição que tomamos como referência neste trabalho, Darío Henao 

Restrepo, ao tratar do processo de escrita desta obra, aponta para o fato de que, após 

mais de dez anos escrevendo a saga sobre a diáspora africana e seus efeitos no mundo 

moderno, Zapata atentou-se para a importância de dotar a narrativa de uma 

característica própria; consciência esta que o levou a manifestar a necessidade de ir à 

África. Lá, após ser convidado pelo presidente do Senegal no ano de 1974, Léopold 
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Sédar Senghor, pede autorização para cumprir o chamado de seus ancestrais passando 

uma noite completamente despido na ilha de Gorée – lugar onde os escravos capturados 

no continente africano aguardavam os navios negreiros chegarem para levá-los aos 

outros continentes. Assim, segundo o próprio Zapata, poderia relembrar os sofrimentos 

vividos por seus antepassados. Após passar a madrugada nos escombros do que antes 

foi uma fortaleza e prisão para os homens e mulheres negros/as caçados em África no 

período colonial, conta ter recebido a visita de seus ancestrais, e com a ajuda deles 

concebido o arcabouço poético de sua obra célebre: a elaboração de “un mundo que 

estaría tutelado por los dioses de sus ancestros africanos.” (Henao-Restrepo, 2010, p. 

15).  

Portanto, Changó, el gran putas, mais do que uma saga sobre a diáspora 

africana e seus efeitos no mundo moderno, passou a consistir em uma grande cerimônia 

de devoção aos orixás, cuja função social (Bastide, 1974) constitui uma forma de 

resgate da liberdade cultural e política empreendida pelos africanos e seus descendentes, 

ao fazerem sobreviver diferentes manifestações religiosas de origem africana em meio à 

diáspora à que foram forçadamente submetidos. 

Acorde com esses protocolos, os orixás são invocados no início do relato para 

orientar essa redescoberta que começa com o canto ao nascimento dos orixás e segue 

com a saga da diáspora africana nas Américas, perpassando por momentos históricos 

que ressaltam o protagonismo negro na luta pela liberdade integral de seu povo.  

Dentre os momentos históricos ficcionalizados por Manuel Zapata Olivella está 

a Revolução Haitiana, cuja relevância tende a ser ignorada pela narrativa histórica 

ocidental desde seus inícios, pois dentre outros fatores, está reconhecidamente atrelada a 

aspectos mítico-religiosos do culto aos vodus, amplamente difundido na ilha. Aspectos 

estes que Manuel Zapata busca ressignificar em toda a saga/romance, e que acabam por 

tornar a terceira parte de Changó, el gran putas, na qual a Revolução haitiana é 

contextualizada do ponto de vista da história cultural, o momento da obra que comporta 

com maior intensidade os protocolos ficcionais forjados pelo autor e que, portanto, 

receberá nossa maior atenção neste estudo.  

Nessa operação necessária (para a construção do arcabouço narrativo e, 

consequentemente, da compreensão do funcionamento das motivações ao interior do 

mesmo) de evocar os conhecimentos dos ancestrais, não apenas os africanos são 

reconhecidos como geradores dos (relatos) afroamericanos e promotores de suas 

agências históricas, mas também os indígenas e os europeus, colocando em cena visões 
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críticas da apropriação das noções de miscigenação e sincretismo por parte da cultura 

letrada, questionadas pela interposição, no ponto de vista narrativo, de noções tais como 

a de trietnicidade (Zapata-Olivella) e heterogeneidade cultural (Cornejo-Polar) que 

perpassam a obra.  

Condizente com essa funcionalidade de reflexão crítica do relato ficcional, o 

narrador de Changó, el gran putas é o Muntu: a manifestação mais pertinente da 

consciência dessas noções, já que por si só é constituído por diversos seres que têm 

como fator unificador uma força que pode materializar-se de formas variadas, 

adicionando ao livro diversas vozes que reafirmam as matrizes histórico-culturais 

africanas da “malungagem” (Branche, 2008), característica da agência 

afrolatinoamericana. Assim, mesmo que o Muntu esteja condenado nas tábuas de Ifá a 

errar no deserto americano da escravidão, Xangô lança também sobre o Muntu a 

maldição de que carregue com a responsabilidade da própria libertação bem como da 

libertação da humanidade. E é nesse equilíbrio entre determinismo, livre arbítrio e 

messianismo que se articulam, em boa medida, as tensões entre as motivações e as 

ações no “romance”. (Tittler, 2007) 

Além disso, em uma macroestrutura romanesca aparentemente linear, a 

utilização agramatical dos tempos verbais, a pluralidade de vozes narrativas, o ponto de 

vista múltiplo e o registro linguístico diglóssico conspiram contra a estabilidade e 

racionalidade da (mais alta) forma narrativa moderna. De tal modo, Changó, el gran 

putas questiona os modelos europeus, baseados na escrita como condição de 

possibilidade de produção de um relato legível e autônomo, e fortalece a elaboração de 

uma produção que reivindica a liberdade para além da temática principal, alcançando os 

meios pelos quais serão refuncionalizadas categorias estabelecidas pela tradição literária 

ocidental a serviço da funcionalidade crítica da obra.   

Na linha do pensamento contracolonial, herdeiro da negritude, este trabalho 

pretende dar conta da análise da interação das categorias de “narrador” e “ponto de 

vista” como articuladoras principais da funcionalidade crítica de Changó, el gran putas, 

vinculando as dificuldades de sua recepção ao debate contemporâneo em torno à 

“cultura negra nas Américas”, ao considerar a busca pela liberdade (a cosmovisão não 

ocidental e a heterogeneidade cultural) como princípio expressivo que permeia os 

âmbitos extratextuais, macroestruturais e intratextuais  da obra em questão. 

Dentro do marco da teoria literária, da literatura comparada e dos estudos 

culturais, bem como do exercício constante de uma perspectiva crítica que exponha o 
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relativismo cultural expressado pelas respectivas categorias em uso, este trabalho leva a 

cabo sua análise e reflexão crítica sobre a base de um corpus que inclui referências a 

produções literárias e das ciências humanas sobre as culturas da diáspora nas Américas, 

bem como à crítica que elas suscitaram. 

Esse corpus se recorta segundo o critério de pertinência teórico-literária e do 

campo dos estudos culturais em torno, principalmente, às noções de narrador, ponto de 

vista/perspectiva narrativa, diáspora, malungaje e heterogeneidade cultural/cimarronaje, 

relativas ao estudo das culturas populares afrolatinoamericanas. Pois a partir da leitura, 

análise e cotejo deste corpus de base e da bibliografia teórica e crítica de referência, 

torna-se possível avaliar a pertinência no uso de tais meios expressivos pelos quais é 

cabível à obra comunicar a história de liberdade e heterogeneidade afrodiaspórica 

silenciada por séculos. 

A partir da leitura e análise da bibliografia de base, tornou-se possível 

estruturar o trabalho em três capítulos que tentam explorar os protocolos ficcionais 

utilizados por Zapata, partindo da análise de elementos culturais afrodiaspóricos que nos 

permitem restabelecer os elos com a cosmovisão africana orientadora do romance. 

Portanto, o primeiro capítulo resgatará o caráter mítico do orixá Xangô, figura central 

da obra e demais divindades de origem africana cujas simbologias fornecerão a 

motivação narrativa e a funcionalidade crítica da mesma, de maneira a nos levar a 

questionar a universalização de aspectos centrais da tradição literária moderna e a 

hegemonia da cosmovisão ocidental. O segundo capítulo retoma noções culturais 

básicas que perpassam todo o relato e estão fundamentadas em ricas tradições africanas 

ressignificadas em Changó, el gran putas a fim de atender à operacionalidade crítica da 

obra. Já no terceiro capítulo, a partir da análise de uma das partes do romance em que a 

Revolução haitiana é contextualizada, analisaremos os conflitos entre o pensamento 

ocidental e não ocidental e a maneira como essas concepções de mundo incidem tanto 

sobre os eventos e relatos históricos, quanto sobre relatos ficcionais, levando Manuel 

Zapata Olivella a operar uma refuncionalização radical de categorias narrativas 

estabelecidas pela teoria literária ocidental por meio de um resgate sociocultural 

afroamericano que orientam e motivam este trabalho. 

 

 

 



15 
 

 
 

CAPÍTULO 1  

CHANGÓ: MOTIVAÇÃO NARRATIVA E FUNCIONALIDADE CRÍTICA 

 

Para cumprir o propósito designado por seus ancestrais, direcionado à 

elaboração de uma obra cuja visão de mundo estivesse conduzida pelos deuses de seus 

ancestrais africanos, Manuel Zapata Olivella abre Changó, el gran putas com um 

poema épico cantado por Ngafúa, alto sacerdote do culto vodu que, ao dar início à 

grande cerimônia de adoração aos orixás em que a obra está fundamentada, introduz os 

leitores ao relato da formação do mundo e surgimento dos catorze orixás filhos de 

Iemanjá, que se somam a outros para compor o panteão iorubá. Entre eles está Xangô, o 

orixá da guerra, descrito desde o título do livro como alguém que se destaca, já que a 

expressão “gran putas” também pode designar alguém que é tido como o maioral, o 

melhor de todos.  

Em um estudo sobre Xangô, Pierre Verger (2018) mostra que, assim como 

todos os orixás, Xangô possui dois aspectos pelos quais pode ser descrito: um histórico 

e outro divino. Historicamente Xangô era proveniente da família real de Oyó, filho de 

Oranian e Torosi. Por seu caráter violento e imperioso não teria sido bem aceito pelos 

moradores de Kosô, cidade materna onde passou sua infância. Apesar de enfim impor-

se pela força em Kosô, mudou-se para Oyó acompanhado de seus seguidores, onde 

instalou um bairro próprio, denominado Kosô, o que lhe conferiu o título de Oba Kosò 

(“rei de Kossô”). Em Oyó, Xangô destronou seu irmão Dadá-Ajaká – de caráter calmo e 

pacífico –, e tornou-se o terceiro filho de Oranian a assumir o trono de Oyó. Pierre 

Verger não nos fornece maiores informação acerca das razões que levaram Xangô a 

abandonar a liderança de Oyó, ainda assim mostra que após os sete anos do reinado de 

Xangô, Dadá-Ajaká voltou a assumir o trono de maneira diferente de seu primeiro 

reinado – agora mais valente e guerreiro.  

Em relação ao seu aspecto divino, Xangô “permanece filho de Oranian, 

divinizado porém”, enquanto sua mãe passa a ser Yamase e suas esposas são as 

divindades Oiá, Oxum e Obá. A seguir transcrevo mais informações a respeito das 

características divinas de Xangô expostas por Verger: 
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Xangô é viril e atrevido, violento e justiceiro, castiga os mentirosos, 

os ladrões e os malfeitores. Por esse motivo, a morte pelo raio é 

considerada infamante. Da mesma forma, uma casa atingida por um 

raio é uma casa marcada pela cólera de Xangô. O proprietário deve 

pagar pesadas multas aos sacerdotes do orixá que vêm procurar nos 

escombros os èdùn àrá (pedras de raio) lançados por Xangô [durante a 

tempestade] e profundamente enterrados no local onde o solo foi 

atingido.  

Esses èdùn àrá (na realidade, machados neolíticos) são colocados 

sobre um pilão de madeira esculpida (odó), consagrada a Xangô. Tais 

pedras são consideradas emanações de Xangô e contêm o seu àse, o 

seu poder. O sangue dos animais sacrificados é derramado, em parte, 

sobre suas pedras de raio para manter-lhes a força e o poder. O 

carneiro, cuja chifrada tem a rapidez do raio, é o animal cujo sacrifício 

mais lhe convém. [...] 

O símbolo de Xangô é o machado de duas lâminas estilizado, osé 

(oxé), que seus elégùn trazem nas mãos quando em transe. Lembra o 

símbolo de Zeus, em Creta. Esse oxé parece ser a estilização de um 

personagem carregando o fogo sobre a cabeça; este fogo é, ao mesmo 

tempo, o duplo machado e lembra, de certa forma, a cerimônia 

chamada ajere, na qual os iniciados de Xangô devem carregar na 

cabeça um vasilhame cheio de furos, dentro do qual queima um fogo 

vivo. Eles não se sentem incomodados por esse fardo ardente, 

demonstrando, através desta prova, que o transe não é simulado. 

(Verger, 2018, p. 140-141) 1 

 

Verger ressalta outros atributos divinos de Xangô, como a elegância, o garbo e 

suas maneiras galantes, dando como exemplo um trecho do que ele denomina “uma 

história do Ifá”, ou ainda, ao reproduzir parte da saudação de seus fieis, exalta a 

personalidade forte de Xangô.  

Ainda que em Changó, el gran putas alguns atributos deste orixá destoem dos 

enumerados por Verger – principalmente em relação à sua árvore genealógica, uma vez 

que em Changó, el gran putas o orixá da guerra é apresentado como filho direto de 

                                                           
1 Mais informações a respeito dos ritos consagrados a Xangô podem ser encontradas no capítulo 10 

“Xangô - Sàngó”, em Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo. Trad. Maria Aparecida de 

Nóbrega. Salvador – BA: Fundação Pierre Verger, 2018, p. 140-146. 
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Orugan e Iemanjá, enquanto Verger informa que Oranian e Yamase seriam seus pais –, 

a justiça de Xangô será o principal atributo do orixá ressaltado por ambos autores. 

Em outra obra de referência importante publicada no Brasil, dentre os mitos 

dos orixás compilados por Reginaldo Prandi, 40 estão voltados a explicitar diferentes 

atributos deste orixá e de seu culto. O mito “Xangô é reconhecido como o orixá da 

justiça”, nos conta os eventos que relegaram a Xangô a administração da justiça. Conta-

se que 

 

Xangô e seus homens lutavam com um inimigo implacável. 

Os guerreiros de Xangô, capturados pelo inimigo, 

eram mutilados e torturados até a morte, sem piedade ou compaixão.  

As atrocidades já não tinham limites. 

O inimigo mandava entregar a Xangô seus homens aos pedaços. 

Xangô subiu no alto de uma pedreira perto do acampamento 

e dali consultou Orunmilá sobre o que fazer. 

Xangô pediu ajuda a Orunmilá. 

Xangô estava irado e começou a bater nas pedras com o oxé, 

bater com seu machado duplo. 

O machado arrancava das pedras faíscas, 

que acendiam no ar famintas línguas de fogo, 

que devoravam os soldados inimigos. 

A guerra perdida foi se transformando em vitória. 

 

Xangô ganhou a guerra. 

Os chefes inimigos que haviam ordenado 

o massacre dos soldados de Xangô 

foram dizimados por um raio que Xangô disparou no auge da fúria. 

Mas os soldados inimigos que sobreviveram  

foram poupados por Xangô. 

A partir daí, o senso de justiça de Xangô 

foi admirado e cantado por todos. 

Através dos séculos, 

os orixás e os homens têm recorrido a Xangô 

para resolver todo tipo de pendência, 

julgar as discordâncias e administrar justiça. 

(Prandi, 2001, p. 245) 
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 Cabe à justiça de Xangô maior atenção pois, na narrativa de Zapata, será o 

atributo essencial que, somado ao castigo que ele impõe aos seus, serão os responsáveis 

pela dispersão dos povos africanos, na condição de escravos, por diferentes continentes; 

condição à qual ele acresce, por fim, a retirada do direito da intervenção direta dos 

orixás nesta luta. Esta condenação, que vem a ecoar por toda a obra, é proferida no 

poema épico por meio do narrador Ngafúa, que assim cantará a maldição de Xangô:    

 

¡Eía! ¡Eía! ¡Eía! 

¡La cruel 

la ciega 

maldición de Changó! 

«Pero América 

matriz del indio, 

vientre virgen violado siete veces por la Loba 

fecundada por el Muntu 

con su sangre 

sudores 

y sus gritos 

—revelome Changó— 

parirá un niño 

hijo negro 

hijo blanco 

hijo indio 

mitad tierra 

mitad árbol 

mitad leña 

mitad fuego 

por sí mismo 

redimido».  

Eía, hijo del Muntu! 

La libertad 

la libertad 

es tu destino. 

Cortarás los puños 

la lengua 

los brazos 

del amo que te niega. 

[…] 

librarás la india madre de tu hijo 

la violada abuela por el amo 

escarnecida en la noche 

encadenada por el día 

en el surco 

en la cocina. 

Al zambo 

al mulato 

nutridos con tu sangre 

librarás de prisiones 

de mazmorras 
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y de castas opresoras. 

¡Sin fronteras en la sangre 

semilla del nuevo hombre 

vengador de tus padres 

vengador de tus hijos 

la libertad es tu destino!  

Rebeliones 

fugas 

degollinas en las sombras 

estallido de la furia 

la libertad 

alta luna  

alcanzarás con tus puños 

tus muertos 

tus fuegos 

y tus uñas. 

¡Los esclavos rebeldes 

esclavos fugitivos, 

hijos de Orichas vengadores 

en América nacidos 

lavarán la terrible 

la ciega 

maldición de Changó! (Zapata, 2010a, p. 68 - 69) 

 

Ao percebermos que a escravidão não teria sido causada somente pela 

dinâmica do capitalismo em expansão e pela ambição do homem branco da época, mas 

principalmente como consequência de uma maldição proferida pelo orixá Xangô, 

entramos em contato com um dos modos pelos quais o enredo de Changó, el gran putas 

contará com a cosmogonia ioruba para determinar as ações e fatos históricos abordados 

nas partes subsequentes da obra, a fim de ressignificar a diáspora africana nas Américas 

marcada pelas lutas em busca da liberdade das populações aqui reunidas e seus 

descendentes. Maldição esta que não se encontra em relatos e/ou registros notáveis das 

tradições de matrizes africanas publicadas em língua portuguesa, como as de Prandi e 

Verger, e lidas durante a execução deste trabalho. O que nos leva a crer que a origem 

desta maldição se deve à liberdade criativa de Manuel Zapata que, por sua vez, encontra 

lugar em seu posicionamento crítico em que o relato histórico, a religiosidade, o mito e 

a narrativa romanesca se unem.  

Este modo de representação dos fatos históricos é tratado por Darío Henao 

Restrepo em sua tese de doutorado intitulada “O Código Xangô – A cosmovisão mito-

poética de matriz africana em Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella”. De 

acordo com ele, o “Código Xangô” seria “a concretização poética na história relatada 

dos ritualismos e da cosmovisão dos povos iorubá e banto” (Henao-Restrepo, 2016, p. 

184) ou por meio da “filosofia banto e a cosmogonia iorubá” (Henao-Restrepo, 2016, p. 
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184). Desta forma, Manuel Zapata constrói sua saga a partir da visão mítica ou 

cosmovisão africana que tornam possíveis as ações das personagens em cada capítulo e 

as unem ao mesmo tempo em que convertem cada um dos romances que constituem as 

cinco partes da obra em uma única saga em prol da liberdade dos africanos e 

afrodescendentes. Neste sentido, Manuel Zapata ainda contribuiu para a desmistificação 

da visão ocidental sobre as culturas africanas. 

   Ao começar pela consideração de que, no romance, o destino dos africanos e 

seus descendentes é ordenado pelo orixá do panteão iorubá, Xangô, e está presente nas 

tábuas de Ifá - definidoras do destino -, Henao-Restrepo afirma que 

 

Na África, o culto aos orixás e a Ifá estão inter-relacionados. Zapata 

penetrou neles para expressar a intimidade espiritual da cultura dos 

escravizados. Uma maneira de desvirtuar as concepções abismalmente 

equivocadas sobre a espiritualidade africana que existem no Ocidente. 

Ifá é o fundamento de um sistema muito elaborado, baseado numa 

vasta variedade de iniciações em Mistérios muito específicos que têm 

a ver com os funcionamentos internos da Natureza.  

A trama da saga está organizada sobre a circularidade mítica de sua 

cosmovisão. (Henao-Restrepo, 2016, p. 184) 

 

Xangô, ao determinar divinamente um destino de condenação para os povos 

africanos e seus descendentes, também determina a possibilidade do alcance da 

liberdade por estes povos por meio de algumas personalidades designadas em Changó, 

el gran putas, de maneira que cada uma, no lugar e época de sua existência histórica, 

seja responsável por restabelecer a relação dos ancestrais com toda a humanidade 

assinalada pela escravidão. Essas personagens, portanto, apesar de apresentarem certa 

individualidade em suas existências, além do ideário e objetivo comuns a todas, 

compartilham o fato de constituírem o Muntu – conceito relativo à força de existência 

dotada de inteligência e capacidade volitiva imanente aos diferentes seres. Este 

conceito, por sua vez, estaria atrelado à noção ocidental de pessoa e configuraria, por 

sua vez, de acordo com Tempels, a base do pensamento banto, resgatado pelas culturas 

de matrizes africanas em diáspora. A refuncionalização desse pensamento, em chave 

narrativa, também permite às personagens de diferentes tempos e localidades 

constituírem o Muntu, e se manifestarem no romance por meio de diferentes formas e 
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vozes narrativas que darão conta de exprimir a pluralidade de perspectivas e 

experiências vividas pelos diversos povos africanos escravizados na América e no 

Caribe, bem como as consequências do processo de escravização para os 

afrolatinoamericanos, além de possibilitar a manifestação de um narrador que foge às 

categorizações de narrador até então reconhecidas pela tradição literária ocidental que 

se pretende universal. 

Segundo nos mostra o próprio autor da obra no “Cuaderno de bitácora” incluído 

ao final do livro, a palavra “muntu” representaria o “Singular de bantú (Véase Bantú)”. 

Levando-nos a encontrar apenas no verbete “bantú” o significado que buscamos:  

 

Plural de muntu, hombre. El concepto implícito en esta palabra 

trasciende la connotación de hombre, ya que incluye a los vivos y 

difuntos, así como a los animales, vegetales, minerales y cosas que le 

sirven. Más que entes o personas, materiales o físicos, alude a la 

fuerza que une en un solo nudo al hombre con su ascendencia y 

descendencia inmersas en el universo presente, pasado y futuro. 

(Zapata, 2010a, p. 648) 

 

A partir dos verbetes “muntu” e “bantú”, podemos compreender mais 

profundamente a noção de pluralidade que o Muntu carrega. Possibilitando que a obra 

esteja composta por personagens dentre as quais se destacarão como principais formas 

de existência, pelas quais o Muntu também poderá expressar-se, as personagens que 

forem marcadas por “las serpientes de Tamin/ las serpientes mágicas/ vida y muerte 

inmortales/ símbolos del Muntu/ en el exilio” (Zapata, 2010a, p. 66) – símbolo presente 

em todos os principais representantes do Muntu nas Américas.  

Por terem sido levados a abandonar os orixás e boa parte da religiosidade 

quando foram arrancados do solo africano, os afroamericanos teriam perdido a 

consciência da ligação espiritual que os constituía também enquanto sujeitos de 

ascendência africana e passariam a viver “buscando los orígenes perdidos” (Zapata, 

2010a, p. 55). De forma que em Changó, el gran putas as personagens destinadas a 

restaurar a relação da humanidade com os orixás levam uma vida de acordo com os 

padrões coloniais estabelecidos até que se percebem marcadas pelas serpentes de 

Elegbá. A partir deste momento abandonam o estilo de vida anterior e passam a dirigir 
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seus movimentos em prol da luta pela liberdade de seu povo, auxiliadas por forças 

ancestrais africanas. 

 Elegbá, ou Eshu-Elegba – nome ioruba dado a um dos mais importantes orixás 

do panteão –, também denominado Legba pelos Fon e Papa Legba pelos haitianos, 

como explicitado por Robert Farris Thompson em Flash of the spirit – Arte e filosofia 

africana e afro-americana –, está presente em diferentes materiais acerca das culturas 

de origem africana, dado a sua relevância. De acordo com Prandi é conhecido como 

Eleguá ou Bará e, ao ser descrito com maior relevância por Juana Elbein dos Santos, em 

Os Nàgô e a morte: Pàde, Ásèsè e o culto Égun na Bahia, tal descrição pode nos 

auxiliar na compreensão tanto dos aspectos divinos de Eshu-Elegba, quanto de sua 

representatividade poética em Changó, el gran putas, razão pela qual adentraremos a 

este ponto inserindo diferentes trechos da obra de Elbein nesta parte do trabalho.  

Juana Elbein afirma que  

 

Èsù não só está relacionado com os ancestrais femininos e masculinos 

e com suas representações coletivas, mas ele também é um elemento 

constitutivo, na realidade o elemento dinâmico, não só de todos os 

seres sobrenaturais, como também de tudo o que existe. 

[...] Èsù não pode ser isolado ou classificado em nenhuma categoria. É 

um princípio e, como o àse que ele representa e transporta, participa 

forçosamente de tudo. Princípio dinâmico e de expansão de tudo o que 

existe, sem ele todos os elementos do sistema e seu devir ficariam 

imobilizados, a vida não se desenvolveria. Segundo as próprias 

palavras de Ifá, “cada um tem o seu próprio Èsù e seu próprio Olórun, 

em seu corpo” ou “cada ser humano tem seu Èsù individual, cada 

cidade, cada casa (linhagem), cada entidade, cada coisa e cada ser tem 

seu próprio Èsù”, e mais, “se alguém não tivesse seu Èsù em seu 

corpo, não poderia existir, não saberia que estava vivo, porque é 

compulsório que cada um tenha seu Èsù individual”. Assim como 

Olórun representa o princípio da existência genérica, Èsù é o princípio 

da existência diferenciada em consequência de sua função de 

elemento dinâmico que o leva a propulsionar, a desenvolver, a 

mobilizar, a crescer, a transformar, a comunicar. (Santos, 2012, p. 140 

- 141)  
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 Portanto, torna-se muito significativo que, em Changó, el gran putas, a 

conscientização da vida e existência dos representantes do Muntu enquanto 

responsáveis por resgatar – em meio à diáspora –, os princípios ancestrais de origens 

africanas, advenha do conhecimento da manifestação de Eshu-Elegba, simbolizado pela 

descoberta das marcas das “serpientes de Elegbá” (Zapata, 2010a, p. 88) em seus 

corpos. Pois assim como afirma Juana Elbein dos Santos,“se alguém não tivesse seu Èsù 

em seu corpo, não poderia existir, não saberia que estava vivo” (Santos, 2012, p. 140 - 

141).   

 Além de nos informar acerca do princípio dinâmico em que Èsù também 

consiste, Juana Elbein nos mostra que Èsù tem por “trabalho” ou “obrigação” a missão 

de “resolver tudo o que possa aparecer”. Pois, uma vez que “Cada pessoa tem seu 

próprio Èsù; o Èsù deve desempenhar seu papel, de tal modo que ajude a pessoa para 

que ela adquira um bom nome e o poder de desenvolver-se”. (Santos, 2012, p. 140 - 

141).  Neste sentido, Elbein dos Santos segue afirmando que  

 

a função de Èsù consiste em solucionar, resolver todos os “trabalhos”, 

encontrar os caminhos apropriados, abri-los ou fechá-los e, 

principalmente, fornecer sua ajuda e poder a fim de mobilizar e 

desenvolver tanto a existência de cada indivíduo como as tarefas 

específicas atribuídas e delegadas a cada uma das entidades 

sobrenaturais. (Santos, 2012, p. 143) 

 

 Porém, ao contrário das serpentes utilizadas por Manuel Zapata como símbolo 

deste “princípio dinâmico”, Juana Elbein mostra que, comumente, a imagem associada a 

Èsù seria a imagem do Òkòtó, por se tratar de uma  

 

espécie de caracol e aparece[r] nos motivos das esculturas e como 

emblema entre os que fazem parte do culto a Èsù. Ele consiste em 

uma concha cônica cuja base é aberta, utilizada como pião. O Òkòtó 

representa a história ossificada do desenvolvimento do caracol e 

reflete a regra segundo a qual se deu o processo de crescimento (...); 

um crescimento constante e proporcional, uma continuidade evolutiva 

de ritmo regular (...). O Òkòtó simboliza um processo de crescimento. 

(Santos, 2012, p. 143) 
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 A serpente, por sua vez, de acordo com Robert Farris Thompson (2011) estaria 

estritamente ligada ao Vodu. A respeito, Thompson cita a definição retirada do Oxford 

English Dictionary para, mais tarde, apontar suas limitações. De acordo com essa 

definição, o Vodu é 

 

[...] um corpo de crenças e de práticas supersticiosas que incluem a 

feitiçaria, a adoração da serpente e os ritos sacrificiais, de prática 

comum entre os negros e as pessoas de sangue negro nas Índias 

Ocidentais e no sul dos Estados Unidos e, em última análise, de 

origem africana. (Thompson, 2011, p. 162) 

 

 Já para Thompson, o Vodu é  

 

uma das primeiras realizações memoráveis do povo de descendência 

africana no hemisfério ocidental: uma síntese sofisticada e brilhante 

das religiões tradicionais do Daomé, das culturas Iorubá e Kongo, com 

uma infusão do catolicismo romano. (Thompson, 2011, p. 162) 

  

A origem diversificada do Vodu nos leva a pensar nesta manifestação espiritual 

e seus símbolos, como a serpente, enquanto elementos simbólicos da heterogeneidade 

cultural evocada por Manuel Zapata em Changó, el gran putas. Pois, ao se apropriar da 

serpente, a fim de marcar as variadas personagens principais de sua obra 

independentemente do local em que se encontrem e/ou de suas origens, e unir o 

poderoso símbolo das serpentes ao orixá e “princípio dinâmico” conhecido como 

Elegbá entre os ioruba, porém presente também em diferentes manifestações religiosas 

de matrizes africanas dentro e fora do continente, reforça a pluralidade cultural 

afrodiaspórica que Manuel Zapata estabelece como princípio base de sua obra.   

Outro dado importante fornecido por Juana Elbein a respeito de Eshu-Elegba diz 

respeito ao seu poder e ao seu nome: 

 

esse poder neutro que permite a cada ser mobilizar e desenvolver suas 

funções e seus destinos, é conhecido sob o nome de agbára.  Èsù é o 

Senhor-do-poder, Elegbará, ele é ao mesmo tempo seu controlador e 

sua representação. (Santos, 2012, p. 144) 
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Ao trazer este “princípio dinâmico” (Santos, 2012) para a sua narrativa, 

Manuel Zapata evidencia a ideia de que todos os africanos e afrodescendentes possuem 

em si o poder, a força e os meios para sobreviver aos infortúnios da diáspora. Além de 

reforçar o princípio de união que rege as relações entre as variadas personagens 

presentes na obra. Uma vez que Eshu-Elegba, em seu dinamismo, se encontra em tudo e 

todos, unindo as personagens à mesma fonte de força, de existência e em prol de um 

único objetivo ou missão, manifestando a solidariedade entre diferentes movimentos 

afrodiaspóricos nas Américas, como o Vodu – movimento de resistência que viabiliza a 

manutenção de práticas religiosas pertencentes a diferentes populações postas em 

contato nas Américas e, como vimos até aqui, pode ser representado em Changó, el 

gran putas por meio das serpentes, poetizadas na obra e/ou eternizadas nos corpos das 

personagens. 

Por meio das serpentes e dos princípios míticos e demais símbolos culturais 

livremente combinados em Changó, el gran putas, Manuel Zapata elabora a crítica à 

representação histórica que a cosmovisão ocidental impôs à África e aos seus 

descendentes, evidenciando a pluralidade cultural e, principalmente, reescrevendo a 

história do afrodescendente antes de ser forçadamente retirado de seu local de origem. 

Neste sentido vemos que, além da “serpiente de Elegbá”, Zapata também 

intitula as “serpientes de Tamin” como símbolo de identificação dos afrodescendentes 

representantes do Muntu fora de África, ao fazer com que uma de suas principais vozes 

narrativas cante no início da obra: “las serpientes de Tamin/ las serpientes mágicas/ vida 

y muerte inmortales/ símbolos del Muntu/ en el exilio” (Zapata, 2010a, p. 66). 

As serpentes de Tamin fazem referência à cidade de Tamin, localizada na 

província de Sistan e Baluchestan, no sudeste do Irã. Apesar de o nome desta cidade 

remeter à época do Império Romano, é provável que a mesma exista desde a época do 

Império Persa. Assim como a serpente, símbolo que remete aos antigos impérios que 

possuem, em textos antigos, registros de seres mitológicos como o Ouroboros,  

 

criatura mitológica, uma serpente que engole a própria cauda 

formando um círculo e que simboliza o ciclo da vida, o infinito, a 

mudança, o tempo, a evolução, a fecundação, o nascimento, a 

morte, a ressurreição, a criação, a destruição, a renovação. Muitas 

vezes, esse símbolo antigo está associado à criação do Universo. 

(Diana, Fernandes e Fuks, 2008) 
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Apesar da origem grega da palavra ouroboros, este símbolo pertencia a outras 

civilizações antes de ser assimilado pelos gregos, pois assim demonstrariam os textos 

antigos da Índia e do Japão, por exemplo, bem como os registros do antigo Egito.  Deste 

modo, Zapata defende, poeticamente, a teoria que devolve à África a sua primazia 

enquanto berço “de la semilla humana” (Zapata, 1997, p. 73) e, portanto, da civilização. 

Assim percebemos que a liberdade poética, bem como a perspectiva crítica 

histórica e cultural elaborada por Zapata na obra literária em questão dialogam com os 

postulados historiográfico e antropológico de Cheikh Anta Diop, polímata senegalês 

que defendeu a tese de que o antigo Egito, assim como toda a África e demais 

civilizações antigas presentes em outros continentes, foram primeiramente povoados por 

pessoas negras. Diop se tornou o responsável por promover uma releitura da história, 

reivindicando o lugar do Egito dentro da geografia africana, ao invés do Mediterrâneo.   

A relação de Manuel Zapata com Anta Diop e demais propulsores de 

“tendencias africanistas” (Zapata, 1997, p. 111), como os movimentos da negritude e 

panafricanista, dentre os quais podemos nomear William Edward Dubois, Marcus 

Garvey, Jean-Price Mars, George Pademore, Étienne Léro, Jules Monnerot, René Menil, 

Senghor, Césaire, Léon G. Damas, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyata, Peter Abrahams, 

Aliun Diop, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, André Gide e R. P. Placide Tempels, por 

exemplo, ressalta a filiação do autor de Changó, el gran putas ao pensamento de que, 

entre os afrodescendentes, encontram-se “las raíces más profundas de la humanidad”, 

destinada a “rescatar el pensamiento, el mito, la lírica y el arte africanos” (Zapata, 1997, 

p. 110). Neste ensaio, presente em La rebelión de los genes, – publicado vinte e três 

anos após Zapata retornar do colóquio La negritud y América Latina em Dakar onde, 

convidado por Senghor, pode participar do encontro entre os propulsores das tendências 

africanistas e ter experiências que culminaram no enriquecimento de fatores que 

fundamentariam a escrita de Changó, el gran putas – o autor afirma que, parte do 

intuito destes propulsores estava em “poner en orden la mente y el corazón del 

‘civilizado’” e, para tal, se fazia necessário “volver al manantial de la sabiduría y el 

amor ocultos en el arca ancestral de los primeros hombres” (Zapata, 1997, p. 110). 

Nesta arca ancestral estaria o  

 

tesoro guardado por los griots de África, los poetas de Harlem y las 

Antillas, y tantos creadores – poetas, músicos, pintores, escultores, 
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cantantes – del Caribe continental, los Andes, Suramérica, Oceanía, y 

toda la diáspora africana repartida en el mundo. (Zapata, 1997, p. 110) 

 

Manuel Zapata, portanto, enquanto um dos criadores responsáveis por guardar 

os tesouros da humanidade, fez de sua obra literária um meio de por em ordem a mente 

do civilizado dispersado em diferentes continentes, resgatando a nossa origem histórica 

e cultural africana por meio das “serpientes de Elegbá” ou de Tamin (Zapata, 2010a, p. 

66) e demais símbolos históricos e culturais que remontam à primazia africana enquanto 

berço da humanidade. Tesouros que devem ser reencontrados por todos os 

afrodescendentes por meio do auxílio destes criadores/guardiões.  

Em Changó, el gran putas os criadores poderão ser representados pelas 

personagens principais, levantadas em cada uma das cinco partes que compõem a obra, 

identificados também como  representantes do Muntu fora do continente africano.  

O primeiro representante do Muntu é Nagó, predito nos cantos de Ngafúa e 

Arún. Ngafúa, enquanto alto sacerdote do culto vodu, narrador e personagem principal 

da primeira parte de Changó, el gran putas, ao iniciar a grande cerimônia religiosa de 

louvação aos orixás em que consiste a obra, convida os ancestrais para lhe ajudarem a 

cantar “la larga historia de Nagó el navegante” (Zapata, 2010a, p. 42), pois precisa 

“Que no falte ningún Ancestro/ En la hora de la gran iniciación/ para consagrar a 

Nagó/ el escogido navegante/ capitán en el exilio/ de los condenados de Changó” 

(Zapata, 2010a, p. 45); já Arún, enquanto atende a sua ama, Ezili –  uma reconhecida 

traficante de escravos – , canta a seguinte epopeia:  

 

Changó el tallador de los fuegos 

escogió entre tótems su modelo: 

serpiente burladora de trampas 

movimientos rápidos de ardilla. 

Su pecho coraza de rinoceronte 

potente su mandíbula, garra de león. 

El vaho, los sudores, la saliva 

aceitan su resbalosa piel de anguila 

para limar, para roer los cepos 

en la dentada quijada de la loba 

que en la guarida de las bodegas 

tritura la luz, la vida y los huesos. 
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[…] 

Dos serpientes mordiéndose las colas 

identificarán su presencia 

en la tiránica tierra del exilio. 

Por voluntad de Elegba 

será su símbolo y mensajero 

capitán de las revueltas tribus 

su combatiente compañero. 

Habitante en otros cuerpos 

sembrará el sol en sus noches 

sabiduría en las palabras 

fuego en las cenizas 

vida en la muerte 

risa en el dolor 

belleza en la fealdad 

y constancia en el rencor. 

Te hablo de Nagó el navegante 

hijo de jalunga 

nacido en las costas de Gafú 

biznieto de Sassandra el Grebo 

cuyas fuertes y ágiles barcazas 

exploraron el este. (Zapata, 2010a, p. 89-91) 

 

Nagó, assim como predito nos cantos mencionados, é o herói desta epopeia 

que, mediado pelas deidades oriundas do panteão iorubá liderou os primeiros levantes 

dos condenados de Xangô nas Américas devido à sua condição de escolhido por Elegbá 

– o orixá abridor de caminhos.2 Mas, para melhor compreendermos a importância de 

Nagô e como se dará sua transposição cultural, característica da obra em que se insere, 

recorreremos às observações encontradas na tese de doutorado de Darío Henao Restrepo 

 

Não por acaso o eleito de Elegbá leva o nome de Nagô, pois simboliza 

o epônimo dos africanos na diáspora, invocando poderosas 

                                                           
2De acordo com a explicação oferecida por Manuel Zapata Olivella no “Cuaderno de bitácora”, Elegbá é 

o “oricha intermediario entre los difuntos y los vivos [o símbolo da serpente estaria relacionado com esta 

função]. Es imprescindible su invocación y presencia para que desciendan las demás deidades. Sin su 

ayuda ningún difunto encuentra el camino que conduce hacia la Morada de los Ancestros” (Zapata, 

2010a, p. 653). 
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identidades históricas e políticas, vinculadas a lugares específicos da 

África que dão conta da presença iorubá no Atlântico Negro. Por 

exemplo, existe uma cultura de origem iorubá, chamada “lucumí” em 

Cuba, “nagô” ou “queto” no Brasil e “nagó” no Haiti. Além disso, o 

personagem é de origem Kru, grupo étnico que habitava a foz do rio 

Cavally, reconhecido por ser indômito à escravidão e, portanto, de 

reduzido valor no mercado do tráfico negreiro. Por isso, colocam a 

máscara de ferro em Nagô antes de partir de Nembe (Henao-

Restrepo, 2016, p. 142). 

 

O lugar que Nagó ocupa na obra, enquanto símbolo de tamanha diversidade 

étnica, linguística e cultural, somado ao seu caráter revoltoso, o leva a comandar, junto a 

seus companheiros de viagem Sosa Illamba, Kanuri mai e Olugbala, a rebelião que 

incendiará o navio negreiro, culminando na morte de seus companheiros e na libertação 

de Nagó junto ao novo filho do Muntu, parido por Sosa Illamba em alto-mar, o qual 

deverá proteger.  Após nadarem por nove dias e noites, o filho do Muntu e seu protetor 

chegam ao continente americano alcançando uma momentânea experiência de liberdade 

que acaba por não atingir a todos e, por isso, ser frustrada.  

Isto dá lugar ao chamado do próximo representante do Muntu fora de África 

que, no segundo dentre os cinco romances que compõem a obra, será chamado de 

Benkos Biohó, porém batizado com o nome cristão de Domingo Falupo, pois, após o 

estabelecimento dos africanos em território americano, assim determina o ancestral 

Ngafúa falando através de um dos assistentes de seu parto:   

 

Protegido de Elegba será bautizado con el nombre cristiano de 

Domingo pero todos lo llamaremos Benkos, porque Benkos se llama 

el tatarabuelo rey que sembró su kulonda. Criado en la casa del padre 

Claver se alzará contra ella. Morirá en manos de sus enemigos pero su 

magara, soplo de otras vidas, revivirá en los ekobios que se alcen 

contra el amo. (Zapata, 2010a, p. 155) 

 

Assim como predito por Ngafúa, Benkos Biohó é criado pelo padre Claver para 

lhe servir como tradutor por todos os caminhos que o padre percorresse, a fim de 

suavizar os horrores da escravidão. Porém, ainda que lhe tenha sido ensinada a devoção 

cristã, nunca se afastou de sua ascendência africana, como afirma um de seus ancestrais: 
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En estas correrías del padre Claver, el pequeño rey Benkos era el 

sacristán de sus bautizos, testigo de los matrimonios, remero de su 

bote y báculo de su camino. Pero en las noches, cuando regresaban 

al colegio, ternero que busca a su madre, se acerca corriendo a mi 

lado. Unas veces me llama «tío», otras «abuelo». Sentado en su estera 

y mientras fumo mi tabaco, me cuenta lo que le ha enseñado el padre 

durante el día. Nunca le dije no bebas de esa corriente. Sé que en una 

tinaja caben muchas aguas pero solo la fresca se va al fondo mientras 

la inútil sube y se derrama. (Zapata, 2010a, p. 167) 

 

 Benkos convive com essa dupla influência cultural até o momento em que se 

revolta contra os preceitos cristãos e os horrores da escravidão, liderando, junto com 

María Angola, a revolução contra a Inquisição do Santo Ofício. Culminando em sua 

morte quando, traído por Sacabuche, é interrogado pelo Tribunal da Santa Inquisição e 

se nega a confessar a fé cristã ao afirmar: “No moriré por apóstata, sino por glorificar a 

Changó y a mis orichas.” (Zapata, 2010a, p. 233).  

Na terceira parte da obra, outro escolhido por Xangô a viver forçadamente 

afastado de sua ancestralidade até se descobrir um dos principais representantes do 

Muntu fora do continente africano, é o emblemático líder da Revolução Haitiana, 

Toussaint L’Ouverture. Em Changó, el gran putas Zapata mostra que Toussaint se 

destacou enquanto líder por ter recebido educação francesa, pois foi ligeiramente 

alfabetizado nessa língua e trabalhou diretamente com seu amo francês. Mas, a força e o 

direcionamento para conduzir os africanos e afrodescendentes à libertação da escravidão 

e outorgar o governo da ilha de São Domingos aos negros nativos lhe foram 

transmitidos por seus ancestrais.  

O narrador e voz ancestral principal desta parte da obra, papaloa Petro, afirma: 

“Nadie piensa que Orunla tenía reservado a aquellos ekobios para generales de 

brigada.” (Zapata, 2010a, p. 271), ressaltando a ignorância dos colonizadores em 

relação às possibilidades de ser e existir do homem negro, de acordo com aspectos 

culturais afrodiaspóricos que dirigem os movimentos sociais na ilha, além de ressaltar 

os meios pelos quais os representantes do Muntu se conscientizarão de sua missão. O 

que teria ocorrido enquanto participavam da cerimônia vodu que teria antecedido a 

Revolução haitiana.  
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Em Changó, el gran putas, durante dita cerimônia vodu, o então sacerdote 

Dutty Bouckman, mediado pelo papaloa Petro, unge Toussaint como o mensageiro de 

Elegbá, ou seja, o abridor de caminhos para a liberdade (Henao Restrepo, 2016, p. 153), 

dado que vem a ser relatado da seguinte maneira: “Mi protegido Bouckman extiende su 

brazo por encima de sus cabezas y las muestra a Toussaint: —Este es el mensajero de 

Legba, L’Ouverture, el abridor de las puertas de nuestra libertad.” (Zapata, 2010a, p. 

272).  

Em seguida, na quarta parte de Changó, el gran putas, Simón Bolívar, 

Prudencio Padilla, José María Morelos e Aleijadinho serão os mestiços portadores das 

serpentes de Elegbá convocados para comandar a luta pela liberdade de seus apoiadores 

escravizados na Venezuela, Colômbia e México. 

Simón Bolívar é levado a relembrar sua história de vida, a começar pelo seu 

nascimento, através de um diálogo estabelecido com seu ancestral, Ngafúa, que narra 

por meio de um elemento da natureza mitificado, o Rio Orinoco. Desta forma tomamos 

conhecimento da origem indígena do Libertador e do fato de Simón ter sido 

amamentado por uma ama de leite negra, que neste ato lhe transmitiu o anseio pela 

liberdade.  

Prudencio Padilla também é levado a relembrar a história de seu nascimento, 

mas sua trajetória de vida é frequentemente interpelada pela história do nascimento do 

protegido de Nagó, contada ao fim da primeira parte do livro, ressaltando o fato de que 

Prudencio Padilla seria mais um dos representantes do Muntu nas Américas.  

José María Morelos, igualmente aos outros condenados de Xangô, vai além de 

sua história “pessoal”, e relembra a formação originária do México, bradando os 

“olmecas, toltecas, mayas, zapotecas, totonacas, otomíes, tabascos, mixtecos, aztecas… 

¡Mexicanos!” (Zapata, 2010a, p. 437) enquanto luta pela liberdade de seu território, de 

acordo com o que lhe foi designado através de Nagó: “—Has sido escogido para que 

devuelvas la dignidad a los indios y negros oprimidos, a sus descendientes mestizos, 

zambos y mulatos. A todos congregarás con tus gritos, con tu caballo y tu espada. 

Tromba de Changó, abrirás la brecha por donde corra el río de los insurgentes contra la 

opresión.” (Zapata, 2010a, p. 409).  

Porém, após alcançarem a independência política de seus países, estes 

libertadores abandonam a causa escravocrata. Fato que Zapata interpreta como traição 

às origens negras pois, como relata Cresencio: “es la sombra perro que se oculta en sus 
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sangres, la gota blanca que llevan los mestizos, la que traiciona a sus hermanos indios y 

negros.” (Zapata, 2010a, p. 319) 

Porém, estes não são os únicos representantes do Muntu convocados nesta 

parte da obra. O artista Aleijadinho será também ficcionalizado, considerando os 

aspectos de sua vida que contribuem para a contextualização dos eventos históricos que 

antecederam à Independência do Brasil, como a Inconfidência Mineira.  Mesmo que não 

haja registros da participação ativa de Aleijadinho nos movimentos de luta pela 

libertação do Brasil, Zapata utiliza sua figura por ter vivido no momento e lugar em que 

tais movimentos ocorreram e por ter criado obras que contribuem artisticamente para a 

conquista da liberdade integral da humanidade subjugada pelos horrores da escravidão. 

Pois, uma vez que através da história de Aleijadinho é ressaltada a relação dos 

afrodescendentes brasileiros com a ancestralidade africana, Manuel Zapata mostra que a 

liberdade reivindicada não é apenas física, mas também a de expressão artística e 

religiosa.   

Zapata, ao recriar o momento de execução de algumas obras do escultor, 

mostra que Aleijadinho estaria obedecendo ao chamado dos ancestrais. Aleijadinho 

cumpriria este chamado, por exemplo, ao retratá-los nos doze profetas do Santuário do 

Bom Jesus de Matosinhos, pois assim declara o ancestral Kanuri mai: “—Soy Kanuri 

mai, nunca apartado de ti. Me esculpirás en los rostros de tus profetas, en las carnes 

desgarradas del buen Señor de Matozinhos, allí donde quiera que tu mano sin dedos 

dejó la huella de tu espíritu.” (Zapata, 2010a, p. 376). Ou ainda quando o próprio 

Aleijadinho relata: “De repente la sombraluz se detuvo para pegar sus labios a los míos. 

Era la Virgen purísima con el rostro africano de su hijo, el mismo que puse a Jesús 

cuando lo esculpí predicando a su pueblo en el púlpito de la iglesia de San Francisco.” 

(Zapata, 2010a, p. 376) 

 Neste sentido, por dotar suas esculturas de traços negroides, Aleijadinho 

também subverteria a concepção do lugar de postergação atribuído comumente à 

presença negra no meio cristão.  

Na quinta e última parte em que a epopeia/romance Changó, el gran putas está 

dividido, a principal representante do Muntu americano é a personagem fictícia Agne 

Brown. Agne, uma mulher negra nascida nos EUA após a abolição da escravidão norte-

americana, enfrenta o dilema de, ainda no início de sua vida adulta, se perceber 

chamada para liderar o restabelecimento do culto aos ancestrais africanos entre os 

afrodescendentes norteamericanos, e assim alcançar a liberdade expressiva e religiosa, 
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com especial atenção à mulher negra. Porém, Agne desconhece suas origens africanas, 

pois ainda quando criança, após a morte de seu pai, foi adotada por uma família branca 

de quem recebeu uma educação cristã.  

Para conscientizar-se de suas origens e de seu destino enquanto representante do 

Muntu nas Américas, Agne dialoga internamente com ancestrais, como Ngafúa, cuja 

voz ouvirá: 

 

Agne Brown, soy Ngafúa, mensajero de Changó. Te hablo con los 

ojos invisibles de tus ancestros aquí presentes […] 

¡Oye tu memoria ancestral, en ella duermen, viven, nacen los hijos de 

Sosa Illamba, madre de los hambrientos sin nombre! 

Agne Brown, parto de Yemayá, escúchame: 

Changó, entre todos los ekobios, te ha escogido a ti: mujer, hija, 

hermana y amante para que reúnas la rota, perseguida, asesinada 

familia del muntu en la gran caldera de todas las sangres. 

¡Que el pasado de esclavitud no tenga por qué avergonzarlos! 

[…] 

Respira el aire libre, aquí estamos alumbrando el comienzo de tu 

nueva vida olvidada de la carimba que puso la loba blanca sobre tu 

soul. (Zapata, 2010a, p. 443) 

  

A voz do ancestral Zaka dá sequência à narrativa nos permitindo acompanhar o 

processo de reconhecimento de Agne enquanto representante do Muntu, pois Zaka 

assim declara: 

 

El humo de la ducha te envolvía y gozosa te hundirás en el agua 

templada. Lentamente entras en posesión de tu cuerpo. «Si mi padre 

me viera ahora distinta a los bracitos escuálidos que tanto 

acariciaba…». Te enjabonabas los hombros cuando adviertes que no 

te habías quitado la pulsera y te echarás a reír. No es la primera vez 

que te acontece. Mientras mantenías el brazo extendido fuera del agua, 

sorprendida, descubres la mácula en mitad de los senos. Asustada, 

trataste de sacudirla pero no pudiste arrancártela. 

Enciendes la luz. Allí persistía entre tus senos el vivo y encarnado 
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cuajarón. Un vago sentimiento revive el olvido de pasadas angustias, 

el olor a carne quemada. Intuirás la forma de la mancha: dos 

serpientes mordiéndose las colas. (Zapata, 2010a, p. 444) 

  

Em sua trajetória a fim de conscientizar-se acerca de sua ancestralidade, Agne 

se encontra com variadas personalidades americanas que, assim como ela, dedicaram 

suas vidas para lutar pela liberdade integral de seus povos, como Harriet Tubman, 

Sojourner Truth, Malcolm X, dentre outras, que a auxiliam a adquirir maior consciência 

de si e a encontrar a força necessária para lutar pela liberdade de expressão e cultual de 

todos os filhos do Muntu nas Américas, especialmente os afronorteamericanos que, 

mesmo após a abolição da escravatura, vivem sob diferentes condições de submissão.  

Porém, ao final da quinta parte da obra, são frustradas todas as tentativas 

empreendidas por Agne e os demais representantes do Muntu levantados nas partes 

anteriores para porem em liberdade todo ser que viva sob qualquer condição de 

submissão e exploração independentemente da sua vinculação étnica. Levando os 

próprios orixás a manifestarem tamanha frustração, ao constatarem que depois de 

séculos de lutas e insuficientes conquistas, a liberdade integral do afrolatinoamericano 

ainda não teria sido plenamente alcançada. 

Portanto, percebemos que o chamado de Xangô à luta protagonizada por cada 

um dos representantes do Muntu no exílio orienta a saga que se move em prol da busca 

pela liberdade por meio da restauração do culto aos ancestrais, tornando-se então o 

elemento desencadeador de toda a obra, assim com o que expõe o próprio autor ao dizer 

que as cinco partes ou romances que compõem a obra possuem como “única ligazón” os 

“orichas africanos y los difuntos padres nacidos o muertos en América que no 

reconocen los límites de los siglos, ni de las geografías o de la muerte.”. (Zapata, 2010ª, 

p. 35) 

De maneira que as personagens de Changó, el gran putas, ao evocarem a 

pluralidade e unicidade como principais características constituintes do Muntu a serem 

tratadas por Manuel Zapata Olivellla nesta obra, ao mesmo tempo em que aproximam 

os leitores a um dos conceitos centrais do pensamento banto, contribuem para o 

estabelecimento da perspectiva crítica acerca da conformação do sujeito 

afrolatinoamericano que, somado à cosmogonia iorubana, marcada na obra pela 

presença de Xangô e demais orixás que determinam e motivam as ações das 
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personagens, acabam por reivindicar a heterogeneidade como traço constituinte do 

sujeito africano, seus descendentes, sua produção histórica e artística.  

Além do pensamento e da cosmogonia africanos, Manuel Zapata considera 

também os elementos de matrizes indígenas americanas e europeus na formação da 

nova humanidade afrolatinoamericana, mas se dedica especialmente a contrapor a 

hegemonia europeia que comumente prevalece nas relações heterogêneas em que os 

elementos culturais africanos se fazem presentes de maneira inferiorizada. Portanto, de 

acordo com o propósito do autor, o restabelecimento da centralidade cultural africana 

ganhará uma maior atenção neste trabalho, em detrimento até mesmo de outras culturas 

minorizadas no que se refere à concepção da heterogeneidade afrolatinoamericana, 

como a contribuição da cultura indígena.  

Sendo assim, uma vez que a saga questiona o ponto de vista ocidental que 

durante séculos desconsiderou a participação histórica e cultural africana, e a reivindica 

para além dos moldes ocidentais pré-estabelecidos; de tal maneira, e em relação aos 

aspectos estruturais do romance, esse questionamento colocará em suspensão as noções 

de narrador, ponto de vista/foco narrativo e personagem. Neste sentido, será possível 

observar certa refuncionalização destas categorias literárias em Changó, el gran putas, a 

fim de corresponder aos fundamentos culturais africanos em diáspora e materializar a 

crítica para com a hegemonia europeia/ocidental. 

 

 

1.1 - Questionamentos acerca da universalização de aspectos centrais da tradição 

literária moderna e da hegemonia da cosmovisão ocidental a partir de Changó, el 

gran putas. 

 

Muito do que compreendemos hoje, em nível teórico, sobre a arte de narrar e a 

função do narrador, se deve a estudiosos europeus como Walter Benjamin, para quem 

narrar seria “a faculdade de intercambiar experiências” (Benjamin, “O Narrador”, 2012, 

p.213). Com isso, o filósofo alemão mostra que existiriam tipos diferentes de narradores 

capazes de transmitir diferentes experiências:  

 

1) Aquele que viajou e tem muito para contar porque conheceu / experienciou 

muita coisa; 
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2) O que nunca saiu de sua terra natal e se aprofundou nos conhecimentos 

tradicionais e, por isso, tem conhecimentos muito profundos para contar; 

3) A mescla desses dois narradores, tanto pelo narrador que nunca saiu de sua 

terra natal, mas manteve contato com quem já saiu e somou as 

experiências do viajante aos seus conhecimentos nativos, quanto pelo que 

viajou e conheceu muito do mundo afora, mas ainda assim dá devida 

importância para os conhecimentos autóctones. 

 

Para Benjamin, os dois primeiros corresponderiam a “tipos fundamentais” de 

narradores, condicionadores da “extensão real do reino narrativo” (Benjamin, 2012, p. 

215), uma vez que a arte de narrar, “em todo o seu alcance histórico, só pode ser 

compreendida se levarmos em conta a íntima interpretação desses dois tipos arcaicos” 

(Benjamin, 2012, p. 215). 

Esses tipos de narrador também teriam em comum o fato de transmitirem 

experiências dotadas de um “senso prático”, “uma utilidade (...) [que] pode consistir por 

vezes num ensinamento moral, ou numa sugestão prática, ou também num provérbio ou 

norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos 

ao ouvinte.” (Benjamin, 2012, p. 216). 

Neste sentido podemos ver a conformação de um narrador tradicional através 

da articulação dos ditos “tipos arcaicos”, resultando em narrativas construídas através da 

relação com o outro, uma vez que aquilo que contam é fruto de uma experiência 

coletiva, que ainda necessitará de ouvintes atentos para existir por completo. 

Pensadas também em termos ocidentais, estas narrativas poderiam ser 

exemplificadas pelas epopéias, cantigas, e outras formas literárias que em tempos 

remotos eram produzidas dentro dos moldes da experiência coletiva, ou seja, eram 

compostas por elementos comuns a todos os participantes de determinada sociedade, a 

quem seriam posteriormente cantadas. Um desses elementos coletivos de destaque é o 

herói das epopéias: representação de um ser que unia em torno de sua existência deuses 

e humanos para tratar de temas relativos a todos os ouvintes, como a relação dos 

homens com os deuses, por exemplo.  

Ao dar sequência a seu texto célebre intitulado “O Narrador”, Benjamin nos 

aproxima mais aos tipos de experiências que estão presentes em sua teoria ao mostrar 

como transformações mundiais cooperaram para o fim do que ele concebe como 

narrador “fundamental” ou “arcaico”. A impressão de livros destruiu a reprodução oral, 
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a guerra pôs fim à experiência narrativa transmissível, o anseio por informação suprimiu 

a necessidade de aconselhamento e outras mudanças provenientes de um mundo cada 

vez mais industrializado e capitalista destruíram a possibilidade de intercambiar 

experiências e aumentando o individualismo que só encontra uma pequena pausa 

durante a leitura de um romance. O que passa a representar um momento muito íntimo 

de troca de experiências.  

Nas sociedades ocidentais, tais narrativas poderiam ser representadas por Dom 

Quixote, O homem do subsolo ou Dom Casmurro, por exemplo. E assim como 

demonstra o etnólogo malinês A. Hampaté Bâ, representam nessas sociedades certa 

soberania da experiência escrita e individualizada em detrimento da oralidade 

estritamente ligada à coletividade.  

Mas há sociedades em que a tradição oral é ainda uma herança que “não se 

perdeu e reside na memória da última geração de grandes depositários, de quem se pode 

dizer são a memória viva” (Bâ, 2010, p.167). Em “A tradição viva”, o etnólogo se 

debruça sobre esta questão problematizando a desconfiança de alguns estudiosos sobre a 

veracidade da narrativa oral. Ao mostrar que antes de qualquer escrita – não só em 

relação ao passado, mas também na atualidade, quando um autor se propõe a escrever 

sobre sua experiência própria ou uma que lhe foi narrada – ele estabelece um “diálogo 

secreto consigo mesmo”, Bâ mostra que “O testemunho, seja escrito ou oral, no fim não 

é mais do que testemunho humano, e vale o que vale o homem” (Bâ, 2010, p.168). 

Motivados pela valorização da sua cultura, memória e expressão marcadas pela 

oralidade, estudiosos e escritores de culturas africanas – por serem sociedades que ainda 

mantêm a oralidade como legado – produzem seus estudos e narrativas estabelecendo 

uma relação do homem com a palavra por meio de sua origem mítico-religiosa, que não 

a faz perder seu valor. Ao contrário, é protegida por uma prudência que prevê a 

utilização da palavra a fim de “preservar a fidelidade da transmissão oral.” (Bâ, 2010, 

p.169).  

Mas, ainda que esteja estritamente ligada a fatores míticos, religiosos ou 

mágicos, Hampaté Bâ mostra que a narrativa na tradição oral tem também sua utilidade 

social (assim como o narrador tradicional de Benjamin). Não de maneira hierárquica, 

mas unindo todos estes fatores e funções para garantir a memória e existência dessa 

sociedade. Tal responsabilidade fica a cargo dos “tradicionalistas”, que, de acordo com 

Bâ, se subdividem em dois grupos: 
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1) Doma ou Soma, ou ainda outra palavra cujo significado esteja relacionado a 

“conhecimento”. “Podem ser Mestres iniciados (e iniciadores) de um ramo 

tradicional específico (iniciações do ferreiro, do tecelão, do caçador, do 

pescador, etc.) ou possuir o conhecimento total da tradição em todos os seus 

aspectos” (Bâ, 2010, p. 175). De maneira que o aprofundamento em um tipo de 

conhecimento não diminui outro, ao contrário, são postos em diálogo para 

“favorecer uma utilização prática”, uma “ciência da vida” (Bâ, 2010, p. 175) 

assegurada pelo respeito à manutenção da verdade que não pode ser violada de 

maneira alguma; 

 

2) Griot, “não é necessariamente um tradicionalista ‘conhecedor’, mas pode tornar-

se um, se for essa sua vocação.” (Bâ, 2010, p. 176). Está mais relacionado aos 

“trovadores, contadores de história e animadores públicos”, a quem lhes é 

permitido recriar a verdade a fim de prender a atenção do público.  

 

Independentemente das diferenças que distinguem a cada tipo de narrador 

tradicional africano, podemos destacar como fator comum a ambos o fato de serem 

constituídos por e para a relação com o outro. Esta experiência coletiva, como ressalta 

Bâ, está em vias de extinção (Bâ, 2010, p. 176), mas resiste – ainda que em menor 

quantidade – às fortes investidas dos colonizadores para extinguir a tradição oral 

africana e assim dominar seus povos com maior eficácia. 

Porém, ao contrário dos narradores tradicionais africanos, os tipos 

fundamentais de narradores definidos por Benjamin são levados a abandonar a 

experiência coletiva ao dar lugar às experiências individuais em que a escrita se 

sobrepõe à oralidade. Assim, ainda que inconscientemente a oralidade continue a 

preceder a produção escrita, pois de acordo com o apontado por Bâ “Antes de colocar 

seus pensamentos no papel, o escritor ou estudioso mantém um diálogo secreto consigo 

mesmo” (Bâ, 2010, p 168), o que há de oralidade na experiência escrita ocidental não se 

concebe como experiência comunicativa para uma coletividade, mas sim experiências 

de ordem individual, para serem lidas por um leitor solitário.   

Hoje, ainda que as narrativas relacionadas às culturas africanas sejam escritas – 

demonstrando certa abertura/rendição à experiência individual, continuam a reivindicar 

o caráter oral da narrativa tradicional para além do “diálogo secreto” que o autor 

estabelece “consigo mesmo” (Bâ, 2010, p.168). Pois comunicam a experiência comum a 
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todo africano e seus descendentes espalhados por outros continentes, que mesmo depois 

de séculos fora de África, têm suas vidas regidas por um sentimento de pertencimento a 

um grupo praticante da cultura que evoca, a todo tempo, uma luta e/ou experiência 

comum e favorável a todos os seus.  

Através das narrativas, podemos entender melhor a noção de coletividade e 

união que sobreviveu aos horrores da escravidão e pode ser melhor expressada na 

palavra “malungaje” (“malungagem”). Este termo, oriundo dos povos bantos, no qual   

 

al menos tres ideas se cruzan y combinan dependiendo de las 

coordenadas de lugar y tiempo. Estas ideas son: i) de parentesco o de 

hermandad en su sentido más amplio, ii) de una canoa grande y iii) de 

infortunio. La palabra que junta estos conceptos es malungo y para los 

hablantes bantúes que hicieron la travesía atlántica significaba 

compañero de barco. (Branche, 2009, p. 29).  

 

A noção de malungo, fortemente presente nas agências diaspóricas dos 

africanos e seus descendentes, reflete nas produções artísticas como Changó, el gran 

putas, em que Manuel Zapata Olivella, ao buscar manifestar a ideia de infortúnio 

coletivo e irmandade presente nas mais diversas formas de vida dos africanos e 

afrolatinoamericanos, traz o Muntu como narrador e personagem principal de sua saga. 

Já que por si só une, em uma única existência, todos os seres que, além da ascendência 

africana, partilham – direta ou indiretamente – o infortúnio da escravidão e a missão de 

por em liberdade plena todo e qualquer ser que ainda viva submetido a qualquer tipo de 

restrição de sua liberdade.  

O Muntu, portanto, assume em Changó, el gran putas a função de um tipo de 

narrador que foge às definições desta categoria literária estabelecidas pelas poéticas da 

Europa moderna e contemporânea. Ao mesmo tempo, o narrador e personagem 

principal de Manuel Zapata se aproxima, de certa forma, ao narrador tradicional 

africano tal como considera Hampaté Bâ, pois evoca o princípio de coletividade 

presente nas culturas africanas, sobretudo no tronco cultural banto, ao qual o autor 

recorre para desenvolver sua narrativa – ponto este que virá a ser melhor explorado no 

segundo capítulo deste trabalho. Para o momento, vale a consideração dos elementos 

constituintes das categorias de narrador, ponto de vista narrativo e personagem, tal 

como são comumente observadas tanto pelos críticos e teóricos quanto pelos escritores 
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contemporâneos, ainda quando se trate de compor uma obra na qual participarão 

elementos culturais não apenas europeus, como ocorre com a saga afrolatinoamericana 

que Manuel Zapata se propõe a elaborar em Changó, el gran putas.   

O que nos levará a buscar analisar – nos próximos capítulos deste trabalho – 

como os aspectos culturais e filosóficos poderão influenciar e ampliar as possibilidades 

de representação e definição de categorias narrativas, como as de narrador, personagem 

e demais elementos que constituem uma narrativa moderna, sobretudo o romance.  

A narrativa do Muntu consequentemente implicou na construção de um ponto 

de vista diferente do postulado pelos teóricos e críticos literários europeus – tanto os 

franceses como Jean Pouillon, quanto os alemães como Friedriech Spielhagen e Käte 

Friedmann, o austríaco Oskar Walzel, bem como anglófonos como Henry James 

(James, ainda que seja mais conhecido por seus escritos literários, neste momento será 

considerado por seu trabalho crítico e/ou teórico), Percy Lubbock, Norman Friedman e 

Wayne C. Booth – que, de acordo com os estudos de Françoise van Rossum-Guyon, 

Ligia Chiappini Moraes Leite, Burkhard Niederhoff e Robert Humphrey, formularam 

noções/conceitos a respeito de elementos que compõem o romance, como a noção de 

ponto de vista ou perspectiva narrativa, por exemplo, ou os diferentes tipos de discursos 

utilizados pelos narradores e personagens do romance.   

Para teóricas como van Rossum-Guyon, o trabalho teórico-crítico esteve 

sempre  estritamente atrelado a determinados contextos ideológicos e históricos. Mas, 

independentemente dos contextos, das divergências e relações que as diferentes teorias 

revelem acerca da conceitualização do ponto de vista, coincidem com a abordagem de 

que esta noção depende sempre de alguém – autor, narrador, personagens – bem como 

da relação deles com o objeto e/ou com o leitor. Por meio desta e outras considerações 

em comum, as teorias acerca da noção de ponto de vista foram alcançando tão grande 

consenso, a ponto de suprimir os fatores contextuais que as tornavam diferentes entre si 

e que, sobretudo no caso da teoria de “domínio inglês”, se tornou um dos pilares do 

ensino escolar e universitário fora do contexto anglo-saxão, contribuindo para o 

desenvolvimento do trabalho teórico e crítico dos alemães e também dos franceses. (van 

Roussum-Guyon, 1976, p. 21 - 27) 

A importância dos apontamentos dos anglófonos é tamanha, que os diferentes 

estudos a respeito do ponto de vista literário tendem a considerar, frequentemente, os 

postulados por Henry James, Percy Lubbock, Norman Friedman e W.C. Booth. É o caso 

de van Rossum-Guyon, que além deles retoma os alemães e o francês Jean Pouillon; 
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Ligia Chiappini Moraes Leite, que retoma tanto os anglófonos quanto o francês; ou 

Burkhard Niedehoff e Robert Humphrey que retomam apenas os anglófonos ao 

elaborarem seus estudos acerca da história da noção de ponto de vista/perspectiva ou 

foco narrativo, trazendo como exemplos obras de diferentes contextos históricos e 

ideológicos de autores diversos, como James Joyce, Virginia Woolf ou Machado de 

Assis.  

Ainda que em seus estudos sobre o ponto de vista utilizem como exemplos 

obras literárias de diferentes contextos geográficos, históricos e sociais, paira sobre a 

tradição narrativa europeia a falta de consideração evidente da importância do contexto 

para a formulação das bases que fundamentam a elaboração das teorias literárias 

europeias disseminadas também por territórios ocidentalizados. De maneira que 

posteriormente ao estabelecimento das teorias literárias, estas foram aplicadas a demais 

obras reforçando a ideia já existente de que o postulado, sobretudo pelos teóricos e 

críticos de língua inglesa, transmite certa verdade incontestável. Ideia que teria iniciado 

sua disseminação a partir de Henry James, pois, segundo van Rossum-Guyon, o escritor 

e crítico acreditou sintetizar em seu trabalho certo “dogmatismo” posteriormente 

transferido a seus seguidores. (van Roussum-Guyon, 1976, p. 27) 

Porém, em Changó, el gran putas, apesar de dita obra estar inserida em um 

contexto ocidentalizado, de modo que caberia classifica-la como romance – uma vez 

que, de fato, é composta por elementos que a tradição ocidental determina como 

centrais para a elaboração de um romance, tais como narrador,  personagens complexos, 

ponto de vista, enredo etc. –, se simplesmente adotarmos esta que se tornou a “tradição 

teórica-literária” para tentar compreender/decodificar/analisar a funcionalidade crítica 

do ponto de vista em Changó, el gran putas, observaremos que as técnicas utilizadas 

por Manuel Zapata Olivella não correspondem de todo à dita “tradição teórica-literária”  

europeia moderna e contemporânea. Fator que nos leva a crer que Zapata elaborou sua 

obra de maneira a utilizar os elementos do romance para reforçar a sua crítica acerca do 

dogmatismo europeu imposto às mais variadas manifestações culturais, incluídas aí as 

americanas. Para tal, o autor se centra nos fatores culturais afrodiaspóricos 

reivindicando o ponto de vista heterogêneo, crucial para a conformação do projeto 

estético e ficcional de Changó, el gran putas, a saber, a formação do sujeito 

afroamericano desde um ponto de vista crítico.  

Para que o debate acerca da refuncionalização das categorias narrativas 

proposta por Manuel Zapata em Changó el gran putas seja melhor compreendido nos 
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capítulos subsequentes deste trabalho – destinados a analisar os meios expressivos pelos 

quais Manuel Zapata desconstruirá certo “dogmatismo” (van Roussum-Guyon, 1976, p. 

27) que tende a prevalecer nas definições e usos dos elementos literários como a 

categoria de ponto de vista –, tentaremos explicitar neste primeiro capítulo as 

especificações elaboradas pelos teóricos mais importantes deste componente narrativo, a 

partir do estudo de obras literárias pertencentes a diferentes contextos, tomando como 

referência a categorização proposta por Norman Friedman encontrada em escritos do 

próprio Friedman ou de seus estudiosos como a professora Lygia Chiappini Moraes 

Leite.  

Norman Friedman, ao escrever a respeito do ponto de vista, se propõe a traçar 

o desenvolvimento deste conceito evocando narradores-críticos como Henry James, 

para quem o estudo sobre o ponto de vista narrativo surgiu da necessidade de criar um 

“centro” ou um “foco” para suas histórias, retirando cada vez mais as ações narradas do 

domínio abrangente do autor onisciente a fim de delimitá-lo ao “enquadramento da ação 

na consciência de um dos personagens da própria trama” (Friedman, 2002). Ao fim 

desse percurso se encontraria Mark Schorer, a quem Norman Friedman recupera para 

mostrar que “os usos do ponto de vista não [podem ser entendidos] apenas como um 

modo de delimitação dramática, mas, mais particularmente, de definição temática”. 

Pois, como segue mostrando Friedman, para Mark Schorer um romance é definido 

também pela defesa de valores e ações em um mundo criado, sendo o ponto de vista um 

meio que auxilia o autor a defender seu mundo de valores e ações criado, sem que a 

subjetividade do autor prevaleça sobre a subjetividade de seus personagens (Friedman, 

2002, p. 171).  

No esforço por tornar o desenvolvimento do conceito de ponto de vista mais 

concreto, Norman Friedman, após definir seu desenvolvimento, estabelece diferentes 

tipos de ponto de vista oferecidos pelo “autor onisciente intruso”, o “autor onisciente 

neutro”, o “‘Eu’ como testemunha”, o “narrador-protagonista”, a “onisciência seletiva 

múltipla”, a “onisciência seletiva”, o “modo dramático” e a “câmera”.   

O “autor onisciente intruso” agiria “como Deus” (Chiappini Moraes Leite, 

1999), sua voz predomina em primeira pessoa do singular ou plural. Considerando a 

onisciência como “um ponto de vista totalmente ilimitado – e, logo, difícil de controlar 

(...) A estória pode ser vista de um ou de todos os ângulos”, pois o autor está “livre não 

apenas para informar-nos as ideias e emoções das mentes de seus personagens como 

também as de sua própria mente”, possibilitando a “presença das intromissões e 
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generalizações autorais sobre a vida, os modos e as normas” (Friedman, 2002, p. 172 - 

174). A estudiosa Lygia Chiappini Moraes Leite, ao descrever a tipologia de Norman 

Friedman, mostra que a manifestação do “autor onisciente intruso” se fará por meio do 

discurso indireto livre, pois haverá o predomínio da “neutralidade”, de forma que o 

leitor não poderá definir expressamente a figura de um narrador condutor das ações e 

dos personagens.  

O “autor onisciente neutro” “difere do Autor Onisciente Intruso apenas devido 

à ausência de intromissões autorais diretas” (Friedman, 2002, p. 174), podendo o autor 

fazer suas “intromissões” através dos personagens cujas ações são descritas em terceira 

pessoa, de maneira impessoal, predominando o discurso indireto tal como no caso do 

“autor onisciente neutro”.  

O “Eu como testemunha” permite que a própria personagem fale ao leitor em 

primeira pessoa. De maneira que o leitor passa a tomar conhecimento da história apenas 

através do ponto que os pensamentos, sentimentos e percepções do narrador-

testemunha, ou “Eu como testemunha”, permitem. Portanto, uma característica 

marcante deste tipo de ponto de vista está centrado no fato de que “o autor renuncia 

inteiramente à sua onisciência em relação a todos os outros personagens envolvidos, e 

escolhe deixar sua testemunha contar ao leitor somente aquilo que ele, como 

observador, poderia descobrir de maneira legítima” (Friedman, 2002, p. 176). Relegado 

à periferia dos acontecimentos, oferece uma visão mais limitada dos acontecimentos, 

que não estão centrados em aspectos de sua própria vida. Para que possa ampliar seu 

ângulo de visão, lhe é permitido “conversar com todas as personagens e obter seus 

pontos de vista a respeito das matérias concernentes (...) se encontrando com o próprio 

protagonista, (...) fazendo inferências” etc., sempre informando seus limites enquanto 

narrador personagem (Friedman, 2002, p. 176). 

O “narrador-protagonista”, por sua vez, é definido por Friedman como “um dos 

personagens principais, que conta a estória na primeira pessoa”. Não conta com a 

possibilidade de conhecer uma quantidade grande de pontos de vista, pois se encontra 

mais envolvido na ação do que o narrador-testemunha. Também em oposição a este, o 

“narrador-protagonista” está limitado a seus próprios pensamentos, sentimentos e 

percepções, preso a um “ângulo de visão (...) centro fixo”. (Friedman, 2002, p. 176 - 

177)   

A “onisciência seletiva múltipla” se caracteriza pela “eliminação não somente 

do autor, como também de qualquer espécie de narrador”, fazendo com que o leitor não 
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“escute” nenhuma voz, pois a história lhe será dada a conhecer através das mentes das 

personagens (Friedman, 2002, p. 177). Há o predomínio do discurso indireto livre, pois 

as falas ou perspectivas se confundem, de maneira que “O contraponto das perspectivas 

em jogo (...) vai tecendo o tênue fio da história”, ou seja, “sugere como elas [as 

personagens] vivem (...), como se localizam (...), como se situam” (Chiappini Moraes 

Leite, 1999, p.50).  

Na “Onisciência seletiva” o leitor está limitado à mente apenas de um 

personagem, delimitando seu “ângulo de visão” ao “centro fixo”. A dramatização dos 

“estados mentais” ocorre em terceira pessoa e em discurso indireto livre (Chiappini 

Moraes Leite, 1999, p.57), à medida que “a lógica e a sintaxe do discurso comum, 

normal e cotidiano, começam a desaparecer” (Friedman, 2002, p. 178). 

O “Modo dramático” permite que as informações cheguem ao leitor através da 

fala ou ações das personagens. Não há mais a presença marcante do autor e do narrador, 

mas há o prenúncio dos estados mentais das personagens, limitando-se a uma espécie de 

informação das ações. Ligia Chiappini Moraes Leite compara este tipo de ponto de vista 

ao que prevalece no “teatro, com breves citações de cena amarrando os diálogos”, além 

de ser comumente encontrado em contos, afirma também que o ângulo do “Modo 

dramático” é frontal e fixo (Chiappini Moraes Leite, 1999, p.58).  

O último tipo de ponto de vista estabelecido por Norman Friedman é 

denominado “Câmera”, seu “objetivo é transmitir, sem seleção ou organização aparente, 

um ‘pedaço da vida’ da maneira como ela acontece diante do médium de registro” 

(Friedman, 2002, p. 179). Pode ocorrer em primeira ou terceira pessoa, mantendo ambas 

com “alto poder descritivo das ações”, uma vez que “serve àquelas narrativas que 

tentam transmitir flashes da realidade como se apanhados por uma câmera, arbitrária e 

mecanicamente” (Chiappini Moraes Leite, 1999, p.63).  

A categoria do ponto de vista e suas diferentes classificações definidas por 

Norman Friedman geraram estudos literários que disseminaram a ideia de que as obras 

literárias não estão limitadas à manifestação de um único ponto de vista, pois, como diz 

Ligia Chiappini Moraes Leite, “trata-se de uma questão de predominância e não de 

exclusividade, já que é difícil encontrar, numa obra de ficção, especialmente quando ela 

é rica em recursos narrativos, qualquer uma dessas categorias em estado puro” 

(Chiappini Moraes Leite, 1999, p. 26).  

Ainda que consideremos este fator na análise dos pontos de vista presentes em 

Changó, el gran putas, nos deparamos com certas incongruências que nos fazem 
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questionar não só a dinâmica das noções de ponto de vista, como também a veracidade e 

a abrangência que suscitam.    

A relevância deste questionamento pode ser observada quando destacamos 

diferentes momentos da obra literária em questão em que entramos em contato com 

formas de partilha de vozes e, consequentemente, com a afluência de diferentes pontos 

de vista entre os representantes do narrador e personagem principal, o Muntu, em sua 

multiplicidade. Assim, podemos ainda somar o postulado por Friedman aos tipos de 

discurso definidos por Graciela Reyes e Robert Humphrey – considerando que tanto 

Friedman quando Lygia Chiappini mostram que os diferentes tipos de discurso são 

relevantes para o estudo da categoria de ponto de vista – aplicados a exemplos que 

podemos encontrar em trechos retirados da segunda parte de Changó, el gran putas 

como um meio de elucidar e reforçar as razões que nos levam a elaborar este trabalho.  

Para tal, partiremos da análise do trecho reproduzido a seguir: 

 

Mientras permanecemos fondeados en la bahía, el difunto Domingo 

Falupo me visita todas las noches y sentándose a mi lado, no cesa de 

preguntarme: 

—Abuelo Ngafúa, ¿cuál es el destino del muntu en su nueva casa? 

A sus oídosatarrayas no se les escapaba una sola palabra de lo que 

noche tras noche le repito: 

—Que los vivos y difuntos no tengan paz mientras haya una sombra 

de cadena sobre sus cuerpos. (Zapata, 2010a, p. 152, 153) 

 

 A princípio há a narrativa de Ngafúa – um dos representantes do Muntu - 

operando como um narrador-protagonista cuja voz se manifestará em primeira pessoa 

do plural: “Mientras permanecemos fondeados en la bahia (...)” (Zapata, 2010a, p. 152). 

Mas logo em seguida, no mesmo período, surge a individualidade que também terá cada 

voz representativa do Muntu, marcada pelo discurso em primeira pessoa do singular, 

proferido tanto por Ngafúa quanto por seu interlocutor, Domingo Falupo: “(...) el 

difunto Domingo Falupo me visita todas las noches y sentándose a mi lado, no cesa de 

preguntarme: —Abuelo Ngafúa, ¿cuál es el destino del muntu en su nueva casa?” ( 

Zapata, 2010a, p. 152 - 153). 

Manuel Zapata, utilizando diversas possibilidades de discurso, faz com que o seu 

narrador-protagonista, Ngafúa, utilize o discurso direto para comunicar o diálogo com 

um dos representantes do Muntu na América e assim fazê-lo compreender mais de seu 

destino.  
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Porém, apesar de destacarmos a participação de Ngafúa na segunda parte do 

livro como narrador-protagonista, este não é o único personagem a narrar e nem mesmo 

o discurso apresentado anteriormente será a única forma de discurso narrativo a ser 

encontrada nesta parte da obra. Tío Domingo será outro narrador-protagonista e se 

referirá a Ngafúa utilizando a primeira pessoa do singular e plural, junto com a terceira 

pessoa do singular – contrariando, em parte, o estipulado por Friedman e os estudiosos 

que retomam sua classificação definindo ser próprio do narrador-protagonista somente o 

discurso em primeira pessoa:  

 

Era la séptima noche cuando se me apareció el abuelo Ngafúa. Llega 

de muy lejos a darme la noticia. En el sueño pude oler sus sudores, 

pero yo no estoy dormido. Nos miramos sin decirnos nada: las 

palabras sobran cuando hablamos los bazimu. Nos basta el 

pensamiento. El abuelo contó que esa noche, la séptima, nacería el 

escogido con el signo de Elegba. Y así, de la misma manera como 

vino, sin anunciarse, se aleja por entre las puertas cerradas con 

urgencia de llegar a otra parte. 

Bien, entonces fue cuando oí que me llamaban: 

—¡Tío Domingo! 

Abro la puerta y allí están siete ancianas alumbrándose con mechones. 

(Zapata, 2010a, p. 154 - 155) 

 

Friedman estabelece o “narrador-protagonista” como aquele que “conta a estória 

na primeira pessoa” e, portanto, limitado a seus próprios pensamentos, sentimentos e 

percepções, preso a um único “ângulo de visão”, a um “centro fixo”. (Friedman, 2002, 

p. 176 - 177). Mas, no trecho de Changó, el gran putas reproduzido acima, o narrador-

protagonista, Tío Domingo, além de narrar em primeira pessoa do singular: “Era la 

séptima noche cuando se me apareció el abuelo Ngafúa”; e do plural: “Nos miramos sin 

decirnos nada: las palabras sobran cuando hablamos los bazimu.”; também utilizará a 

terceira pessoa para se referir às ações de Ngafúa: “Y así, de la misma manera como 

vino, sin anunciarse, se aleja por entre las puertas cerradas con urgencia de llegar a otra 

parte.”, de maneira a ampliar o ponto de vista do narrador-personagem a respeito do 

nascimento do próximo representante do Muntu nas Américas. 
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Porém, o fundamento da relação e da função narrativa dessas duas vozes 

narrativas (Ngafúa e Tío Domingo) fica ainda mais esclarecida quando, na sequencia do 

relato, Tío Domingo declara que Ngafúa falará pela sua boca:   

 

Levanto la cáscara más pequeña y apareció la sombra invisible de 

Ngafúa, hablando por mi boca: 

—¡Oíd, oídos del muntu! ¡Oíd! Aquí nace el vengador, ya está con 

nosotros el brazo de fuego, la muñeca que se escapará de los grillos, el 

diente que destroza las cadenas. ¡Oigan los que me oyen! Oigan 

ustedes que traen a esta vida los hijos del muntu. Escuchen: el 

protegido de Elegba trae sangre de príncipe. Nace entre nosotros, será 

nuestro rey. Protegido de Elegba será bautizado con el nombre 

cristiano de Domingo pero todos lo llamaremos Benkos, porque 

Benkos se llama el tatarabuelo rey que sembró su kulonda. Criado en 

la casa del padre Claver se alzará contra ella. Morirá en manos de sus 

enemigos pero su magara, soplo de otras vidas, revivirá en los ekobios 

que se alcen contra el amo. (Zapata, 2010a, p. 155) 

 

Por ocorrer em primeira pessoa do singular, a narrativa de Ngafúa através do Tío 

Domingo só pode ser entendida como uma “fala” e uma narrativa em conjunto devido à 

declaração do Tío Domingo que a antecede: “(...) apareció la sombra invisible de 

Ngafúa, hablando por mi boca:” (Zapata, 2010a, p. 155), ao contrário da união entre eles 

que no trecho anterior é destacada pelo próprio Tío Domingo por meio do uso da 

primeira pessoa do plural: “Nos miramos sin decirnos nada: las palabras sobran cuando 

hablamos los bazimu. Nos basta el pensamiento.” (Zapata, 2020a, p. 154). Ressaltando 

o fato de que, nesta obra, as fronteiras que definiriam os discursos são constantemente 

rompidas em prol do caráter mítico-religioso que conduz toda a saga.  

Na tentativa de determinar esta relação discursiva entre as falas e/ou narrativas 

de Tío Domingo e Ngafúa segundo os moldes ocidentais de categorização dos tipos de 

discurso e ou de pontos de vista narrativos, poderíamos tentar classificar esta relação 

discursiva como um discurso indireto, uma vez que Tío Domingo estaria introduzindo 

em sua narrativa a fala de um outro narrador-personagem, ainda através de sua boca/de 

seu discurso, ampliando assim sua abordagem narrativa e não mais delimitando-a a um 

“centro-fixo” , como Friedman e Chiappini Moraes Leite afirmam ser típico deste ponto 

de vista. 
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Ou ainda, pelo fato de a fala de Ngafúa estar reproduzida em primeira pessoa do 

singular, esta opção discursiva poderia ser entendida como uma tentativa do Tío 

Domingo de reproduzi-la tal como lhe fora dita em um outro momento, portanto poderia 

ser classificada como um discurso indireto. Porém, esse discurso não pode ser 

simplesmente tido como um discurso referido, mas sim dito pelo próprio Ngafúa, pois o 

que realmente ocorre neste momento é o fato de que o próprio Ngafúa falará através da 

boca de Tío Domingo, cabendo a ambos definir o ponto de vista de um narrador-

protagonista para além do ângulo de visão tradicionalmente imposto.   

Na ausência de uma categoria do discurso e/ou de ponto de vista narrativo que, 

segundo os moldes da teoria da narrativa em uso, determine esta relação discursiva, 

percebemos a necessidade de recorrer a outros elementos desta obra que sustentariam a 

existência deste episódio narrativo. Atemo-nos, portanto, às descrições dos estados das 

personagens que neste trecho são dotadas de vozes narrativas e nos deparamos com o 

fato de que além da presença de Ngafúa ocorrer em forma de “sombra invisible” 

(Zapata, 2010a, p. 155), tanto Tío Domingo quanto Ngafúa são descritos como 

“bazimu”, palavra que segundo o pensamento banto representa o coletivo de mortos 

que, diferentemente da ideia ocidental de cadáver, possuem uma “energía plena de 

inteligencia y voluntad” (Zapata, 2010a, p. 648) que continua a se manifestar mesmo 

após a morte do corpo físico dos seres, por meio de uma “sombra invisible” (Zapata, 

2010a, p. 155), possibilitando então as ações e vozes narrativas da obra. 

De acordo com as culturas de tradições africanas, é pela boca do narrador 

tradicional que os mortos falam. Sendo assim, a condição de “bazimu” condensará a 

forma como os narradores de Changó, el gran putas desempenham sua função: 

mesclando suas vozes e/ou intercalando seus pontos de vista sem que haja, para o leitor, 

uma preparação para essa alteração/substituição ou afluência. 

O que nos leva a perceber que, em Changó, el gran putas, o modo de conceber a 

personagem – assim como as categorias de narrador e ponto de vista narrativo 

analisadas anteriormente – diferem do postulado por críticos literários como Antonio 

Candido. Pois, ao recuperar Foster, Antonio Candido afirma que a personagem “deve 

dar a impressão de que vive, de que é como um ser vivo” (Candido, 2014, p. 64) e, ao 

concluir seu estudo acerca da personagem de ficção, Candido mostra que as 

personagens “não correspondem a pessoas vivas, mas nascem delas” (Candido, 2014, p. 

67). 
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Isto se dá devido ao fato de que, de acordo com o crítico literário brasileiro, uma 

das funções da ficção “é a de nos dar um conhecimento mais completo, mais coerente 

do que o conhecimento decepcionante e fragmentário que temos dos seres.” (Candido, 

2014, p. 64). A falta do conhecimento completo dos seres, para Antonio Candido, é algo 

que nos “atormenta nas relações com as pessoas”, pois só seríamos capazes de conhecer 

por completo a um homem, quando este viesse a morrer. “A morte”, como segue 

esclarecendo Antonio Candido,  

 

é um limite definitivo dos seus atos e pensamentos, e depois dela é 

possível elaborar uma interpretação completa, provida de mais lógica, 

mediante a qual a pessoa nos aparece numa unidade satisfatória, 

embora as mais das vezes arbitrária. É como se chegássemos ao fim 

de um livro e apreendêssemos, no conjunto, todos os elementos que 

integram um ser. Por isso, em certos casos extremos, os artistas 

atribuem apenas à arte a possibilidade de certeza, - certeza interior, 

bem entendido. É notadamente o ponto de vista de Proust, para quem 

as relações humanas, os mais íntimos contatos de ser, nada mostram 

do semelhante, enquanto a arte nos faz entrar num domínio de 

conhecimentos absolutos. (Candido, 2014, p. 64) 

 

Antonio Candido diz que, a morte de uma pessoa possibilitaria a compreensão 

da totalidade do ser, sendo esta compreensão necessária para que o autor possa criar e 

dominar a sua personagem. Esta, por sua vez, deverá agir “como um ser vivo”, ao 

contrário das personagens de Changó, el gran putas que não vêem limite entre a vida e 

a morte de seus corpos físicos e não carregam a necessidade de reproduzir a vida para 

que correspondam a esta categoria literária, pois agem e narram também enquanto 

bazimu, ou seja, enquanto mortos. 

A maneira como as personagens de Changó, el gran putas são concebidas 

permite que elas venham a pertencer à categoria literária de personagem apesar se 

concebida de modo diverso aos parâmetros reconhecidos pela tradição teórica que se 

pretende universal, chegando a ser amplamente  considerada no mundo ocidentalizado, 

como nos mostram os brasileiros Antonio Candido e Ligia Chiappini Moraes Leite. Pois 

nos levam a ver que, de acordo com críticos que seguem os parâmetros culturais do 

colonizador, o que em verdade estabelece a personagem enquanto categoria literária e 
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limita sua agência narrativa está baseado em um determinado conhecimento ou crença a 

respeito das relações interpessoais e, sobretudo em relação à definição da noção de 

personagem, vinculada aos parâmetros da poética realista e, por esta, a uma determinada 

concepção antropológica de pessoa, que separa a vida da morte. 

Diferentes cosmovisões, como vemos em Changó, el gran putas, não impedem, 

porém, que outras formas de conceber a relação entre vida e morte dêem lugar a 

existência de personagens num romance. Uma vez que as personagens do romance em 

questão não são e nem pretendem agir como os seres vivos cuja totalidade da existência 

poderia ser apreendida somente após a morte – assim como Antonio Candido supõe 

necessário.   

Diferentemente, Manuel Zapata opera na saga com uma compreensão da morte 

tal como ela é concebida pela cultura nagô em diáspora, a qual podemos conhecer, 

dentre meios diversos, a partir dos estudos de Juana Elbein dos Santos sobre o tema. A 

antropóloga mostra que,  

 

para o Nàgô, a morte não significa absolutamente a extinção total, ou 

aniquilamento, conceitos que verdadeiramente o aterram. Morrer é 

uma mudança de estado, de plano de existência e de status. Faz parte 

da dinâmica do sistema que inclui, evidentemente, a dinâmica social. 

(...) O ser que completou com sucesso a totalidade de seu destino está 

maduro para a morte. (Santos, 2012, p. 253, 254) 

  

De acordo com a concepção Nàgô de morte, não é necessário morrer para 

alcançar a totalidade do ser – como requer Antonio Candido – mas sim, somente após 

ter alcançado essa totalidade em “vida”, lhe é permitido morrer. A isto somamos o fato 

de que a morte, para o Nàgô, não representa um limite, mas uma mudança de estado, 

uma possibilidade a mais de existência. Propiciando às personagens de Changó, el gran 

putas narrarem também enquanto bazimu. 

Portanto, aos diferentes modos de conceber e de se relacionar com a morte, 

podemos somar a noção de pessoa, de ser, como um fator crucial que perpassa o 

conceito e a manifestação da personagem, tanto no que se refere à teoria literária 

ocidentalizada, quanto à composição da personagem afrolatinoamericana de Manuel 

Zapata Olivella. Pois, como podemos ver nos trechos reproduzidos anteriormente, 

enquanto para Antonio Candido a morte e a personagem estão atreladas a uma pessoa, 
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para Juana Elbein e Manuel Zapata a morte, – igualmente influenciadora dos modos de 

representação das personagens de Changó, el gran putas – está relacionada a diferentes 

possibilidades de ser e existir, não a uma pessoa específica. 

Os escritos de Antonio Candido em A personagem de ficção estão permeados de 

termos que nos levam a perceber que o que prevalece na concepção da personagem 

narrativa não seria apenas a relação antagônica entre vida e morte, mas também a 

determinada noção de “pessoa” (Candido, 2014, p. 58, 61, 63), de “ser vivo” e “fictício” 

(Candido, 2014, p. 32 e 55), de “indivíduo” (Candido, 2014, p. 33), de “homem” 

(Candido, 2014, p. 57, 62), de “raça humana” (Candido, 2014, p. 60, 66) ocidental que 

não se abre para as possibilidades de ser e existir de outras culturas presentes em 

territórios ocidentalizados – como a noção de pessoa banto que, quando contemplada 

também enquanto elemento literário, possibilita diferentes manifestações da noção de 

personagem e de vozes narrativas presentes na obra em questão.  

Levando-nos a crer que as diferentes maneiras de compreender a existência e, 

principalmente, de impor sobre ela certa ordem diferenciadora – que relegaria ao 

humano diferentes níveis de importância em ser e existir, em detrimento de outras 

formas de existência não humanas, como animais, vegetais ou defuntos – é central para 

a definição da concepção e determinação das possibilidades de ação da personagem e de 

sua/s narrativa/s, bem como para a ampliação das manifestações de diferentes pontos de 

vista narrativo. Assim como aponta Hampatê Bâ, para quem a palavra do narrador “vale 

o que vale o homem” (Bâ, 2010, p.168), ou Françoise van Rossum-Guyon ao mostrar 

que os estudos acerca do ponto de vista coincidem no fato de partirem do princípio da 

relação interpessoal, entre autores, personagens e leitores (van Roussum-Guyon, 1976, 

p. 21 - 27). 

Porém, o modo como estas categorias se manifestam em Changó, el gran putas, 

nos levam a questionar o conceito de pessoa, de homem, de humanidade tal e como 

concebidos no marco da cosmovisão europeia moderna, que embasam a estrutura social 

na qual o afrodescendente e suas manifestações culturais – como o romance em análise 

–  estão inseridos, a partir da qual é atribuído determinado valor às suas existências, 

bem como às suas agências históricas e culturais.     

Neste sentido, se faz necessário antecipar aqui algo que desdobraremos no 

terceiro capítulo deste trabalho e que diz respeito à compreensão que o antropólogo 

haitiano Michel-Rolph Trouillot nos fornece acerca da noção de pessoa ocidental em 

Silenciando el pasado. Obra em que o autor se propõe a analisar diferentes pontos de 
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vista na construção do relato historiográfrico, preocupando-se em diferenciá-lo da 

ficção, mas evidenciando os fundamentos e dispositivos ideológicos que influem sobre 

o que está dito e, principalmente, sobre os fatos que são silenciados em uma produção 

escrita, quer seja histórica – seu objeto central de análise –, quer seja ficcional.  

Trouillot, primeiramente, define a história do conceito de Ocidente que irá 

conduzir sua análise a respeito dos silenciamentos historiográficos, mostrando que o 

“Ocidente” teria sido criado a inícios do século XVI, em meio a profundas 

transformações materiais e simbólicas que aconteciam em diferentes partes do mundo: 

 

La expulsión definitiva de los musulmanes de Europa, los llamados 

viajes de exploración, los primeros progresos del colonialismo 

mercantil, y la maduración del Estado absoluto prepararon el terrero 

para que los gobernantes y los comerciantes de la cristiandad 

occidental conquistasen Europa y el resto del mundo. (Trouillot, 2017, 

p. 62) 

 

Trouillot mostra que, estas e outras  

 

Evoluciones políticas fueron paralelas a la emergencia de un nuevo 

orden simbólico. La invención de las Américas (con Waldseemuller, 

Vespucci y Balboa), la invención simultánea de Europa, la división 

del Mediterráneo por una línea imaginaria que iba del sur de Cádiz al 

norte de Constantinopla, la occidentalización de la cristiandad, y la 

invención de un pasado greco-romano para Europa occidental, fueron 

parte de un proceso a través del que Europa se convirtió en Occidente. 

(Trouillot, 2017, p. 62) 

 

Após traçar a história do conceito de Ocidente, Trouillot mostra que, paralela a 

esta construção, existia uma série de debates, iniciados durante o Renascimento e 

intensificados durante o Iluminismo, em que se sobressaía o seguinte questionamento: 

Quem é o Homem? Desde então se consolidou a ideia de que o Homem, ou seja, o 

europeu colonizador, se diferenciava dos selvagens (os índios) e dos bárbaros (os 

africanos). E por mais que homens como o sacerdote espanhol Bartolomé de Las Casas 

acreditassem na colonização e na humanização daqueles que eram considerados 
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“homens inferiores”, como os índios, revelava-se impossível unir ambas concepções. 

Dando lugar a uma disparidade entre o discurso humanizador e a prática colonizadora.    

Era sobretudo na prática escravista que se manifestavam as desigualdades a 

respeito do conceito de humanidade defendido, mais tarde,  por filósofos como John 

Locke, por exemplo, que apesar de defender a liberdade, aprovava e investia no tráfico 

de escravos; ou Voltaire, que chegou a se opor à escravidão por questões práticas 

mesmo sendo racista. Assim, como Trouillot ressalta, “cuantos más comerciantes y 

mercenarios europeos compraban y conquistaban a otros hombres y mujeres, más 

escribieron y hablaron sobre el Hombre los filósofos europeos.” (Trouillot, 2017, p. 63). 

Uma vez que o que imperava na realidade ocidental era o que Trouillot denomina 

“grados de humanidad” (Trouillot, 2017, p. 63). 

 

En efecto, en el horizonte de Occidente a finales del siglo [XVI], el 

Hombre (con H mayúscula) era principalmente europeo y masculino. 

En este punto concreto todos los que importaban estaban de acuerdo. 

Los Hombres eran también, en menor grado, mujeres de origen 

europeo, como las ‘citoyennes’ francesas, o blancos ambiguos, como 

los judíos europeos. Más abajo estaban los pueblos vinculados a 

fuertes estructuras de Estado: chinos, persas, egipcios, quienes 

ejercían una fascinación especial sobre algunos europeos por ser al 

mismo tiempo más ‘avanzados’ y también potencialmente malvados 

que otros occidentales. Para una tímida minoría, el Hombre también 

podía ser el hombre occidentalizado, el colonizado complaciente. El 

beneficio de la duda no se extendía demasiado lejos: los humanos 

occidentalizados (o más apropiadamente, los ‘occidentalizables’), los 

nativos de África o de las Américas, estaban en el más bajo nivel de 

esta nomenclatura. 

Las connotaciones negativas vinculadas al color de la piel se hicieron 

más frecuentes conforme el “negro” comenzó a llegar por primera vez 

a la cristiandad a finales de la Edad Media. Fueron reforzadas por las 

imaginativas descripciones de los geógrafos y viajeros medievales. 

Así, la palabra nègre entró en los diccionarios y glosarios franceses 

con un trasfondo negativo, algo que sucedería cada vez con más 

precisión desde la aparición en la década de 1670 de los diccionarios 

universales que auguraban la Enciclopedia. Hacia mediados del siglo 
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XVIII, el “negro” era considerado casi universalmente como algo 

malo. Mientras tanto, había tenido lugar la expansión de la esclavitud 

africano-americana. 

De hecho, la más bien abstracta nomenclatura heredada del 

Renacimiento fue totalmente reproducida, reforzada y desafiada por la 

práctica colonial y por la literatura filosófica. (Trouillot, 2017, p. 63, 

64) 

 

Filosofia esta que, ainda na era contemporânea, continuou influenciando as 

obras literárias de autores renomados como Baudelaire ou Dostoievski, sucedidos por 

Pirandello, Kafka, Gide, Proust e Joyce e, consequentemente, os estudos teóricos que 

elas suscitaram. Pois, como mostra Antonio Candido, a noção filosófica de pessoa que 

tais autores possuíam, determinou a criação de suas personagens e com elas o 

estabelecimento da definição desta categoria narrativa, dizendo: 

 

É claro que a noção do mistério dos seres, produzindo as condutas 

inesperadas, sempre esteve presente na criação de forma mais ou 

menos consciente, - bastando lembrar o mundo das personagens de 

Shakespeare. (...) Concorrem para isso, de modo direto ou indireto, 

certas concepções filosóficas e psicológicas voltadas para o 

desvendamento das aparências no homem e na sociedade, 

revolucionando o conceito de personalidade, tomada em si e com 

relação ao seu meio. É o caso, entre outros, do marxismo e da 

psicanálise, que, em seguida à obra dos escritores mencionados, atuam 

na concepção de homem, e portanto de personagem, influindo na 

própria atividade criadora do romance, da poesia, do teatro. (Candido, 

2014, p. 57, 58) 

 

Considerando o apresentado por Trouillot, como anteriormente citado, dentre os 

próprios europeus havia a distinção entre os que eram considerados seres humanos em 

maior ou menor grau. Essa concepção de pessoa – diferenciadora e classificatória – 

imperante no pensamento filosófico europeu, se consolidava nas relações sociais, 

sobretudo na escravidão africana-americana, que relegava ao último nível de 

humanidade os nativos de África e da América. E que, por sua vez, se fez presente nas 
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narrativas historiográficas – como a relativa à Revolução haitiana – e culturais – como a 

literatura. 

Esta, por sua vez, e assim como mostra o crítico brasileiro anteriormente citado, 

foi formulada a partir destes princípios filosóficos que, apesar de aparentemente se 

oporem – como Hegel se opunha ao Iluminismo defendido por Voltaire –, na prática se 

complementam, principalmente no que concerne ao lugar do homem africano e 

afroamericano.  

Pensamento este que, por fim, vemos influir na formulação das noções literárias 

de narrador, personagem e ponto de vista narrativo – para a qual, como demonstrado 

anteriormente, importa a relação de um alguém, quer seja o narrador, o autor, ou ainda 

as personagens, com a história que contam. Portanto, ao não se limitar aos moldes 

europeus e/ou europeizados de pensar e de se manifestar artisticamente, Manuel Zapata 

faz com que as categorias narrativas presentes no romance contribuam para o seu 

questionamento acerca do imperialismo ocidental ou europeu moderno para com os 

colonizados. Desvelando a heterogeneidade como um traço central na formação 

filosófica e cultural do afrolatinoamericano, cujos componentes culturais e suas 

manifestações em Changó, el gran putas, principalmente no que diz respeito ao 

pensamento banto e à religiosidade ioruba, não são abordados tal qual utilizados pelos 

mantenedores destas culturas nas Américas e no Caribe, mas ressignificados por Zapata 

a fim de contribuir para seu projeto estético.  

Pois, consideradas estas noções em uso, o compromisso estético de Zapata está 

em explicitar sua complexidade, cotejando-as com concepções culturais africanas, sem 

se filiar a uma, mas combinando-as de maneira que serão mais detalhadamente 

analisadas nos capítulos subsequentes deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

O UNIVERSO FICCIONAL DE CHANGÓ, EL GRAN PUTAS  

 

 

No capítulo anterior ressaltamos o fato de que, em Changó, el gran putas, as 

diversas personagens especialmente marcadas com as serpentes de Elegbá, ou seja, 

destinadas pelo orixá Xangô para restaurar a liberdade integral de toda a humanidade, 

necessitam se relacionar constantemente com seus ancestrais para cumprirem a missão 

para a qual foram designadas. Essa relação específica entre as personagens históricas e 

fictícias, seus ancestrais e as entidades sagradas – ou seja, vivos, mortos, orixás e 

elementos da natureza – relatada a várias vozes, além do resgate à ancestralidade, 

ressalta a complexidade da existência dos afrodescendentes dispersos pela América e 

pelo Caribe. Existência muitas vezes conflituosa por decorrer, em parte, da imposição 

cultural europeia que, enquanto grande conjunto de potências do período colonial, 

disseminava e impunha seus costumes e tradições aos colonizados. Esta pretensa 

hegemonia ainda hoje se manifesta nas relações culturais entre os descendentes dos 

indígenas americanos, europeus e africanos – protagonistas desse período histórico 

cujas relações, ainda que em constante tensão, contribuem para a conformação do ser 

afrolatinoamericano, especialmente questionada por Manuel Zapata Olivella.  

As manifestações culturais, filosóficas e artísticas herdeiras desse processo 

revelam tais conflitos e, especialmente em obras literárias como Changó, el gran putas, 

se propõem a subverter o domínio do pensamento europeu sem desconsiderá-lo por 

completo, mas ressaltando as limitações de conceitos e cosmovisões que ainda nos são 

impostos. Neste sentido vimos que a filosofia, sobretudo no que se refere à noção de 

pessoa ocidental, influi sobre o pensamento, as agências históricas e sobre os relatos 

tanto historiográficos quanto literários no mundo ocidentalizado, gerando conceitos 

teóricos literários que se pretendem universais, mas que, por desconsiderarem dados 

contextuais, se tornam insuficientes para dar conta da multiplicidade de possibilidades 

artísticas pelas quais os afrodescendentes podem se expressar.  

Portanto, faz-se necessário buscar em diferentes fontes – históricas, 

antropológicas, filosóficas e literárias – os meios para nos aproximarmos das origens 

culturais africanas, e assim analisar as culturas em diáspora e poder refletir sobre o 

projeto estético desenvolvido por Manuel Zapata Olivella em Changó, el gran putas 
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considerando o contexto histórico, social e cultural que o autor se propõe a evocar neste 

projeto.  Deste modo, percebemos que o autor se baseia tanto na noção de pessoa que se 

manifesta na obra por meio do “muntu” e, portanto, especialmente vinculada ao 

pensamento banto, quanto no panteão de orixás e demais deidades herdadas da 

cosmogonia iorubana, para construir o fundamento deste relato dedicado a reelaborar, 

de maneira mítica e ficcional, a história da presença africana nos continentes para os 

quais diferentes povos foram dispersos devido ao processo escravista.  

Mesmo que o foco de sua narrativa esteja constituído pelas tensões que 

permeiam os resultados dos encontros culturais entre americanos, europeus e africanos – 

em decorrência da expansão imperial –, Zapata não ignora as complexidades existentes 

dentro de cada um desses grandes grupos culturais. Portanto, partindo do conhecimento 

antropológico de que a África é o berço da “semente primogênita da humanidade” 

(Zapata, 1997, p. 359) originária dos homo habilis e homo sapiens posteriormente 

dispersos por diferentes continentes para além da África, Zapata recupera esse lugar de 

origem tanto das associações quanto das diferenciações culturais e se dedica a 

problematizar as relações culturais dos diferentes povos – especialmente os bantos e 

iorubas – que se desenvolveram neste território original e que, em decorrência da 

diáspora forçada, voltaram a se relacionar, sobretudo, na América e no Caribe.  

Entre os estudos que se dedicam a analisar o encontro cultural entre bantos e 

iorubas em diferentes territórios para os quais foram forçadamente deslocados, está a 

obra intitulada Cultura Afrocubana, elaborada por Isabel e Jorge Castellanos, por 

exemplo. Nela, os autores contemplam os negros congos (como é conhecido em Cuba a 

todo/tudo o que estiver relacionado ao grupo étnico-linguístico banto) e “lucumies” 

(iorubanos) que chegaram em Cuba durante o período escravocrata, proporcionando  a 

combinação entre as religiões conhecidas como Regla Conga (banta) e Regla de Ocha 

(iorubana), ao ponto de, na perspectiva dos autores, se complementarem conformando o 

sistema religioso cubano de matrizes africanas (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 

129).  

Mas, ainda que de modo geral as relações culturais abordadas por Manuel 

Zapata estejam em conformidade com os estudos históricos e antropológicos existentes, 

percebemos a importância de analisar a maneira como Manuel Zapata combina 

elementos culturais específicos de cada um desses grandes grupos étnico-linguísticos 

africanos para compor o universo ficcional de sua obra. Dado que seu objetivo, 

enquanto romancista, não é o de elaborar um trabalho antropológico e/ou etnográfico, 
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mas uma obra literária repleta de possibilidades poéticas e, portanto, complexas de ser e 

existir. 

Sabemos que grande parte das tradições dos povos africanos sequestrados 

durante o período da expansão colonial foi interrompida pela escravidão, ainda assim, 

muitos elementos foram preservados e produziram estudos que nos permitem recuperar 

informações acerca de suas origens e, deste modo, compreender melhor as mudanças 

que permitiram tanto a preservação das tradições culturais fora de África, quanto as 

motivações das ações e interações entre as personagens de Changó, el gran putas. 

Atentas ao risco de limitar o conhecimento a respeito das culturas 

afrodiaspóricas a uma ideia fixa e redutora de origem africana, tal como o filósofo 

Kwame Anthony Appiah ressalta ocorrer em estudos etnográficos que oferecem apenas 

uma análise descritiva acerca de ricas tradições africanas, não se preocupando em 

analisar criticamente também as transformações e adaptações que essas tradições 

sofreram ao longo do tempo antes mesmo de serem difundidas pelo Novo Mundo 

(Appiah, 1997, p. 127 - 154), faz-se necessário retomar crítica e comparativamente 

estudos, como os formulados por Tempels, Jahn, Prandi, Gbadegesin, Bastide, a 

lexicografia como levada a cabo por Laman, ou ainda estudos que pretendem não 

apenas se aproximar das matrizes culturais, mas também elaborar relatos de história 

cultural relativos às culturas africanas forçadas a se adaptar à nova realidade americana 

e/ou caribenha, como o estudo produzido por Jorge e Isabel Castellanos.  

Pois acreditamos que ao recorrermos a estudos dessas ordens nos 

aproximaremos de aspectos, ao menos dos mais relevantes para a compreensão da 

crítica proposta por Manuel Zapata Olivella em Changó, el gran putas, a respeito dos 

encontros culturais conflituosos, como os ocorridos entre os africanos e os europeus 

e/ou entre povos africanos, estabelecidos antes e durante o período de expansão colonial 

e que regem nossas relações sociais até os dias de hoje. Implicando também nas 

relações de interação entre as diversas personagens de Changó, el gran putas em suas 

especificidades narrativas que, apesar de comporem um romance, ou seja, a mais alta 

forma narrativa da literatura europeia moderna, não se enquadram de todo nos 

protocolos desse gênero, pois estão definidas de maneira a corresponder aos princípios 

míticos de ricas tradições africanas.  

A interação destas tradições ocorrerá em Changó, el gran putas de maneira 

que, enquanto os princípios bantos estarão fortemente presentes entre os fundamentos 

filosóficos heterogêneos da obra por meio do conceito de “muntu”, os princípios 
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iorubanos se manifestarão com mais clareza entre os fundamentos religiosos e sociais de 

tradições africanas interpelados por elementos culturais de outros povos, como serão 

melhor analisadas nas seções subsequentes deste trabalho. 

Apesar destas subdivisões, não ignoramos o fato de que, entre bantos e iorubas, 

assim como entre os demais grupos humanos presentes em diferentes continentes, 

prevalece certa “unidad, evolución y dispersión biológica de la familia humana sobre la 

Tierra” (Zapata, 1997, p. 360). E que a diversidade entre os povos não nega a 

preservação da relação preexistente entre   

 

caracteres comunes, físicos y culturales, con los originarios habitantes 

de África. Nos referimos a los caracteres genotípicos y culturales de 

las distintas razas humanas: el cerebro desarrollado, la inteligencia, la 

filosofía, la creatividad, el lenguaje, etc. Pero hay también lazos 

étnicos incuestionables entre los distintos pueblos del mundo y los 

primigenios africanos que confirman sus migraciones a otros 

continentes; éstas pudieron realizarse quinientos mil años atrás o en 

épocas más cercanas, como lo demuestra la tez obscura de los 

indostanos y los papúas de Australia y la Nueva Guinea. A los rasgos 

genotípicos se suman los culturales – lengua, religión, costumbres –, 

pruebas evidentes de una verdadera diáspora en la que se perpetuó la 

memoria ancestral de las primeras experiencias obtenidas en la tierra 

de origen. (Zapata, 1997, p. 360)  

 

 Ainda assim, apesar de toda esta relação ancestral, ressaltar as diferenciações 

entre aspectos culturais apresentadas por Zapata facilitou nossa pesquisa – uma vez que 

muitos dos materiais tomados como base para a elaboração deste trabalho distinguem os 

aspectos bantos dos iorubas –, além do fato de acreditarmos que tais distinções 

contribuem com o projeto estético e crítico do autor de evocar a pluralidade cultural dos 

diferentes povos que conformam o afrolatinoamericano, projeto este que nos 

dedicaremos a analisar no terceiro capítulo deste trabalho. 

 

 

2. 1 - Muntu como narrador: a noção banto de pessoa em Changó, el gran putas 
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De acordo com o estudo de Jorge Castellanos e Isabel Castellanos a respeito de 

“Las reglas congas” – a saber, as religiões afrocubanas de origem banto reelaboradas ao 

entrarem em contato com culturas de outros povos com os quais se relacionaram no 

Novo Mundo, fazendo prevalecer os elementos comuns e mais importantes da cultura 

banto de modo geral –, vivos, mortos e “santos” podem se relacionar, pois existe um 

forte laço de correspondência entre os bantus (homens), nfuiri-ntoto (defuntos) e 

mpungus (“santos”), que se mantêm pelas ações dos nganguleros ou paleros (iniciados 

nas religiões congas). (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 133) 

Para melhor compreender o fundamento deste forte laço de correspondência 

entre homens, defuntos e “santos” e relacioná-lo à maneira como se manifestam em 

Changó, el gran putas, precisamos conhecer os princípios básicos do pensamento banto 

que possibilitam tais interações. 

Segundo Jorge e Isabel Castellanos, para as Reglas de Palo Monte Mayombe – 

nome de uma das Reglas Congas utilizado para se referir a todas as Reglas Congas em 

Cuba –, os homens são bantus, ou seja, seres compostos por nitu-bantu (o corpo), 

nkawama-ntu (sombra não inteligente) e nfuiri (espírito vivificante). O corpo é uma das 

partes integrantes da vida material ou biológica; a sombra não inteligente é a parte 

integrante da vida material ou biológica que projeta o corpo a receber luz; o espírito 

vivificante é o centro da vida espiritual a que se integram três elementos fundamentais: 

nkawama-ntu, a sombra inteligente; ntu, a inteligência; e ndinga, o dom da palavra e da 

personalidade. (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 132) 

A presença marcante da raiz -ntu na conformação do sujeito, de acordo com a 

perspectiva banto oferecida pelos estudiosos, nos obriga a prestar-lhe uma atenção mais 

demorada. Vimos que, para os povos congoleses que criaram as Reglas Congas, ntu é a 

inteligência. Ademais, de acordo com os estudos de Jorge e Isabel Castellanos, “el ntu 

dota al hombre de su inteligencia, de su racionalidad, de su capacidad volitiva” 

(Castellanos & Castellanos, 1992, p. 132). O ntu está presente na nkawama-ntu, a 

sombra inteligente que constitui o centro da vida espiritual do homem, definida como  

 

una fuerza o fluido espiritual que envuelve al cuerpo y tiene la 

capacidad de desplazarse y salir del individuo, como sucede, por 

ejemplo, durante los sueños. En cierto modo, esta fuerza es lazo que 

une los elementos espirituales y materiales del ser humano o bantú 

(Castellanos & Castellanos, 1992, p. 132).  
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Para compreendermos melhor a capacidade de deslocamento característica da 

nkawama-ntu, sombra inteligente e força que constitui o homem de maneira que lhe é 

permitido sair do indivíduo e se fazer presente em outras formas de vida além da 

humana, é necessário voltarmos a nos ater à maneira como as tradições congas 

concebem o homem. O homem, enquanto um ser duplo, é composto por uma entidade 

externa e outra interna. A entidade externa compreende o corpo, capa ou envoltório e a 

entidade interna, que seria “o homem propriamente dito” (Castellanos & Castellanos, 

1992, p. 131), por sua vez, é composto por nsala e mooyo. Nsala é “el alma o principio 

vital, frecuentemente asociado al aliento y a la sombra […] Mooyo (vientre), por su 

lado, es la parte del hombre que requiere alimentarse para subsistir.” (Castellanos & 

Castellanos, 1992, p. 131). Isabel e Jorge Castellanos dizem que, “Como explica 

Laman, la vida radica principalmente en el corazón, aunque se halla en todo el cuerpo. 

Pero nsala (alma) y la sombra pueden morar en cualquier sitio: en una casa, en un 

caldero o en un güiro, en el monte o en los ríos” (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 

131).  

A concepção do homem como um ser duplo implica também em sua morte, 

pois, de acordo com esta perspectiva, a morte significaria apenas o fim de uma das 

partes que constitui o homem, descrita por Castellanos & Castellanos como 

“apodrecimento do corpo externo”, permitindo que o corpo interno ou “o homem 

propriamente dito” continue a existir e possa habitar em qualquer lugar, graças ao nsala 

que o constitui. 

“La muerte”, continuam a dizer Jorge e Isabel Castellanos,   

 

no priva al espíritu de su inteligencia o de su voluntad gracias a su ntu; 

ni de su don de la palabra gracias a su ndinga; ni de su capacidad de 

desplazarse de un estrato de la realidad al otro, gracias a la acción del 

nkawama-ntu que lo envuelve. El nfuiri-ntoto, el espíritu difunto, 

conserva todas las potencias que poseía en vida: sabe, piensa, siente, 

quiere, habla y puede subir y bajar por todos los niveles o “planos” de 

la existencia. (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 133) 

 

Possuidores ou não de um corpo externo, mas nunca desprovidos de -ntu, nem 

de ndinga ou de nkawama-ntu, os homens (bantus), defuntos (nfuiri-toto) e santos 
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(mpungus) se correspondem e constituem um grupo específico de seres que 

compartilham forças espirituais. A diferença entre esses seres seria marcada 

principalmente pelo “grau” das forças que cada um possui e pode compartilhar. Os 

santos possuem mais força que os defuntos e estes, por sua vez, possuem mais força que 

os homens. Decorrente disto, bantus, nfuiri-ntoto e mpungus estão em constante 

compartilhamento de forças que permitem a manutenção do poderoso laço de 

correspondência entre os mesmos.  

As relações de reciprocidade entre estes seres são estabelecidas por meio de 

orações e sacrifícios, mediados pelos nganguleros ou paleros (iniciados nas Reglas 

Congas) para que os bantus provoquem o crescimento das forças dos mpungus e nfuiri-

ntoto, enquanto estes acrescem de suas próprias forças aos bantus, além de lhes oferecer 

proteção benéfica. 

O ensaísta alemão Janheinz Jahn, em um estudo acerca da sobrevivência de 

aspectos culturais de tradições africanas na América e no Caribe, intitulado Muntu – las 

culturas de la negritud, se dedica a abordar a questão da raiz -ntu a partir de uma 

análise, muitas vezes simplista, das categorias fundamentais do que ele denomina 

“filosofia africana”.  

Neste estudo, retomando o exposto por Alexis Kagame, Jahn nos informa que a 

filosofia africana de língua kinyaruanda – língua banto falada principalmente em 

Ruanda – é constituída por quatro categorias nas quais podemos encontrar a raiz -ntu: 1- 

Muntu (homem); 2- Kintu (coisa); 3- Hantu (lugar/tempo); 4- Kuntu (modalidade), 

categorias estas onde todas as palavras se incluem. 

Assim, tudo o que existe e se encaixa nessas quatro modalidades é, na verdade, 

uma força, não uma substância. Como exemplo nos oferece as palavras muhanga, que 

equivale a “erudito” e, portanto, pertencente à primeira classe, ou seja, à categoria 

Muntu (homem); e a palavra ruhanga, “testa”, que apesar de não pertencer à categoria 

Muntu (homem), e sim à categoria Kintu (coisa), é uma força tanto quanto o homem.  

Esta semelhança entre as coisas está na raiz -ntu, presente em tudo/todas as 

categorias constituintes da filosofia dos povos de língua kinyaruanda, nas quais se inclui 

tudo o que existe. Portanto, as quatro categorias seriam “formas reveladoras” do -ntu 

(Jahn, 1970, p. 118), cuja vida e eficácia é dada através da palavra, Nommo.  

 Jahn diz: 
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Ntu es la fuerza universal en general, pero que nunca aparece separada 

de sus formas reveladoras muntu, kintu, hantu, kuntu. Ntu es el ser 

mismo, la fuerza universal cósmica […]. Ntu es aquella fuerza en la 

que ser y existir coinciden. […] 

Si dijéramos que ntu es una fuerza que se manifiesta en el hombre, las 

fieras, las cosas, los lugares, el tiempo, la belleza, la fealdad, la risa, el 

llanto, etcétera, sería una falsedad, pues esto significaría que el ntu es 

algo independiente aparte de todas estas cosas; pero él es, como nos 

muestra el lenguaje del que lo hemos tomado, todas esas cosas mismas 

y no se encuentra independientemente. Ntu es aquello que muntu, 

kintu, hantu y kuntu son colectivamente. No es que materia y fuerza 

coincidan, sino que no se han separado. (Jahn, 1970, p. 118-119) 

 

Conferindo especial atenção à categoria Muntu – título da obra –, Jahn ressalta 

que Muntu, além da ideia ocidental que se tem sobre o conceito de homem, compreende 

aos vivos e mortos, aos orixás, aos loas e ao Bom Dieu. Muntu é, portanto, uma força 

dotada de inteligência e, acima de tudo, capaz de dominar sobre Nommo (palavra). Em 

síntese, Jahn pretende mostrar que  

 

Muntu, el título de este libro, es una palabra bantú y normalmente 

traducida por “hombre”. Sin embargo, ambos conceptos no se adecuan 

totalmente: muntu abarca a los vivos y a los muertos, a los 

antepasados y a los antepasados divinizados, a los dioses. La unidad 

que expresa este concepto-madre muntu es uno de los distintivos de la 

cultura africana [...] (Jahn, 1970, p. 21, 22). 

 

Ao nos atermos ao fundamento do exposto por Janheinz Jahn a respeito dos 

povos de língua kinyaruanda que partilham o conceito de “muntu”, comumente 

traduzido como “homem” – apesar desta tradução não equivaler a seu sentido integral –, 

e ao compararmos com a ideia base da filosofia de vida dos povos congos exilados em 

Cuba, de acordo com a qual todo homem é bantu, podemos ressaltar alguns pontos de 

encontro entre estas abordagens a respeito da humanidade para o pensamento africano 

de origem banto, embora levando em consideração a disparidade quanto ao teor dos dois 

estudos.  
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Primeiramente podemos destacar o fato de que ambas possuem um conceito de 

homem em que se presentifica a raiz -ntu – bantu para os povos congos e muntu para os 

povos de língua kinyaruanda –, cujo significado está sempre atrelado a uma força 

presente em seres diferentes ou de classes de seres distintas, que continuam a existir 

mesmo após a morte de seus corpos físicos ou externos e, portanto, se faz presente entre 

os defuntos e “santos”, loas ou orixás. O que nos leva a perceber que o sentido de 

humanidade, de acordo com ambas as culturas, está além da compreensão do “homem” 

comum na cosmovisão ocidental à qual estamos acostumados.  

De um ponto de vista mais próximo da abordagem linguística, a relação entre 

os termos bantu e muntu fica mais clara do modo como é apresentada pelo Novo 

dicionário banto do Brasil, elaborado pelo estudioso das culturas africanas, Nei Lopes. 

Nele, retomando estudos europeus desde o século XIX, Nei Lopes diz que o termo 

banto “designa um grande grupo de línguas e dialetos negro-africanos” (Lopes, 2012, p. 

18), e que foi utilizado pela primeira vez em 1862 pelo filólogo alemão Wilheim Bleck , 

“para caracterizar aqueles falares nos quais a palavra que nomeia os seres humanos é 

sempre – com pouquíssimas variações – ba-ntu (singular: mu-ntu), sendo ntu o radical e 

ba o prefixo plural” (Lopes, 2012, p. 18). Portanto, enquanto o prefixo “ba” exprime 

uma ideia plural, o prefixo “mu” representa o singular do conceito de humanidade em 

toda sua complexidade de existências dentro das culturas africanas de vertente banto.  

Assim também, ao tratar o termo muntu com maior amplitude, ou seja, não o 

relacionando unicamente à ideia de homem, Nei Lopes se aproxima, embora sem citá-

lo, da definição dada por Placide Tempels, pois, para Tempels,  

 

parece incorrecto traducir esa palabra, muntu, por “el hombre”. El 

muntu posee ciertamente un cuerpo visible, pero éste no es el 

auténtico muntu. Un bantú explicó un día a uno de mis colegas que el 

muntu se parece en buena medida a lo que para nosotros es la 

“persona”, y no lo que entendemos por “el hombre”. Muntu significa, 

por tanto, fuerza vital, dotada de inteligencia y voluntad. (Tempels, 

2005, p. 100) 

 

A noção de muntu como “pessoa” também é oferecida pelo missionário e 

etnógrafo sueco Karl Edvard Laman, que durante sua estada no Reino do Kongo entre 

os anos de 1891 a 1919, compilou cerca de 60.000 palavras kongolesas e as traduziu 
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para o francês. Dentre as três entradas existentes no Dictionanaire kikongo-français 

para o termo muntu, a primeira delas informa que muntu tem como plural o termo 

bantu, em seguida, mostra que além da noção de “pessoa”, também pode ser entendido 

como “indivíduo, homem, qualquer um, um ou outro”. Se utilizado como pronome 

possessivo, designa o “escravo” e, quando utilizado como prefixo ou sufixo, exprime 

ideias tais como as de: “pessoa morta, cadáver”; “pessoa viva”; “homem jovem”; 

“pessoa cujo coração possui vida”; “um grande homem que está morto (também 

denominado nganga )”; “cada um de acordo com o seu próprio coração”; “um homem 

como outros homens” ou “uma mulher como as outras mulheres”; “homem de vida 

longa”; “pessoa comprada, escravo”. Na segunda entrada para o termo presente no 

dicionário de Laman, as possibilidades de tradução e significação de muntu – se 

utilizado como sufixo unido a formas de negação –, exprime as ideias de “ninguém”; 

“além da vida”; “os mortos entre os réprobos”; “inumanos”; “aqueles que não podem 

mais ser considerados humanos reais”. Por fim, na terceira entrada, muntu é tido como 

“primeiro nome da criança que está morta”.  

As acepções listadas acima foram destacadas das demais registradas no 

dicionário de Laman, pois estão relacionadas à diversidade da noção de “pessoa” que o 

termo muntu abarca, evocando um sentido para muito além da noção ocidental de “cada 

ser humano considerado como individualidade física e espiritual, e dotado de atributos 

como racionalidade, autoconsciência, linguagem, moralidade e capacidade para agir”, 

apresentada por Houaiss e evocada também por Tempels. 

Mas, considerando ainda a importância que os estudiosos Janheinz Jahn, Isabel 

e Jorge Castellanos e Nei Lopes conferem à raiz –ntu, presente nas palavras que 

carregam o sentido de “pessoa” de acordo com as filosofias africanas de origem banto, 

somos levadas a buscar referencias a “ntu” no dicionário de Laman, encontradas em seis 

entradas diferentes. Dentre as quais destacamos os significados a seguir: “cabeça”; 

“proa de uma canoa”; “líder”; “um condenado à morte”; “fonte”. Ademais, se utilizado 

como prefixo e/ou sufixo, pode significar noções relativas ao ser: “ágil, cuidadoso, 

pessoa que ganha no jogo”; “qualquer um que fale ou haja por causa das pessoas”; ou as 

noções: “antes, preceder, em mente”; ou ainda as ações de “matar um escravo no seu 

lugar”, ou “trocar um condenado à morte por outra pessoa (geralmente um escravo)”. 

O conceito de ntu, por sua vez, está atrelado ao ser humano (cabeça, 

pensamento, mente), a elementos da natureza (fonte), a coisas (proa), ao tempo (antes e 

precedente), ao modo e as ações (matar, trocar) que, mesmo indiretamente, podem se 
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relacionar com o conceito de “inteligência” ou “força volitiva” que orienta o ser tal 

como definem Castellanos & Castellanos e Jahn a respeito do –ntu.   

Pensados em correspondência, os significados desses termos contribuem para a 

ampliação do conceito de muntu que, de acordo com Jahn é interdependente de ntu, pois 

juntos, ntu e muntu favorecem o ponto de vista – consignado por Castellanos & 

Castellanos, Jahn e Tempels – de acordo com o qual, além da noção de pessoa, muntu 

compreende a força vital, a inteligência e a capacidade volitiva presentes em tudo/todo 

ser que exista. 

Apesar desse ponto de vista a respeito da existência de uma força vital como 

meio de compreender a natureza do pensamento filosófico banto relativo ao ser ter 

suscitado críticas, sobretudo para com os estudos de Tempels, como mostram Appiah e 

Hurbon, os mesmos que o criticam salientam o fato de que sua tentativa de 

caracterização dos povos banto pode ser útil. Pois, nas palavras de Appiah: 

 

O texto fundador da etnofilosofia é La Philosophie bantoue [A 

filosofia banta], livro em que o missionário e padre belga Placide 

Tempels, procurou caracterizar os traços essenciais do pensamento 

dos povos de língua banto da África Central e do Sul. Tempels 

afirmou que o modo de pensar banto tinha em seu centro uma ideia de 

Força, uma ideia que ocupava a posição privilegiada da ideia do Ser 

no pensamento ocidental (com o que, sendo católico, ele se referia ao 

tomismo). Pessoalmente, não creio que essa maneira de formular sua 

assertiva tenha sido útil. Mas, a influente formulação de Tempels pode 

ao menos ser vista como registrando o papel crucial desempenhado 

pelos conceitos de ação em muitas culturas africanas tradicionais, em 

pontos em que o Ocidente passou a ver apenas a causação eficiente – 

ou seja, impessoal. (Appiah, 1997, p. 138) 

 

Laënnec Hurbon também ressalta os pontos positivos e negativos do trabalho 

de Tempels, afirmando que:  

 

se a metafísica religiosa negra, valorizada depois da obra de Tempels, 

pôde ser útil à causa da Negritude, conclui-se que o método 

empregado por ele comporta equívocos que devem ser revistos.  
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A noção de Força vital teria sido o segredo, a chave de todas as 

culturas negras, o Graal negro por excelência. Podemos encontrá-la 

por toda a África negra e até no Haiti. Em Problèmes Haitiens – Essai 

sur la culture populaire, Achille Aristide estabelece uma comparação 

entre a ideia central dos bantos e dos haitianos. A força vital seria o 

conceito mais importante: realidade transcendente e finalidade de todo 

ser, ao mesmo tempo material e imaterial, ela está sempre presente. 

(...) O valor de cada ser no universo depende de seu grau de 

participação nessa força vital. Onde se situa, pois, o erro metodológico 

da teoria de Tempels? Em querer deduzir todos os elementos de um 

sistema cultural a partir de princípio único, tudo o mais ficando ao 

lado da linguagem da sociedade em questão. (Hurbon, 1987, p. 43-44)  

 

Portanto, ainda que amplamente questionada, o conhecimento “redutor” a 

respeito do ser substituído pela ideia da força vital, inteligência e capacidade volitiva, 

desprendida de um corpo físico específico como característica da natureza do 

pensamento filosófico banto, assumirá maior destaque em Changó, el gran putas, a 

medida que esta concepção se unirá à relação entre os termos bantu e muntu para dar 

lugar à multiplicidade de forças existenciais por meio das quais o conceito de muntu se 

manifestará na obra. De maneira que as variadas personagens principais presentes em 

cada uma das cinco partes em que a obra em questão está dividida, se unirão e 

conformarão um narrador-personagem central, o Muntu. Assim, além das múltiplas 

personagens, Changó, el gran putas contará também com variadas vozes narrativas que 

darão lugar à pluralidade narrativa característica da obra.  

Por isso, podemos dizer que em Changó el gran putas, Manuel Zapata Olivella 

se apropria da especificidade conceitual do termo  “muntu” como um recurso que se 

fará presente em toda a narrativa, pois a partir do fundamento filosófico e universo 

simbólico banto – do qual o referido termo se origina –, conforma a personagem 

principal e voz narrativa de Changó el gran putas, denominada Muntu.  

Como uma forma de aproximar o leitor a este princípio básico, Zapata descreve 

muntu no “Cuaderno de bitácora” de Changó el gran putas a princípio simplesmente 

como o “Singular de bantú” e, em seguida,  nos instrui a consultar o verbete bantú - tal 

como mencionado no primeiro capítulo deste trabalho.  

Para Zapata, os termos muntu e bantu vão além de uma ideia específica de 

homem oferecida pela cultura ocidental, pois representam o conceito de humanidade 
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dentro da cultura dos povos de origem banto, e em correspondência parcial com a 

definição de Tempels, estaria bem próxima da noção que temos de “pessoa”, além de 

evocar a existência de uma força vital presente em diferentes seres, espaços e tempos 

criticamente abordada em Changó, el gran putas. 

O conceito de muntu, conformado pela correspondência entre muntu e bantu 

que, por sua vez, se estabelece por meio da raiz -ntu, o elemento fixo dos termos, 

responsável por expressar a ideia de força vital e inteligência, central para a noção de 

pessoa dentre os povos banto, nos leva a considerar também aos prefixos mu- e ba-, 

respectivamente indicadores da singularidade e da pluralidade dentro das culturas banto, 

revelando certa interdependência entre os termos e colocando em relação as ideias de 

unidade e diversidade. Ideias aproveitadas por Manuel Zapata Olivella ao correlacionar 

a singularidade do termo muntu à multiplicidade do termo bantu, para fazer do Muntu 

ora o personagem principal, ora o narrador ou ainda o narrador-personagem capaz de 

manifestar as especificidades representativas do termo – ou seja, “jugando 

indudablemente el papel de cohesionador de los pueblos dispersos em América” 

(Zapata, 1997, p. 362) – em uma narrativa dedicada a cantar e contar a saga de todo e 

qualquer ser subjugado pela escravidão – desde a perspectiva histórica e mítica dos 

negros sequestrados em África e exilados em outros continentes.  

O caráter múltiplo do Muntu, procedente de sua origem banto que, por sua vez, 

enquanto um grande grupo étnico-linguístico é multifacetado em diferentes “vertentes”, 

poderá ser expresso de maneiras diferentes em toda a obra, bem como através das 

denominações “Muntu africano” e “Muntu americano”, ou ainda demais elementos 

intratextuais que, por vezes, se combinarão a elementos de outros grupos étnicos, 

principalmente do panteão iorubano, no decorrer da trama.  

Neste sentido, o Muntu africano se caracterizará pela voz de Ngafúa – por 

quem teremos conhecimento dos princípios espirituais africanos que regem toda a obra. 

Ngafúa, ao cantar a epopeia sobre a origem de mundo e dos orixás, saúda Elegbá – orixá 

do panteão iorubano abridor de caminhos que teria a Nkuyu Nfinda ou Lucero Mundo 

como correspondente congo-espanhol (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 138), mas 

cuja denominação iorubana na obra reforça a variedade e a produtividade do 

estabelecimento de encontros culturais africanos – no momento da narrativa em que 

tratará da despedida de África: 

 

¡Abobó Elegba! 
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¡Abobó! 

¡Abobó Elegba! 

Esta noche 

desde hace nueve noches 

noventa y nueve noches lunas 

te invocamos gran Oricha 

encrucijada de la vida y de la muerte 

¡Desciende! 

El Muntu africano 

los muertos 

los vivos 

los peces 

los pájaros 

las pequeñas hormigas 

los gigantes elefantes 

la selva 

los ríos 

te imploramos abras el camino. 

(Zapata, 2010a, p. 73, 74) 

 

Neste fragmento, ao narrar em primeira pessoa do plural, Ngafúa nos remete à 

coletividade e complexidade de formas existenciais do Muntu da qual ele também é um 

elemento constituinte. Assim, o uso da primeira pessoa do plural indica um “nós”, ou 

seja, corresponde ao exposto por Jahn a respeito da raiz -ntu ao afirmar que “Ntu es 

aquello que muntu, kintu, hantu y kuntu son colectivamente.” (Jahn, 1970, p. 119) Desta 

maneira, apresenta o narrador Ngafúa como um ser portador de suas particularidades e, 

ainda assim, como parte da coletividade devido ao fato de ele próprio ser uma das 

formas reveladoras do Muntu africano, juntamente com os mortos, vivos, peixes, 

pássaros, formigas, elefantes, selvas e rios listados. Todos, enquanto Muntu africano, 

em uma só voz e através da narrativa de Ngafúa, imploram ao orixá iorubano Elegbá 

que abra o caminho para os exilados de Xangô – outro orixá do panteão iorubano cujo 

nome congo-espanhol correspondente a Nsai ou Siete Rayos (Castellanos & 

Castellanos, 1992, p. 138) – no Novo Mundo.  

O Muntu americano, por sua vez, dá continuidade ao caráter múltiplo do muntu 

em paralelo com a singularidade do termo ao ser representado por diferentes 
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personagens históricas ou fictícias nascidas na América. Retomando o expressado por 

Zapata no “Cuaderno de bitácora”, Darío Henao Restrepo, no prólogo de Changó, el 

gran putas, definirá o Muntu americano como o “Principio (...) que une en un solo nudo 

al hombre con su ascendencia y descendencia inmersas en el universo presente, pasado 

y futuro. De ahí que se contengan cinco siglos de historia a través de momentos y 

escenarios diversos.” (Zapata, 2010a, p. 20)  

Os sinais para a compreensão da relevância da manifestação deste “nó” capaz 

de unir em essência e em força a ascendência e descendência da humanidade em um 

ciclo temporal se fazem presentes em diferentes momentos da obra. Primeiramente no 

título da segunda parte do livro: “El Muntu Americano”. Depois, ao ser representado 

por diferentes personalidades históricas ou fictícias que protagonizarão o(s) romance(s) 

que constitui(em) a obra a partir da segunda parte de Changó, el gran putas. 

Conforme as diversas personagens históricas ou fictícias são convocadas pelo 

orixá iorubano Xangô e por meio de seus ancestrais, para representarem o Muntu 

americano, sua ação plural se desenvolverá na trama, porém sua singularidade também 

se fará presente ao empreenderem, de maneira específica, a luta pela liberdade de toda a 

humanidade. Assim, através das personagens históricas e fictícias encontradas na trama, 

como Ngafúa, Nagô, Sosa Illamba, Benkos Bihojo, Toussaint L’Ouverture, papaloa 

Petro, Simón Bolívar, Prudencio Padilla, José María Morelos, Aleijadinho e Agne 

Brown, dentre outras personagens e vozes narrativas, diferentes características e 

trajetórias próprias remeterão à singularidade conceitual do muntu, ao mesmo tempo em 

que, devido ao fato de todas, no lugar e momento em que atuem constituírem o Muntu, 

também expressarão a pluralidade de existências que a origem do termo comporta. 

As personagens responsáveis por representar o Muntu em sua pluralidade de 

existências não irão narrar e agir em Changó, el gran putas apenas enquanto vivas, de 

maneira a evocar um passado de luta. Mas, algumas destas personagens e narradores 

interagem na condição de defuntos ou entidades sagradas, conferindo maior força à 

atuação desses que, mesmo após a morte, constituem o Muntu e podem continuar a 

influenciar a história de seus povos.  

Assim, Manuel Zapata Olivella continua a empenhar-se em, mediante sua obra, 

recuperar o princípio das culturas afroamericanas e afrocaribenhas fundamentadas na 

filosofia banto. Tal como faz o estudioso das culturas africanas, Janheinz Jahn em 

Muntu –las culturas de la negritud, ou ainda como Jorge Castellanos e Isabel 

Castellanos  afirmam encontrar na cultura cubana de Las Reglas Congas fundamentadas 
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nos princípios da filosofia banto levados para o Caribe por diversos povos congoleses 

escravizados e exilados na ilha, assim como também demonstra Placide Tempels. Pois 

cada trabalho, à sua maneira, demonstra que a força constituinte do muntu e/ou bantu, 

ou seja, o -ntu ou a “força inteligente”, continua a existir mesmo após a morte do corpo 

físico de um ser. Dando lugar a uma relação de correspondência entre os seres vivos, 

mortos e entidades sagradas constituintes do muntu que, decorrente do fato de não 

perderem seu -ntu, ou seja, sua “força inteligente”, mesmo após a morte ou 

“apodrecimento do corpo físico”, passam a intercambiar forças por meio de 

procedimentos religiosos específicos em cada cultura. 

Portanto, em Changó, el gran putas os narradores e personagens, mesmo após 

o apodrecimento de seus corpos físicos, ou a morte, continuam a narrar e atuar no 

romance com mais força e possibilidades de intervenção do que possuíam quando 

estavam vivos. 

Assim ocorre com Ngafúa, após cantar a epopeia sobre as origens do mundo e 

das deidades africanas e a condena à diáspora como maldição proferida pelo orixá 

iorubano Xangô. Ainda na primeira parte da obra, Ngafúa morre no incêndio que destrói 

o primeiro navio negreiro ao partir de Nembe e antes mesmo que este pudesse ancorar 

nas costas americanas. Porém, o fato de encontrar-se morto não o impede de seguir 

narrando e atuando como protetor e sacerdote cultual dedicado a manter a relação entre 

os orixás e os homens em outras partes da obra em que diferentes momentos históricos 

são rememorados.   

A possibilidade dada a Ngafúa de agir entre os vivos mesmo após a morte de 

seu corpo físico pode ser percebida a partir do momento em que o narrador desta parte 

do relato nos conta a respeito de um abraço entre Ngafúa e Olugbala ocorrido após sua 

morte: “(...) Olugbala subió hasta la cruceta del mástil donde cuelga el cuerpo de 

Ngafúa. Ahuyentó las gaviotas que dormían sobre sus hombros y tras reventar la soga, 

ya libres, se abrazaron.” (Zapata, 2010a, p.145). 

Depois de morto, Ngafúa volta a narrar por sua própria voz (declarando 

inicialmente): “Chapoteando en la sentina, dejo que Elegba me muestre la abertura que 

conduce al mar de los vivos.” (Zapata, 2010a, p.146). Ao ser conduzido por Elegbá, 

apesar do nome deste orixá estar atrelado ao panteão iorubano, a possibilidade dada a 

Ngafúa de transitar pelo mundo dos vivos valendo-se de maior intensidade da força 

inteligente remete a uma característica dos defuntos relativa ao pensamento banto, cujos 
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princípios já mencionados se fundamentam na possibilidade dos defuntos de 

transmitirem sua força e oferecerem proteção aos vivos.  

Logo, Ngafúa se torna protetor de Nagô – primeira semente do Muntu 

americano cuja especificidade do nome volta a remeter aos laços culturais que o Muntu 

representará em Changó, el gran putas para além de distinções étnicas – e por meio de 

sua narrativa podemos perceber as ações de reciprocidade que se desenvolverão entre os 

vivos e os mortos e assim adquirimos maior conhecimento acerca dos princípios 

espirituais africanos que regem toda a obra. Um exemplo seria a afirmativa a seguir: 

“Ignora que una invisible, pero infranqueable espuma, nos separa de los vivos.” (Zapata, 

2010a, p. 146), por meio da qual percebemos que Ngafúa, através de sua narrativa, nos 

instrui a respeito dos mistérios que envolvem seu protegido e contribuem para que 

aporte no continente americano em segurança. 

A participação de Ngafúa na condição de defunto ou ancestral segue em outros 

momentos e épocas históricas do romance. Por exemplo, na quarta parte de Changó, el 

gran putas, quando, através das histórias de Simón Bolívar e José María Morelos, 

ficcionalizadas por Manuel Zapata Olivella, também podemos observar a utilização de 

traços marcantes da filosofia banto conferindo fundamento mítico à elaboração do 

romance.  

No capítulo intitulado “La voz rumorosa del viejo Orinoco”, voltado a narrar a 

história do Libertador da América, Simón Bolívar será convidado por Ngafúa a 

relembrar seus feitos através da voz do rio Orinoco. Neste trecho, retirado da quarta 

parte do livro – “Las sangres encontradas” –, a personagem histórica Simón Bolívar está 

às margens do rio Orinoco quando escuta: 

  

—¡Siéntate! 

Te mostró una roca. Luego, agachado, se pone a dibujar tu rostro en el 

barro de la orilla. 

—Siempre has creído que tus enemigos te acechan desde afuera. 

—¿Quién eres que puedes desnudar mis pensamientos? 

Oías tan solo la voz lenta y rumorosa del viejo Orinoco. 

—Los vivos se sienten extraviados cuando no pueden dar un nombre a 

su propio destino. Igual te serviría saber si soy o no soy Canaima, el 

vigilante espíritu de la selva. Tus abuelos caribes me confunden con 

Patatí, su gran cacique y nuestros ekobios creen que arrastro el alma 

vagadora de Andresote. Lo cierto, Simón, es que soy Ngafúa, 
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mensajero de Changó, tu protector en la guerra. Tomo mil formas, he 

estado contigo desde antes de nacer. Tu maestro compañero en el 

monte Aventino; tus delirios en el Chimborazo y en San Pedro 

Alejandrino. Seré Hipólita para cerrar tus ojos. Vengo a prevenirte 

contra aquellos que escondidos en tu propia sangre buscan tu fracaso. 

(Zapata, 2010a, p. 315) 

 

Neste fragmento, a princípio podemos ver a construção de um diálogo entre o 

ancestral Ngafúa e a personagem histórica Simón Bolívar quando este questiona: “—

¿Quién eres que puedes desnudar mis pensamientos?”, e é respondido em forma de 

discurso direto por Ngafúa: “— (...) Lo cierto, Simón, es que soy Ngafúa, mensajero de 

Changó, tu protector en la guerra”. Porém, antes de apresentar-se como interlocutor de 

Bolívar, Ngafúa, enquanto narrador principal desta parte e constituinte do Muntu, 

mostra que sua narrativa pode se desenvolver tanto por meio do rio Orinoco: “Oías tan 

solo la voz lenta y rumorosa del viejo Orinoco”, quanto por diversas outras formas:  

“Tomo mil formas”. Além de poder manifestar-se em diferentes tempos históricos: “(...) 

he estado contigo desde antes de nacer. (...) Seré Hipólita para cerrar tus ojos. Vengo a 

prevenirte contra aquellos que escondidos en tu propia sangre buscan tu fracaso.” 

Assim, através do desdobramento de Ngafúa em uma potência da natureza, as 

águas – que por também poderem fazer soar suas vozes, tornam possível que Bolívar 

ouça agora o rio Orinoco relembrar sua própria história e desvelar suas preocupações 

políticas–, Manuel Zapata Olivella materializa a possibilidade do Muntu de se 

manifestar em diferentes formas devido ao fato de ser portador do -ntu e “nsala”, ou 

seja, força inteligente e princípio vital que, de acordo com os estudos de Jorge e Isabel 

Castellanos, bem como de Janheinz Jahn, podem transitar por diferentes corpos, espaços 

e tempos, ao passo que desenvolvem uma relação específica entre as categorias de 

narrador e personagem. Desta forma, baseado na cosmovisão africana de origem banto, 

possibilita a existência de um narrador que se dirige diretamente a uma personagem, 

fazendo-se audível somente através da “voz” de um elemento da natureza mitificado.  

Este mesmo princípio situa Ngafúa, personagem que no início da saga 

vivenciou o sequestro e comercialização de povos africanos sendo ele próprio 

pertencente ao primeiro grupo de escravizados trazidos para a América, nos momentos 

históricos relativos à luta pela Independência das Américas em que lutaram Bolívar, ou 
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José María Morelos ao liderar a conquista da Independência do México nos anos de 

1808 a 1821.  

O grande líder revolucionário, enquanto personagem histórica de Changó, el 

gran putas, narra o momento em que se percebe chamado por Ngafúa. Este, valendo-se 

da possibilidade de transitar por diferentes espaços, corpos e tempos, incorpora na 

imagem da Virgem de Guadalupe que compunha o altar localizado no espaço em que 

José María Morelos se encontrava e desde onde relata reviver  

 

las paredes de la sacristía, la cama de madera, el altar con la Virgen de 

Guadalupe (...). Entonces tengo la certidumbre de que ella me había 

llamado.  (…) La Virgen se volvió contra la puerta y comienza a 

despojarse de la túnica con flores. Cayó la camisola y pude mirar sus 

espaldas negras, rollizas las nalgas. Aterrorizado, cierro los ojos. No 

quería ver sus corvas, sus caderas. Pero otras fuerzas que no pudo 

resistir le levantan y atrajeron tras de aquel cuerpo de mujer que lo 

había llamado. Me acerco y al alargar el brazo para tentarla 

comprenderé que es una sombra sin carne, huidiza memoria, revueltos 

suspiros de otra vida. (Zapata, 2010a, p. 406, 407) 

 

Neste momento, a narrativa de José María Morelos é complementada pela 

seguinte fala: “—Soy Ngafúa, mensajero de Changó en estas tierras. Sígueme, te llevaré 

a la morada de tus mayores.” (Zapata, 2010a, p. 407). Ao falar, Ngafúa demonstra ser a 

sombra sem carne, a memória fugitiva, os suspiros revoltosos de outra vida que José 

María Morelos contempla em sua narrativa, ou seja, o espírito ou “sombra inteligente” 

que, apesar de comporem um morto, mantém a liberdade e a força de existência 

necessárias para narrar e agir desde o “corpo”, ou melhor, a visão heterodoxa ou 

sacrílega – porque sexualizada – da imagem da Virgem de Guadalupe que, por sua vez , 

representa uma mulher negra, de maneira que todos constituem o Muntu em sua 

multiplicidade. 

O próprio personagem principal e uma das vozes narrativas desta parte, José 

María Morelos, se encontra neste momento específico de existência relativo à filosofia 

banto, sendo-lhe permitido transitar entre os vivos e os mortos, nos tempos passado, 

presente e futuro. Pois ao declarar em sua narrativa que os momentos marcantes de sua 

trajetória “revivem” (Zapata, 2010a, p. 406), nos deixa a impressão de que mesmo após 



75 
 

 
 

a sua morte é possível voltar a viver os momentos, senão propriamente em seu corpo 

físico, ao menos enquanto bazimu3.   

Assim, juntamente com outra voz narrativa, José María Morelos revive o 

momento histórico de sua morte: 

 

No estaba montado en su caballo de fuego como lo viera el enemigo 

desde la cumbre de El Veladero. La sotana corta le disminuía el porte, 

lúgubre, apenas iluminado por la vela de penitente. Los verdugos 

iniciaron su ceremonial como si realmente lo hubieran practicado en 

secreta cofradía. Solo por un instante le colocan una sotana de clérigo 

para luego arrebatársela; me obligan a hincarme para azotarme pero ya 

mi cadáver no sentía las desgarraduras. Ante los fusileros se vendó los 

ojos con su propia mascada, deseoso de entrar a la casa de sus 

antepasados con la luz que alumbra el interior de los ciegos. De 

espaldas a sus verdugos, levanta los hombros para que las balas 

escogidas por Ngafúa no se extravíen de camino. 

—Arrodíllate, este será el sitio de tu redención —era la voz del 

confesor. La orden de fuego le vino desde ultratumba, por el lado de 

los vivos. El peso de las balas fue insuficiente para hundirlo en las 

aguas de los bazimu. Entonces Ngafúa dirigió la segunda descarga 

para que mi cadáver pudiera andar con su doble ración de plomo. 

(Zapata, 2010a, p. 411-412) 

  

Por meio desta narrativa a duas vozes – na qual a voz do próprio José María 

Morelos tem poucas e, ainda assim, substanciais participações – , nos é dado a conhecer 

mais de uma perspectiva acerca das circunstâncias que culminaram na morte deste 

grande líder, demandada pelos Inquisidores que, principalmente entre os séculos XVI e 

XIX, eram responsáveis por julgar os infiéis à fé cristã. José María Morelos, um padre 

de ascendência africana, tinha em sua genética as provas de sua suposta traição à fé 

católica e à Coroa espanhola que o levaram à morte.  

Nesse sentido, para Manuel Zapata Olivella os mesmos fatores que no 

Ocidente deveriam contribuir para a condenação do povo negro, se tornam o principal 

                                                           
3  De acordo com a definição dada por Manuel Zapata Olivella no “Cuaderno de bitácora”: “Muertos o 

difuntos. Singular, alazimu. Sin embargo, el concepto de bazimu o mazimu no comparte la connotación 

castellana de cadáver, ya que para la filosofía bantú, el difunto goza de una energía plena de inteligencia y 

voluntad.” (Zapata, 2010a, p. 648) 



76 
 

 
 

meio de alcance da liberdade integral de toda a humanidade. Perseguindo, assim, o 

ímpeto de proporcionar mudanças de perspectiva a respeito da participação dos 

africanos e afrodescendentes na história mundial, o autor de Changó el gran putas 

reivindica os protocolos culturais banto, dentre os quais se destaca a noção de pessoa 

representada pelo termo “muntu”. 

 As possibilidades conceituais do “muntu” são reelaboradas ficcionalmente por 

Manuel Zapata Olivella de maneira a possibilitar a manutenção da interação entre as 

personagens de Changó el gran putas, pois independentemente das formas que 

assumam: quer seja enquanto seres vivos históricos ou fictícios, mortos, espíritos, 

defuntos, rios etc., assim como apresentados nos exemplos acima, estão unidos pela 

experiência afrodiaspórica e pela missão de por fim a qualquer forma de exploração à 

que o africano e seus descendentes estejam submetidos, mesmo após a morte de seus 

corpos físicos. Pois o conceito de “muntu” que os une, exprime a ideia de “pessoa” que, 

além de seres humanos vivos – concernente à cosmovisão ocidental –, pode se 

manifestar em diferentes formas, humanas ou não, bem como elementos da natureza ou 

defuntos, já que todos partilham o “ntu”, conceito responsável por abarcar a força vital e 

inteligência presentes em tudo o que existe para as culturas de povos banto, além de ser 

dotada da capacidade de se fazer presente em diferentes corpos, ainda que sua existência 

não esteja condicionada a uma matéria, um corpo.  

Além do fato de que, de acordo com a visão de Zapata, a ideia que o conceito 

de muntu abarca é responsável pela sobrevivência do africano e seus descendentes que 

permaneceram unidos por este princípio de força, união, criatividade e comportamento 

social e, se devidamente considerada entre outros grupos étnicos, “La experiencia 

histórica de los pueblos afros podría dar una respuesta a estos problemas con su 

filosofía de hermandad entre los vivos y los ancestros” (Zapata, 1997, p. 365).  

Esta mesma experiência transatlântica teria dado origem à noção de “malungo” 

(Slenes, 1992), unindo os africanos sequestrados e escravizados em diferentes 

continentes por um laço de irmandade para além dos fatores biológicos, que em 

Changó, el gran putas também contribuem para a conformação do Muntu, entendido 

como o representante de uma família composta por diferentes personagens que se unem 

para narrar, por suas próprias vozes, os efeitos da diáspora africana em diferentes 

continentes com o passar dos séculos. Ao vivenciar essas experiências e narrá-las, o 

Muntu, para Manuel Zapata Olivella, não é apenas um conceito filosófico banto, mas 

um ideário de salvação humana expresso por este personagem principal e narrador 
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dedicado a cantar e contar – a várias vozes – a saga de todo e qualquer ser subjugado 

pela escravidão desde a perspectiva histórica e mítica dos negros sequestrados em 

África e exilados em outros continentes.  

Em um estudo publicado no ano de 1997, Zapata faz uma referência direta à 

Tempels, no que se refere ao conceito de muntu, afirmando que 

 

A medida que avanzan los estudios sobre las culturas orales africanas, nos es 

dado explicarnos los patrones tradicionales que guiaron a sus pueblos 

espiritualmente unidos a pesar de las distancias geográficas, las barreras 

lingüísticas y las condiciones infrahumanas de la esclavitud. Desde cuando el 

misionero Placide Tempels, en 1969, después de cuarenta años de sacerdocio 

en África, publicó su libro Filosofía bantú, se ha venido enriqueciendo en 

forma extensa y profunda el pensamiento religioso que unifica a las más 

diversas comunidades bantúes de la costa occidental y el centro de África. Se 

fue comprendiendo entonces que religiosidad, mitología, filosofía y praxis 

constituían formidables principios para que en América los africanos, bien en 

comunidades compactas – Haití, Brasil, Cuba, Estados Unidos –, o bien 

como simples grupos en unidades sueltas o mestizas, pudieran reaccionar 

bajo la opresión utilizando los mismos mecanismos de creatividad y 

comportamiento social. (Zapata, 1997, p. 362) 

 

Após essa breve exposição, Zapata dá seguimento ao estudo a respeito do 

conceito desta que vem a ser, para o autor, “uma filosofia africana destinada a salvar o 

mundo”: 

 

En el contexto de la tradición oral, transmitido en su propia lengua o a través 

de la impuesta por el colonizador, el concepto de “persona” integrada al 

ámbito de la “familia” y al medio ambiente, concepto que no es otro que el 

que entraña la palabra “muntú”, jugó indudablemente el papel de 

cohesionador de los pueblos dispersos en América. Este término es 

intraducible a los idiomas extraños a África, porque su semántica está 

estrechamente ligada a un modo peculiar de vida de sus culturas. El  muntú 

concibe la familia como la suma de los difuntos (ancestros) y los vivos, 

unidos por la palabra a los animales, los árboles, los minerales (tierra, agua, 

fuego, estrellas) y las herramientas, en un nudo indisoluble. Ésta es la 

concepción de la humanidad que los pueblos más explotados del mundo, los 

africanos, devuelven a sus colonizadores europeos sin amarguras ni 
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resentimientos. Una filosofía vital de amor, alegría y paz entre los hombres y 

el mundo que los nutre. (Zapata, 1997, p. 362) 

 

Além de podermos estabelecer, entre o exposto anteriormente por Zapata, certa 

relação com os estudos das tradições africanas banto, como os produzidos por 

Castellanos & Castellanos ou Janheiz Jahn, os quais, cada qual a sua maneira, ressaltam 

a importância da “palavra” – ou seja, ndinga (Castellanos & Castellanos, 1992) ou 

nommo (Jahn, 1970) – para a conformação do conceito de muntu; ou ainda em 

consonância com a ideia de que as diversas possibilidades de ser e existir do muntu 

estão em constante relação com outras três categorias, às quais a própria categoria de 

muntu se une, conformando uma manifestação cultural peculiar; Zapata ressalta o fato 

de que este modo de conceber a humanidade não está restrito aos povos bantos, apesar 

de o vocábulo  muntu – de origem banto – em si próprio estar “entranhado” “por el 

concepto de ‘persona’ integrada al ámbito de la ‘familia’ y al medio ambiente” (Zapata, 

1997, p. 362) que corresponde, em sua totalidade, à concepção de humanidade que 

permeia o pensamento banto.  

Antes mesmo de apresentar o conceito da palavra muntu, de acordo com sua 

concepção, Zapata diz que 

  

La filosofía del muntú, aun cuando tenga la originalidad de ser la más 

antigua, incorpora elementos de otros pueblos africanos y de fuera del 

continente, lo que la hace ecuménica en el sentido más humano, es decir: 

tiene validez más allá de los credos religiosos o políticos. Su prédica mayor 

va dirigida a la enseñanza de los principios elementales de sobrevivencia y 

convivencia entre los hombres y la naturaleza. Una filosofía vitalista y 

existencialista, íntimamente sometida a los mandatos superiores y sagrados 

de los ancestros. (Zapata, 1997, p. 361) 

 

Considerando o fato de que as ideias relacionadas ao muntu não estão restritas 

ao pensamento banto e ressaltando, sobretudo, os elementos que, de acordo com o 

apresentado por Zapata, Castellanos & Castellanos, Tempels e Jahn, conformam o 

conceito de muntu – ou seja, a palavra, a relação do indivíduo com a família e com as 

quatro categorias que compreendem tudo o que existe – , e somando o exposto ao fato 

de que, em Changó, el gran putas¸ as ações do Muntu enquanto personagem principal e 

voz narrativa da obra, estão condicionadas aos orixás do panteão ioruba, como Elegbá – 
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uma vez que o Muntu foi escolhido por Elegbá para representá-lo no Novo Mundo –  

(Zapata, 2010a, p. 90), encontramos estudos acerca das manifestações culturais 

diaspóricas de matrizes africanas com ênfase na cultura ioruba, que apontam a Elegbá/ 

Exú, como o orixá, ou “elemento dinâmico” (Santos, 2012, p. 140), dono das línguas. 

Tornando mais uma vez evidente o ímpeto de Manuel Zapata Olivella em resgatar os 

elos entre esses importantes grupos culturais africanos em diáspora por África e outras 

partes do mundo.   

Correlacionar elementos culturais africanos provenientes de grupos étnico-

culturais distintos nos permite uma maior aproximação ao universo ficcional de 

Changó, el gran putas. Portanto, na seção seguinte, analisaremos elementos culturais de 

origem ioruba através dos estudos e relatos relativos a esta cosmovisão tanto em África 

quanto fora dela.    

 

 

2.2 - Princípios iorubanos e ponto de vista narrativo heterogêneo 

 

A importância da cosmogonia iorubana em Changó, el gran putas pode ser 

percebida desde o título da obra, quando o autor escolhe o orixá Xangô para lhe dar 

nome e motivação narrativa. Antes de ser divinizado, Xangô viveu e atuou 

historicamente, sobretudo, no Império de Oió – fundado por iorubas – e somente anos 

após sua morte tornou-se o orixá reverenciado e louvado entre diferentes povos, 

reconhecido como Shàngó, entre os iorubas, ou Hebiosso entre os fons (Thompson, 

2011). Fatores que ressaltam sua relevância e os laços culturais que unem diferentes 

grupos étnico-culturais como iorubas, fons e até mesmo bantos, por exemplo, antes de 

serem dispersados pela América e pelo Caribe a partir do século XV. No Novo Mundo, 

o culto a Xangô é mantido com amplidão, podendo ser reverenciado como Changó em 

países de língua espanhola, Thunder God, em países de língua inglesa, ou “Deus do 

Trovão” em países de língua portuguesa (Thompson, 2011). 

Através de estudos a respeito das diversas manifestações culturais de origem 

africana, como o Novo dicionário banto do Brasil produzido por Nei Lopes, somos 

conscientizados do fato de que tais estudos, ainda que voltados à análise de apenas um 

grupo étnico-linguístico, reconhecem o fato de que ao terem suas culturas difundidas 

pelo que Paul Girlroy denomina “Atlântico negro”, os povos africanos confundidos no 

Novo Mundo reinventaram seus ritos por meio da manutenção de elementos comuns 
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dentre as mais variadas formas e expressões culturais africanas,  a fim de manter os 

traços mais íntimos de suas existências –como vemos ocorrer com o culto ao orixá 

Xangô referido acima.  

Nei Lopes é um dos estudiosos que tende a analisar especialmente um dos 

troncos culturais africanos, afirmando que sua “predileção” pelo grupo étnico-

linguístico banto ocorre em razão da predominância dos povos deste tronco cultural no 

Brasil, principalmente entre os falantes de quicongo, umbundo e quimbundo, 

influenciando decisivamente na morfologia, na sintaxe e principalmente no vocabulário 

utilizado no português do Brasil, em contraposição às teorias que apontavam o nagô – 

um dos termos utilizados para designar os povos iorubanos – como fator modificador do 

falar do português no Brasil à época da escravidão. Neste sentido, Nei Lopes mostra 

que, na realidade, “no Brasil, os termos de origem nagô estão mais restritos às práticas e 

aos utensílios ligados à tradição dos orixás, como a música, a descrição dos trajes e a 

culinária afro-baiana”. Mas a consciência da afluência cultural entre bantos e iorubas se 

revela quando Nei Lopes afirma que, “mesmo o vocabulário do culto jeje-nagô sofre 

influência banta” (Lopes, 2012, p. 19). 

Manuel Zapata faz com que em Changó, el gran putas a influência mútua entre 

esses dois importantes grupos culturais se intensifique; ainda assim é possível distinguir 

traços característicos de cada um. De maneira que os princípios filosóficos banto, 

relativos à humanidade, conformarão as noções de personagem e vozes narrativas na 

obra em questão – assim como demonstrado na seção anterior –, enquanto o vocabulário 

nagô, no que concerne ao sistema religioso – tal como Nei Lopes afirma ocorrer no 

Brasil –, é predominantemente utilizado para nos fazer conhecer a concepção de origem 

de mundo em que a obra está embasada, além do fato de que a referência às entidades 

conformadoras do panteão iorubano contribuirão para a reformulação de ritos de 

devoção específicos que determinarão os meios pelos quais as personagens históricas ou 

fictícias, seus ancestrais e os orixás poderão se relacionar, agir em prol e também 

apresentar seus pontos de vista a respeito da conquista da liberdade integral de toda a 

humanidade.  

No decorrer da trama é possível adentrar mais especificamente aos princípios 

iorubanos que conformam o universo ficcional de Changó, el gran putas quando, 

através de Ngafúa – principal voz narrativa da parte inicial da obra –  a necessidade de 

relembrar, em forma de poema épico, a origem do mundo, o nascimento dos orixás, 
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seus atributos, as interações entre os mesmos e a relação com os africanos e seus 

descendentes é declarada: 

  

Muntu que olvidáis  

rememora aquellos tiempos 

cuando los Orichas no nacidos 

muertos vivían entre sus hijos 

y sin palabras iluminaron las imágenes 

inventan caminos a los ríos 

y mañanas a los vientos. 

En la primera hora… 

—viejo el instante 

el fuego que arde 

en cenizas convertido— 

el Padre Olofi 

con agua, tierra y sol 

tibios aún por el calor de sus manos 

a los mortales trazó su destino 

sus pasiones 

sus dudas 

el irrompible nudo con los muertos.(Zapata, 2010a, p. 46) 

 

A partir deste canto, os africanos e seus descendentes – denominados Muntu, 

de acordo com os princípios filosóficos banto que os conformam – poderiam relembrar 

a criação do mundo por parte dos orixás e demais fatores que podem corresponder à 

cosmovisão iorubana: como o forte laço de união que os humanos devem manter para 

com as deidades deste importante grupo étnico-linguístico, como o Padre Olofi4 que, de 

acordo com o trecho referido acima, moldou e traçou o destino dos mortais. 

                                                           
4 De acordo com a definição elaborada por Manuel Zapata Olivella reproduzida no “Cuaderno de 

bitácora” de Changó, el gran putas, Olofi é a representação terrena do deus supremo e onipotente, 

Odumare. Olofi seria o responsável por ordenar a força vital, os costumes e as leis. (Zapata, 2010a, p. 

662) 

Jorge e Isabel Castellanos, a respeito desta deidade, informam que “Los descendientes de yorubas creen 

firmemente en un Dios personal, supremo, creador, omnisciente, omnipotente, inaccesible y trascendente 

(llamado Olodumare, Olorún, Olofi u Olo) […] Refiriéndose a los distintos nombres de Dios escribe 

Mercedes Cros Sandoval: ‘En Santería, como en África, el Ser Supremo es conocido con los nombres de 

Olodumare, Olorún y Olofín. El nombre de Olodumare es usado generalmente cuando se hace referencia 

a la obra creadora. Olorún también se usa en ese contexto pero tiene connotaciones solares o celestiales... 

Olofín es el nombre que se da a la deidad en los appatakis o leyendas en los que aparece relacionándose 
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Jorge e Isabel Castellanos são estudiosos das tradições africanas em diáspora 

que, em relação às religiões de matrizes iorubanas, como a Regla de Ocha em Cuba, 

enfatizam o fato de que em tais religiões se faz presente o “culto a las deidades u 

Orichas y, aunque emplea la magia, el resultado de la misma está supeditado a la 

voluntad incontrolable de los dioses.” (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 129) . Em 

seus estudos, Jorge e Isabel Castellanos declaram ainda que o próprio termo “orixás” 

(orichas) é um termo comum aos descendentes iorubas que creem “en una serie de 

divinidades intermediarias que personifican y gobiernan las fuerzas del Universo”, as 

quais chamam “los Orichas” (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 18). De modo que, ao 

ser escolhido por Zapata para se referir às entidades religiosas presentes na trama, tal 

termo contribui para a caracterização da presença iorubana na formação do universo 

ficcional de Changó, el gran putas, o qual encontra-se sujeito ao governo e vontade dos 

orixás iorubas.   

No decorrer da narrativa, Manuel Zapata poetiza estas especificidades 

presentes nas religiões de matrizes iorubanas se apropriando da experiência religiosa, 

com liberdade criativa, para então elaborar o relato mítico a respeito da história dos 

africanos e seus descendentes que, deste modo, estaria definida pela incontrolável 

vontade dos deuses, como o padre Olofi e demais orixás.  

Dando continuidade ao poema originário, Ngafúa canta o surgimento de alguns 

dos orixás que compõem o panteão iorubano, ao mesmo tempo em que os evoca e 

ressalta a primazia que tais deidades têm na conformação do universo ficcional da obra: 

 

No canto a los vivos 

solo para vosotros 

poderosos Orichas 

ojos, oídos, lengua 

piel desnuda 

párpado abierto 

profunda mirada de los tiempos 

poseedores de las sombras sin sus cuerpos 

poseedores de la luz cuando el sol duerme.  

(...) 

Hablaré en orden a vuestras jerarquías. 

                                                                                                                                                                          
con humanos y orichas. Los nombres, sin embargo, se usan de una manera intercambiable’.' 1. Cros 

Sandoval (1975), p. 107”.  
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Primero a ti, Odumare Nzame 

gran procreador del mundo 

espíritu naciente, nunca muerto 

sin padre, sin madre. 

Hablo a tu sombra Olofi 

sobre la tierra proyectada. 

Y a tu otra llama, 

tu invisible luz, tu pensamiento 

Baba Nkwa 

dispersos 

sus luces soplos 

por los espacios siderales. 

Los tres separados 

los tres unidos 

los tres espíritus inmortales. 

Repito tu nombre, Olofi, 

sombra de Odumare Nzame 

su mano, su luz, su fuerza 

para gobernar la tierra. 

Invocaré a tu hijo Obatalá 

en barro negro 

amasado por tus dedos 

con los ojos y el brillo de los astros 

la sabiduría de las manos 

inventor de la palabra, 

del fuego, la casa, 

de las flechas y los arcos. 

Acércate madre Odudúa 

primera mujer 

también por Olofi creada 

para que en la amplia 

y deshabitada mansión 

fuera amante de su hijo 

su sombra en el día 

su luna en la noche 

por siempre 

su única compañera. 
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Nombraré a sus únicos hijos: 

Aganyú, el gran progenitor 

y a su hermana Yemayá 

que recorrieron solos el mundo 

compartiendo la luna, el sol 

y las dormidas aguas… 

hasta que una noche 

más bello que su padre 

relámpago en los ojos 

del vientre de la Oricha 

nació Orungán. 

Y el propio Aganyú 

su padre arrepentido 

lleno de celos 

turbado por su luz 

lentamente 

leño entre fuego 

extinguió su vida. 

Más tarde… 

años, siglos, días 

un instante… 

violentada por su hijo 

de pena y de vergüenza 

por el incestuoso engendro 

en las altas montañas 

refugiose Yemayá. 

Y siete días después de muerta 

entre truenos, centellas y tormentas 

de sus entrañas removidas 

nacen los sagrados 

los catorce Orichas. 

¡Óyeme 

dolida 

solitaria 

huérfana Yemayá! 

Guardaré el ritmo-agua que diste a la voz 

el tono a la lluvia que cae 
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el brillo a las estrellas que mojan nuestros ojos. 

Mi palabra será canto encendido 

fuego que crepita 

melodía que despierte vuestro oído. 

Estos olores de tierra húmeda 

mar 

ríos 

ciénagas 

saltos 

olores de surcos, nubes, selvas y cocodrilos 

olores son de tierra fecundada 

por las aguas de la madre Yemayá 

después de parir a los Orichas 

sus catorce hijos 

en un solo y tormentoso parto. (Zapata, 2010a, p. 47 - 51) 

 

Do dolorido parto de Iemanjá, Ngafúa relata poeticamente que nasceram 

catorze orixás, os quais nomeia, descreve os atributos recebidos ao deixarem o ventre de 

sua mãe e claramente invoca a participarem de seu canto.     

O primeiro “grande orixá” (Zapata, 2010a, p. 51) a ser invocado por Ngafúa é 

Xangô: 

 

Te nombro, Changó, 

padre de las tormentas 

con tu verga de toro 

relámpago descomunal. (Zapata, 2010a, p. 51) 

 

Apenas após a invocação de Xangô, suas irmãs e seus irmãos: Oba, Oshún e 

Oyá, Dada, Olokún, Olosa, Ochosí, Oke, Orún,  Ochú, Ayé-Shaluga, Oko e Chankpana 

são convidados a participar de seu canto, por meio do qual as especificidades de cada 

orixá, das mais relevantes para a narrativa, são inicialmente comentadas.  

Através deste poema épico é ressaltada a singularidade que o autor confere aos 

orixás pertencentes ao panteão iorubano e seus atributos dentro da trama, ainda que 

neste momento da obra a descrição das propriedades de cada orixá mencionado não 

ocorra em nível tão detalhado quanto ao que se esperaria de um relato que deposita 
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tamanha importância a esse aspecto cultural; ou ainda que não corresponda 

integralmente à crença difundida entre aqueles que partilham entre si de dita 

cosmovisão e/ou através dos estudos que tais crenças e práticas religiosas geraram.  

Ao próprio Xangô, Manuel Zapata atribui a decisão de proferir uma maldição 

capaz de alterar definitivamente o destino dos povos africanos que vieram a ser 

capturados e escravizados no Novo Mundo, apesar do fato de que, de acordo com os 

relatos sobre este orixá disponíveis no Brasil, dita maldição não teria sido proferida de 

fato. Na obra, a maldição é cantada em forma de poema épico pelo então narrador, 

Ngafúa e, portanto, confere explicação mítica a um acontecimento histórico.  

Ainda que a maldição, e o que ela acarreta às personagens do romance, já 

tenham sido comentados no primeiro capítulo deste trabalho, recorreremos à exposição 

já existente em torno deste importante momento da trama de Manuel Zapata, feita pelo 

autor do prólogo da edição de Chango, el gran putas tomada como referência para a 

elaboração deste trabalho, devido sua importância para a trama e para a compreensão 

dos fatores que nos levam a defender a ideia de que o autor ficcionaliza momentos 

históricos se apropriando criativamente de princípios religiosos – como os de origem 

ioruba. No prólogo, Darío Henao afirma que 

 

La partida del continente africano se debe a la maldición de Changó, 

relatada en el poema por Ngafúa, a consecuencia de haber caído en 

desgracia por haber combatido a sus hermanos —Orún, Ochosí, Oke, 

Olokún y Oko—. Esto desató la ira de Orunla, dueño de las Tablas 

de Ifá y señor de la vida y la muerte, y de Omo-Oba, el primero y 

único hombre inmortal proscrito por Odumare a vivir sepultado en los 

volcanes, quienes arrojan a Changó de la Oyo imperial y coronan al 

noble Gbonka. Todos los soberbios que se alzaron contra Changó van 

a ser condenados al destierro en otros mundos lejos de África. Ngafúa 

en sueños oye la maldición de Changó que condena a los que lo 

expulsaron a ser objetos de la avaricia de las lobas blancas, «¡(…) 

mercaderes de los hombres,/ violadoras de mujeres/ tu raza/ tu pueblo/ 

tu lengua/ ¡destruirán!/ ¡Las tribus dispersas/ rota tu familia/ separadas 

las madres de tus hijos/ aborrecidos/ malditos tus Orichas/ hasta sus 

nombres/ ¡olvidarán!» (Changó: 24). Todos estos sacrificios a 

consecuencia de la maldición de Changó se van a redimir en América 

según los designios de este escuchados por Ngafúa. Fecundada por el 

muntu la nueva tierra parirá un niño, «hijo negro/ hijo blanco/ hijo 

indio/ mitad tierra/ mitad árbol/ mitad leña/ mitad fuego/ por sí 

mismo/ redimido» (Changó: 25). Para completar, el esperanzador 

destino de los hijos de Changó en el nuevo continente será la libertad. 

Rompiendo las cadenas de la esclavitud «¡Los esclavos rebeldes/ 
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esclavos fugitivos,/ hijos de Orichas vengadores/ en América nacidos/ 

lavarán la terrible/ la ciega/ maldición de Changó!» (Changó: 26). 

Será Changó quien les dará su fuerza espiritual a los esclavos para 

renacer en el nuevo continente. Sea en los Estados Unidos, en las 

diversas islas de Caribe, en el Brasil, Colombia o Perú, los africanos 

van a jugar un papel decisivo en los destinos de estas naciones porque 

sus luchas libertarias se conjugaron con las de Independencia en el 

siglo XIX.   (Henao apud Zapata, 2010a, p. 51) 

 

A partir desta citação vemos que os momentos históricos referentes tanto à 

partida forçada do continente africano, quanto à busca e o alcance da liberdade dos 

povos feito cativos em outras partes do mundo, se devem à relação que estes povos 

mantêm com suas deidades, como o orixá Xangô – responsável por amaldiçoá-los e 

capacitá-los para porem fim à maldição. Porém, ainda que esta relação corresponda ao 

que, de fato, se observa entre aqueles que adotam a cosmovisão referida pelo autor da 

obra, falta à maldição proferida por este importante orixá a mesma correspondência. 

Pois, dentre os relatos produzidos pelos guardiões e/ou estudiosos de tradições de 

origens africanas, não foram encontrados registros da existência da maldição de Xangô, 

o que a torna chave da ficcionalização dos importantes momentos históricos narrados 

por Manuel Zapata em Changó, el gran putas. 

Antes de iniciada a narrativa o autor primeiramente informa aos leitores a 

respeito da perspectiva mítica poetizada que adotará em Changó, el gran putas de 

maneira a conduzir toda a obra, e assim convida a nos aventurarmos por este que vem a 

ser um universo outro para muitos leitores, afirmando: 

 

Estás nadando en una saga, esto es, en mares distintos, en cinco 

novelas diferentes —«Los orígenes», «El muntu americano», «La 

rebelión de los vodús», «Las sangres encontradas» y «Los ancestros 

combatientes»—. Todas ellas con unidad, protagonistas, estilo y 

lenguaje propios. Su única ligazón son los orichas africanos y los 

difuntos padres nacidos o muertos en América que no reconocen los 

límites de los siglos, ni de las geografías o de la muerte. 

Ahora embárcate en la lectura y deja que Elegba, el abridor de 

caminos, te revele tus futuros pasos ya escritos en las Tablas de Ifá, 

desde antes de nacer. Tarde o temprano tenías que enfrentarte a esta 

verdad: la historia del hombre negro en América es tan tuya como la 
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del indio o la del blanco que lo acompañarán a la conquista de la 

libertad de todos. (Zapata, 2010a, p. 35, 36) 

 

Para Zapata é importante conscientizar os leitores do fato de que os catorze 

orixás, cujos atributos e histórias são poeticamente cantados no início da obra, 

juntamente com as deidades introduzidas no decorrer da narrativa, constituirão a 

importante forma pela qual o destino de cada uma das variadas personagens históricas 

ou fictícias de toda a obra estará interligado.  

Segun Gbadegesin, em “Filosofía yoruba: individualidad, comunidad y el 

orden moral”, também ressalta como fator crucial para a existência dos iorubanos, a 

relação que estes estabelecem com a sociedade e que, desde o nascimento de uma 

criança, é responsável por introduzi-la aos conhecimentos acerca de seu futuro e papel 

na sociedade, essencialmente atrelados aos desígnios dos orixás. Neste sentido, 

Gbadegesin afirma: 

 

Antes de ponerle nombre al pequeño, el pariente masculino de más 

edad – a menudo el abuelo del niño – consulta al oráculo de Ifá para 

averiguar los dones del bebé, el oficio elegido y el òrisà. Los nombres 

apropriados que se darán al niño son entonces decididos tomando en 

cuenta una combinación de factores, incluyendo el oficio de la unidad 

doméstica (por ejemplo, una familia de cazadores proporcionará un 

nombre que sea reflejo de ello: Odéwalé), el òrisà de la unidad 

doméstica (por ejemplo, los fieles de Sàngó proporcionarán un 

nombre que siga al de este dios: Sàngó-fúnmiké); el día del nacimiento 

(Bósèdé); la significación del mismo (por ejemplo, una reencarnación 

o el símbolo de un miembro de la familia recientemente fallecido – 

Babáwálé o Iyábodé – o un símbolo de victoria sobre una crisis 

reciente: Olúségun). En todos estos casos, la importancia del recién 

nacido como individuo singular se concilia con su pertenencia a una 

familia que además de decidir su nombre ha de contemplar el 

nacimiento como un episodio significativo en la existencia de la 

misma. (…) el niño, cual extensión del árbol genealógico, debería 

recibir un nombre que sea reflejo de su condición de miembro de la 

familia, y se espera que el nombre así asignado guiará y controlará al 
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niño al recordarle incesantemente su inclusión en la familia y la 

circunstancia de su nacimiento. (Gbadegesin, 2005, p. 36)  

 

 Considerando o exposto por Gbadegesin, percebemos que Zapata se valerá do 

princípio iorubano de predefinição do futuro por meio das tábuas de Ifá e evocação dos 

orixás em constante relação com seus fiéis, para determinar o destino dos protagonistas 

que serão, portanto, marcados e escolhidos pelos orixás, antes mesmo de seus 

nascimentos. Ressaltando a necessidade de que os afrodescendentes carreguem consigo 

– não necessariamente em seus nomes, mas, sobretudo, em seus corpos e trajetórias – a 

representação de suas histórias singulares e, ao mesmo tempo, coletivas, previamente 

definidas pelos orixás com os quais deverão se relacionar, afim de por em liberdade 

toda a humanidade subjugada pelo processo de escravização. 

Como exemplo desse encadeamento de relações entre as deidades espirituais – 

para além do orixá Xangô – e as diversas personagens históricas e/ou fictícias presentes 

na trama, recuperaremos a trajetória do orixá Chankpana e seus representantes no 

decorrer da narrativa em prosa que constitui grande parte de Changó, el gran putas. Tal 

deidade, depois de invocada no poema épico que abre a obra em questão, se fará 

presente primeiramente em Nembe, local utilizado pelos europeus para estabelecimento 

de intensa comercialização da mão de obra escravizada. Em Nembe, acompanhado por 

Babalú-Ayé, os orixás invadem a habitação dos comerciantes de escravos (denominados 

“kilumbu blanco”), se apossam dos “uniformes”/ corpos dos soldados que dormiam na 

fortaleza, despertam o seu capitão e, enquanto se embebedam, trocam experiências 

históricas cujo protagonismo e ponto de vista pertencem aos orixás e seus 

representantes afrodescendentes – ao contrário dos relatos históricos difundidos pelos 

séculos como verdades absolutas, porém defensoras unicamente do ponto de vista 

europeu, embasados em uma “razão” incapaz de dar conta da experiência histórica e 

cultural afroamericana. Como veremos ocorrer a partir da fala de Chankpana 

reproduzida a seguir: 

 

—Fui compañero de Gama, el gran navegante. Médico de su tropa, 

estuve entre los primeros que visitaron a Ceuta. En el río de las 

Buenas Señales salvé a mis compañeros de las pústulas que 

gangrenaban sus bocas, cortando sus labios y remendándoles los 

dientes. Así lo contará más tarde mi amigo Camoens. En aquella 
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ocasión fue cuando tú, Babalú-Ayé, sorprendido de mi habilidad, me 

confiaste tus poderes mágicos para curar enfermos y resucitar 

muertos. Con un astrolabio medí la altura del gigante Adamástor cuya 

sombra nos oculta el sol por tres días, confundiéndonos en la más 

compacta oscuridad. Náufragos por una tormenta que desató Baco 

frente a las costas, nos salvan unos pescadores de Mozambique, 

quienes nos vendieron a unos piratas turcos. Más tarde en un mercado 

de Constantinopla me compra una mujer por unas rupias. Por la 

noche, mientras me ofrecía generosa su cuerpo y sus caricias, al 

quitarle el velo de su cara, descubro que la lepra le corroía los labios y 

la nariz. ¡Mi ama y amante era la Muerte! Solo los poderes que me 

conferiste, amigo Babalú-Ayé, me salvaron la vida. (Zapata, 2010a, p. 

86) 

 

A partir deste fragmento percebemos que a trajetória do orixá Chankpana 

(Chankpala) está inicialmente ligada ao orixá Babalu Ayê. Manuel Zapata estabelece 

entre os orixás uma relação mediada pela amizade e pelo compartilhamento de poderes, 

os quais Chankpana diz receber de Babalu Ayê: “para curar enfermos y resucitar 

muertos” (Zapata, 2010a, p. 86).  

Além da relação estabelecida dentro na narrativa de Changó, el gran putas, de 

acordo com as considerações feitas pelo próprio autor no Cuaderno de Bitácora, 

Chankpana, mais conhecido como Chankpala, é “Uno de los catorce orichas, hijo de 

Orungán y Yemayá. Se le tiene como causante de las enfermedades producidas por 

picaduras de insectos.” (Zapata, 2010a, p. 652); enquanto Babalu Ayê é descrito como o 

“Oricha que puede producir y curar las enfermedades. Siempre se le representa como un 

anciano leproso acompañado de dos perros. Hijo de Yemayá y Orungán.” (Zapata, 

2010a, p. 647). De maneira que, além da amizade e afluência de poderes, existira entre 

os orixás Chankpana e Babalu Ayê o laço de irmandade. 

Nas lendas que contam a origem de Babalu Ayê, este orixá seria a 

representação de Chankpana (Chukuono, Chopono, Chakpata, Xapana, Chankpana): 

orixá de origem africana, mais especificamente de terras daomeanas. Por lhe serem 

atribuídas as doenças e a morte, passou a ser temido de tal maneira que seu nome foi 

proibido de ser pronunciado, dando lugar a uma vasta variação nominal.  

Pierre Verger dedica uma seção do livro intitulado Lendas africanas dos orixás 

para tratar desta importante deidade. Inicia a lenda reproduzida em seu livro 
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apresentando Xapanã como uma das variações do nome de Obaluaê  (Babalu Ayê) e, 

em seguida, descreve sua história. Resumidamente, Xapanã foi um terrível guerreiro 

nascido em Empê. Percorria o céu e todo o mundo, acompanhado de sua tropa e 

destruindo a todos aqueles que se mostrassem contrários a sua passagem, mutilando ou 

ferindo-os com peste até a morte. Ao chegar às terras dos Mahis, Xapanã foi 

reverenciado e saudado pelo povo, pois, ao se prepararem para a sua chegada, 

consultaram um adivinho que os orientou a agir em favor deste Grande Guerreiro 

visando garantir a proteção e a prosperidade de Xampanã (Obaluaê) às suas terras.   

Na segunda parte de Changó, el gran putas, as relações entre os orixás Babalu 

Ayê e Chankpana mostram-se, ao mesmo tempo, cada vez mais unificadas e plurais. 

Portanto, à medida que apresentam maior proximidade com as lendas referidas, 

unificando-os, também se associam a outras deidades e personagens históricas e/ou 

fictícias.  

Assim, enquanto os prisioneiros caçados em África naufragam pelo Oceano 

Atlântico após o incêndio que destruiu o navio negreiro em trânsito para as Novas 

Terras, tais náufragos, ao se encontrarem entre a vida e a morte, clamam pela ajuda de 

Chankpana, alcunhado “Príncipe de los leprosos”. A presença de Chankpana é 

percebida através da personagem fictícia Kanuri mai – cujo nome faz dupla referência 

ao grupo étnico africano localizado no nordeste da Nigéria: Canúris se refere ao grupo 

étnico em si, concentrado onde antigamente eram localizados os antigos impérios de 

Canem e Bornu; enquanto “mai” faz menção ao título pertencente aos soberanos destes 

mesmos reinos antigos5. Nesse momento da obra, os orixás estão proibidos de intervir 

diretamente no destino dos africanos capturados e desterrados como parte da maldição 

proferida pelo orixá Xangô, de modo que, ao avistarem Kanuri mai com os olhos 

brilhando mesmo depois de morto, reconhecem nele os atributos do orixá Chankpana e 

o chamam: 

 

Sentado en la proa, a Kanuri mai, aún después de muerto le brillan los 

ojos. Los lazarinos le reconocieron y nadan hacia él con sus esqueletos 

manchados de luz donde quiera que en vida les atormentó el fuego de 

las llagas. Príncipe de los leprosos, le llaman, a sabiendas de que 

Chankpana jamás se atrevió a poner sus dedos en su cuerpo (Zapata, 

2010a, p. 227). 

                                                           
5 Cuaderno de Bitácora, página 559. 
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Mais uma vez a representação de Chankpana está ligada ao orixá Babalu Ayê. 

Neste momento a presença de Babalu Aiê, por sua vez, está atrelada a São Lázaro, pois, 

na América e no Caribe, os cultos a estas divindades foram associados já que, de acordo 

com Isabel e Jorge Castellanos, os lucumis reconheceram no santo católico denominado 

São Lázaro – que havia chegado a Cuba através dos espanhóis – o orixá dono das 

enfermidades, como varíolas e a lepra. A imagem do santo em sua origem espanhola, 

repleta de chagas e coxo, apoiado em muletas e acompanhado de cachorros – uma vez 

que os espanhóis o cultuavam de acordo com a parábola bíblica encontrada no 

evangelho de São Lucas ao narrar a respeito de um pobre cheio de chagas recebido nos 

céus em lugar do rico que lhe dava apenas migalhas (Lucas 16: 19 - 31) – facilmente 

possibilitou a associação por parte dos lucumis.  

Deste modo, em Cuba, os devotos de São Lázaro são chamados de “lazarinos”, 

e com esta alcunha os fiéis de São Lázaro são representados no trecho de Changó, el 

gran putas  citado anteriormente. Por associação, os devotos mencionados representam 

a São Lázaro e, consequentemente, a Babalu Ayê e Chankpana, uma vez que, em 

diáspora, tais deidades foram interligadas.  A relação entre as deidades estaria em 

conformidade com o estudo de Isabel e Jorge Castellanos, de acordo com o qual, como 

vimos, afirmam ocorrer entre as deidades Babalu Ayê e São Lázaro certa assimilação; 

além do fato de que corresponderia também às lendas sobre Chankpala e Babalu Ayê 

que elucidam a possibilidade de associações ou afluências entre as deidades antes 

mesmo de saírem de África. Levando-nos a perceber indícios de uma intensa 

heterogeneidade cultural que se manifestará em diferentes momentos e instancias da 

obra, caracterizando-a.  

Assim percebemos que, em lugar da síntese ou transposição de elementos 

culturais que dão lugar às ideias de sincretismo e miscigenação amplamente difundidas, 

Manuel Zapata reivindica a noção de heterogeneidade cultural, estabelecendo contínua 

interação entre os diferentes grupos étnicos que conformam os afrolatinoamericanos – 

descendentes do Muntu em Changó, el gran putas – e suas respectivas manifestações 

culturais, como as manifestações de origens africanas e europeias tensionadas na 

trajetória de Chankpana ficcionalizada em Changó, el gran putas, sem que os aspectos 

culturais europeus se sobreponham aos africanos, ou até mesmo que a contibuição de 

um destes grupos étnico-culturais se apague por completo. 
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A respeito da noção de heterogeneidade, Franklin Miranda Robles afirma que 

cabe à heterogeneidade, assim como ao conceito de “cimarronaje cultural”  

 

Reclamar por la invisibilidad o por la mirada superficial-folclórica que 

padece la cultura afrodescendiente en la mayoría de nuestras naciones 

latinoamericanas y denunciar la discriminación y marginalidad 

socioeconómica que sufre este pueblo en nuestro subcontinente (…) 

Ligadas íntimamente, ambas condenan el no reconocimiento de la 

pluri/interculturalidad sobre la cual se han construido históricamente, 

y en desmedro de las pretensiones excluyentes de las hegemonías, 

nuestras totalidades nacionales y/o regionales. (Miranda Robles, 2011, 

p. 39) 

  

Portanto, tendo como exemplo a trajetória do orixá Chankpana no momento da 

obra em questão, percebemos que o reconhecimento da “pluri/interculturalidade” 

afrodescendente  se faz pela materialização das contribuições africanas, europeias e das 

culturas do Novo Mundo. De maneira que a contribuição cultural africana fica a cargo 

do nome daomeano do orixá em questão: Chankpana; enquanto a participação 

americana e caribenha é representada por Babalu Ayê; já a contribuição europeia para a 

conformação cultural do afrolatinoamericano é manifesta através da figura de São 

Lázaro e “los lazarinos” (Zapata, 2010a, p. 227). Todos em intensa articulação na obra, 

configurando certo recurso poético utilizado pelo autor para caracterizar aspectos 

culturais afrodiaspóricos – como o conceito de heterogeneidade – que reivindicam a 

afluência/ associação das próprias deidades e seus respectivos cultos, assim como seus 

fies e estudiosos demonstram ocorrer quando em situação diaspórica, quer seja no Novo 

Mundo ou, antes mesmo, em África.   

Dando continuidade à observação da trajetória de Chankapana em sua relação 

com as personagens fictícias e/ou históricas do romance e demais deidades a que este 

orixá está vinculado faz-se necessário ressaltar que a ação interventiva de Chankpana 

volta a se fazer diretamente presente na terceira parte de Changó, el gran putas. 

Reforçando a proposta do autor de reformular ficcionalmente o destino de todos os 

representantes do Muntu, condicionando-o à relação que estes devem estabelecer com 

os orixás, independente do lugar e período temporal em que se encontrem.  
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Portanto, neste momento da obra em que os eventos relativos à Revolução 

haitiana são recuperados – à maneira criativa de Manuel Zapata Olivella –, após a 

manifestação do próprio orixá Xangô a fim de nomear os seus generais haitianos 

destinados a extinguir o domínio europeu na ilha, ocorre a ação interventiva de 

Chankpana. Desta vez, o orixá das chagas manifestará seu poder contra os inimigos do 

Muntu, de maneira que 

 

Cuando estuvieron conformados los ejércitos, Chankpana, durante la 

noche buscó las aguas retenidas de la madre Yemayá para sembrar en 

ellas sus tolvaneras de mosquitos. Zumbido de alas, picotazos de 

alacrán, cayeron sobre las tropas extranjeras, bebiéndose su sangre y 

envenenándoles con la fiebre, los escalofríos y el dengue. (Zapata, 

2010a, p. 285) 

 

Nas partes subsequentes de Changó, el gran putas, Kanuri mai, enquanto 

ancestral, voltará a ser o representante do orixá Chankpana. Na quarta parte da obra o 

ancestral acompanhará o artista brasileiro Aleijadinho na redescoberta de sua origem 

africana: “Kanuri mai, ancestro, escúchame en esta noche de mi primer encuentro con el 

África de mi madre.” (Zapata, 2010a, p. 384). E se manterá ao lado do artista até a sua 

morte, em decorrência de uma doença degenerativa e misteriosa que acreditavam estar 

relacionada a outras doenças, dentre elas até mesmo a lepra – enfermidade característica 

do orixá em questão tanto no que se refere à sua representação entre as matrizes 

culturais africanas, quanto à sua manifestação católica. (Castellanos & Castellanos, 

1992, p. 58)  

Na quinta parte de Changó, el gran putas, Kanuri mai também é tido como 

ancestral africano, agora responsável por abrir a mente de sua protegida para “alumbrar 

su pensamiento” (Zapata, 2010a, p.536), apesar de, mitologicamente, este orixá não 

possuir tais atributos. Deste modo a personagem fictícia, Kanuri mai, representa os 

afrodescendentes cujo destino é interpelado pelos orixás Chankpana e Babalu Ayê e 

pelo santo católico a que ditas deidades foram atreladas em Cuba – São Lázaro. Estas 

deidades o acompanham em sua busca constante pelo restabelecimento da relação dos 

afrodescendentes com todos os orixás a fim de alcançarem a liberdade integral.  

Assim, percebemos os modos pelos quais a motivação narrativa de Changó, el 

gran putas é construída ao evocar princípios culturais de origem ioruba  como o 
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panteão, a predefinição dos destinos humanos por parte das deidades e a constante 

relação que devem manter entre si. Manuel Zapata se apropriará de ditos elementos da 

cultura ioruba para desenvolvê-los, com liberdade criativa, em sua narrativa ficcional, 

utilizando o poder interventivo dos orixás para por em relação diferentes personagens e 

momentos históricos e/ou fictícios que compõem a obra.   

Considerando o exposto por Zapata, Castellanos & Castellanos e Segun 

Gbadegesin a respeito da relação que os homens devem estabelecer com os orixás para 

conhecerem seus destinos, no decorrer da trama podemos perceber o fato de sermos 

conduzidos a essa viagem pela história de liberdade do homem negro (ou de toda a 

humanidade – como pretende o autor) através dos elementos que constituem os 

princípios religiosos iorubanos, como os orixás e os elementos característicos de seus 

cultos, ainda que estes assumam diferentes formas em decorrência da diáspora africana.  

Assim ocorre com o princípio mítico Elegbá, que, de acordo com o comentado 

no primeiro capítulo deste trabalho, será o “abridor” ou guia dos caminhos destinados 

pelos orixás para acompanhar a nova humanidade que nascerá do encontro cultural entre 

ameríndios, europeus e africanos na América e no Caribe. Elegbá6 é apenas um dos 

nomes dados ao orixá do panteão iorubano dotado da capacidade de intermediar a 

relação entre os vivos e os mortos, fazendo-se necessária sua invocação para que outros 

orixás se manifestem entre os humanos (Zapata, 2010a, p. 653), o que ocorre 

principalmente nos momentos de culto a estas deidades. 

Isabel e Jorge Castellanos dizem que, em Cuba, Elegbá é conhecido como 

 

Elegua, hijo de Obatalá y Yemmú, es un oricha importantísimo en la 

Regla de Ocha, ya que sin invocársele en primer lugar no puede 

realizarse ningún rito.  

(…) cuenta con numerosos "caminos": Echú Male, aliado de 

Orúnmila; Laroye, el guardián de las puertas; Echú Bí, que cuida las 

esquinas; Alalú o Akualú, dueño de las encrucijadas; Agüere, que está 

en las sabanas; Alaguana, el de la mala suerte; Elufé, el más viejo de 

todos ; Añaguí, jefe de los otros Eleguas; Oguanilebe, amigo de Ogún; 

Echú Barakikeño es el más pequeño de todos y vive en la manigua. 

                                                           
6 De acordó com o explicitado por  Manuel Zapata Olivella no “Cuaderno de bitácora”: “Elegba, Legba, 

Elegúa, Eshú, Echú, Exú: (El Poderoso). Distintos nombres para denominar al oricha intermediario 

entre los difuntos y los vivos. Es imprescindible su invocación y presencia para que desciendan las demás 

deidades. Sin su ayuda ningún difunto encuentra el camino que conduce hacia la Morada de los 

Ancestros.” (Zapata, 2010a, p. 653) 
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Según una libreta, hay siete clases de Elegua o Echú, cada uno con 

tres caminos, para un total de veintiuno.  

(…)Dependiendo de los avatares, Elegua puede ser anciano o niño y 

es quien abre y cierra los caminos al hombre. (…) Elegua también 

abre y cierra las puertas, posee la llave del destino y sirve de espía a 

los dioses. (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 29 - 31) 

 

Enquanto que em África, entre  

 

los yorubas africanos Elegua se conoce con el nombre de Eshú, 

mientras que en la región dahomeyana se le denomina Legba. 

(...) 

Algunos, en África, han considerado a Echú como una suerte de 

diablo cristiano. Y es que, como Satán, suele tentar a los hombres. 

(...) No olvidemos, sin embargo, que resulta igualmente una fuerza 

protectora y benéfica de suma eficacia. (Castellanos & Castellanos, 

1992, p. 31) 

 

Quando comparado entre as suas representações cubanas e africanas, 

Castellanos & Castellanos mostram que  

 

Tanto en Cuba como en África, Echú/Elegua es el dios de lo ambiguo, 

y su simbología alude a esta ambigüedad: lleva ropas mitad rojas y 

mitad negras; habita en las encrucijadas o "cuatro caminos"; es mal 

consejero y el más poderoso aliado. Algunos "caminos" lo presentan 

como un niño travieso a quien puede contentarse fácilmente, puesto 

que es glotón y goloso. Es entonces dueño de las cometas o papalotes, 

de los trompos, de las bolas o balinas. Otras veces se manifiesta como 

un viejo a quien se ofrece tabaco y aguardiente. Es dios y príncipe, 

pero come en la basura. Está en todas partes, espiando… Es el eterno 

pícaro, el mejor de los tricksters. (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 

31) 

 

No decorrer da narrativa de Changó, el gran putas, Elegbá será o símbolo dos 

representantes do Muntu – protagonistas de cada uma das cinco partes em que a obra 

está dividida e que, apesar de corresponderem ao princípio banto de humanidade, se 
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relacionarão com orixás do panteão iorubano, assim como demonstrado no primeiro 

capítulo deste trabalho. Devido ao atributo de Elegbá – ou Exu, Legba, Eleguá e Bará – 

enquanto intermediador entre os vivos e mortos, além de “abrir os caminhos” que 

conduzirão seus fieis aos seus destinos, ou ainda porque “sem sua participação não 

existe movimento, mudança ou reprodução, nem trocas mercantis, nem fecundação 

biológica” (Prandi, 2001, p. 20 - 21), podemos ampliar nossa compreensão acerca da 

sua representatividade na obra. Pois, apenas em decorrência da evocação de Elegbá ou 

de sua presença ser visivelmente marcada no corpo dos representantes do Muntu, na 

forma de “Dos serpientes mordiéndose las colas” (Zapata, 2010a, p. 90), é que será 

então possível para os negros dispersados “en la tiránica tierra del exilio” (Zapata, 

2010a, p. 90), existirem e reconhecerem o laço de união que deverão manter com seus 

ancestrais para, enfim, serem conduzidos à luta pela liberdade da humanidade da qual 

fazem parte. 

Portanto o autor de Changó, el gran putas nos mostra que a narrativa 

heterogênea de sua obra consistirá também em um relato mito-poético,  fundamentado 

na  possibilidade mística de fazer com que seres  distintos sejam conduzidos por 

entidades sagradas para que conheçam e/ou revivam experiências históricas relevantes 

para a conformação do afroamericano. Pode-se considerar comum dentre certas 

cosmovisões africanas a relação entre dados históricos e míticos, pois, como apontam 

Jorge e Isabel Castellanos ao tratarem da genealogia dos deuses africanos, “El mito 

Teogónico se satura de elementos históricos” (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 29). 

O estudioso Roger Bastide, a respeito das manifestações religiosas dos 

afroamericanos, diz que o “místico”, de maneira geral,  

 

revive, no instante presente, os acontecimentos passados, mergulha na 

tradição antiga para tornar a dar-lhe vida, representa os fatos divinos 

(...) o místico não esquece nada, consegue reviver detalhes que a 

massa negligencia, dando assim a impressão de trazer qualquer coisa 

de novo, quando na realidade o que faz é comemorar o que já foi 

vivido. (Bastide, 1983, p. 311) 

 

O ponto de vista de Bastide a respeito do conceito do fator “místico” contribui 

para a nossa compreensão acerca da relevância dos princípios e experiências místicas 

utilizadas por Zapata para construir sua narrativa “mito-poética” (Henao-Restrepo, 
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2016) que também poderá ser compreendida como uma grande cerimônia de devoção 

ou restabelecimento do culto aos orixás fora de África. Pois, de acordo com o exposto 

por Bastide, podemos observar que Manuel Zapata Olivella se apropria do “místico” – 

ou elementos da magia característica das religiões iorubanas, assim como demonstram 

Castellanos & Castellanos – enquanto uma forma específica de se relacionar com os 

acontecimentos passados, e o estabelece como protocolo ficcional de sua 

epopeia/romance. Tornando possível que, em Changó, el gran putas, os fatos históricos 

retomados sejam revividos pelas personagens que, consequentemente, poderiam se 

encontrar em uma espécie de transe místico ressignificado e assim vivenciariam a 

tradição, para então “comemorar o que já foi vivido” (Bastide, 1983, p. 311).  

A respeito do transe místico, Roger Bastide mostra consistir em um momento 

das religiões afrobrasileiras que possuem como “núcleo [a] entrada dos orixás no 

organismo, na cabeça, nos músculos, é a ‘queda dos santos’ vindos da África ancestral 

até os santuários” e, especialmente nas religiões “contaminadas pela influência dos 

cultos ameríndios”, como o catimbó, a possessão do corpo e mente do catimbozeiro é 

entendido como o momento em que os “santos” “vêm visitá-lo, falar pela sua boca, 

ministrar conselhos aos assistentes, curar os doentes” (Bastide, 1983, p. 293). 

Considerando o fato de que Manuel Zapata está dedicado a tratar dos antigos 

cultos africanos sob a perspectiva da heterogeneidade cultural afrodiaspórica, cujas 

experiências são por ele mitificadas, as diferentes protagonistas e vozes narrativas que 

constituem o Muntu – personagem e narrador principal de Changó, el gran putas – se 

encontrarão nesta espécie de transe místico ressignificado pelo autor, representando 

uma das possibilidades encontradas pelos afrodescendentes para vivenciar e narrar a 

história da humanidade a partir da perspectiva e experiência cultural do negro que, 

assim, volta a deter o domínio sobre si.  

Neste sentido, vemos que desde as páginas iniciais de Changó, el gran putas, 

Ngafúa – uma das personagens e vozes narrativas da obra –  introduz o transe místico 

característico das religiões de matrizes africanas “contaminadas pela influência dos 

cultos ameríndios” (Bastide, 1983, p.293) baseadas nos ritos dos povos iorubanos que 

também darão conta da perspectiva mítica desta narrativa, ao cantar: 

 

“Soy Ngafúa, hijo de Kissi-Kama. 

Dame, padre, tu voz creadora de imágenes, 

tu voz tantas veces escuchada a la sombra del baobab.  
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¡Kissi-Kama, padre, despierta! 

Aquí te invoco esta noche, 

junta a mi voz tus sabias historias. 

¡Mi dolor es grande! (Zapata, 2010a, p. 41) 

 

Neste momento inicial – que pode ser entendido como a abertura de uma 

cerimônia cultual aos ancestrais7 ainda em território africano e que, portanto, faz 

referência à árvore nativa das regiões tropicais da África – o baobá –, o sacerdote do 

culto vodu, Ngafúa, busca se relacionar com seu ancestral para juntos tornarem possível 

a sua narrativa. Ngafúa, ao pedir que a voz de seu pai se some à dele, permite que Kissi-

Kama e os demais ancestrais e orixás invocados em outros momentos deste poema 

épico, falem pela sua boca. Somente ao receber em seu corpo a voz de seus ancestrais e 

orixás, será permitido a Ngafúa cantar o exílio do Muntu, “la historia de Nagó / el 

trágico viaje del Muntu / al continente exilio de Changó” (p. 41). 

Assim, observamos outro modo pelo qual será representado na obra o princípio 

religioso de matriz iorubana segundo o qual o destino dos fieis está condicionado à 

incontrolável vontade dos orixás (Castellanos & Castellanos, 1992, p. 129), com os 

quais necessitarão se relacionar, intermediados por seus ancestrais, para que possam 

relembrar e recuperar as matrizes culturais africanas e então conhecer os modos pelos 

quais poderão cumprir sua missão enquanto representantes do Muntu, principalmente 

fora de África. O que em Changó, el gran putas poderá ocorrer por meio deste 

momento importante para as religiões de matrizes africanas, conhecido como possessão 

ou transe místico, ressignificado por Manuel Zapata Olivella de maneira a permitir a 

afluência de vozes narrativas que se unirão/complementarão para narrar mutuamente – 

assemelhando-se ao momento do transe místico em que, como afirma Bastide, os santos 

falam pela boca dos fies – e assim contribuir para a elaboração de um ponto de vista 

heterogêneo em Changó, el gran putas.  

À medida que contribui para a manifestação da pluralidade de vozes narrativas, 

experiências e pontos de vista históricos e culturais em Changó, el gran putas, a noção 

                                                           
7 Podemos encontrar algumas descrições sobre os diferentes momentos que constituem alguns 

cerimoniais religiosos de matrizes africanas resumidos em: BASTIDE, Roger. “Cavalos dos Santos”, em 

Estudos Afro-brasileiros. São Paulo: Editora Perspectiva, 1983. p 293 – 323.  / JAHN, J. Muntu, las 

culturas de la negritud. Madrid: Ediciones Guadarrama,   1970. / PRANDI, Mitologia dos Orixás. 

Ilustrações de Pedro Rafael. 1ª ed. São Paulo: Companhia das letras: 2001. / VERGER, Pierre. Orixás: 

deuses iorubás na África e no Novo Mundo. Trad. Maria Aparecida da Nóbrega. Salvador BA: Fundação 

Pierre Verger: 2018.  
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de heterogeneidade contribuiu para a  conformação da obra literária em si e, se 

analisarmos a origem desta noção proposta pelo professor e crítico cultural Antonio 

Cornejo-Polar, à sua luz, veremos que, em sua origem, esta noção foi pensada desde e 

para a literatura.  

Como Cornejo-Polar postula, “En una primera versión (...) trataba de esclarecer 

la índole de procesos de producción discursiva en los que al menos una de sus instancias 

difería, en cuanto filiación socio-étnico-cultural, de las otras. Más tarde ‘radicalicé’ mi 

idea y propuse que cada una de esas instancias es internamente heterogénea.” A respeito 

da condição histórica do termo, necessária para a compreensão de sua pertinência em 

relação à obra de Manuel Zapata Olivella, Cornejo-Polar afirma que, na “condición 

histórica de la heterogeneidad (...) actúan discursos discontinuos que configuran 

estratificaciones que en cierto modo verticalizan y fragmentan la historia, tal como se 

aprecia en la re-enunciación de los mitos”. Por fim, o autor afirma que o debate acerca 

do desenvolvimento desta noção se faz necessário, pois “consiste en producir aparatos 

teórico-metodológicos suficientemente finos y firmes para comprender mejor una 

literatura (o más ampliamente una vasta gama de discursos) cuya evidente multiplicidad 

genera una copiosa, profunda y turbadora conflictividad” (Cornejo-Polar, 1996, p 55-

56).  

Para Franklin Miranda Robles,  

 

la heterogeneidad afrolatinoamericana no solo explica una identidad 

propia y un modo de articulación con los otros, sino que, por eso 

mismo, permite pensar en totalidades (nación, región o subcontinente) 

constituidas por diálogos pluriculturales donde lo afrodescendiente es 

fundamental. (Miranda Robles, 2011, p. 39) 

 

Deste modo, tanto Miranda Robles quanto Cornejo-Polar apontam como parte 

fundamental e atuante para a formulação e compreensão da noção de heterogeneidade a 

presentificação de “diálogos pluriculturais” (Miranda Robles, 2011, p. 39) ou “discursos 

descontínuos” (Cornejo-Polar, 1996, p. 55-56) que, de acordo com o que Franklin 

Miranda Robles demonstra, coadunam com a noção de “cimarronaje”. Pois a 

heterogeneidade, assim como a cimarronaje 
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manifestaba la negación a desaparecer como cultura y se adelantaba el 

único horizonte identitario posible en esa situación: la supervivencia a 

través de la reconstrucción en algo que no era lo original, ni lo(s) 

nuevo(s), ni la mezcla de ambos (todos los) componentes.  

(…) Pizarro [2002: 19] manifiesta que esta cultura afrodescendiente 

responde a un proceso de relaboración simbólica de la esclavitud y el 

cimarronaje. Estos núcleos de la memoria colectiva, que se 

reconstruyen perpetuamente en los espacios del mar y la selva, 

permiten la asunción de una productividad cultural que toma distintas 

diferenciaciones a lo largo de la historia. (Miranda Robles, 2011, p. 42 

- 43) 

 

Em correspondência à noção de heterogeneidade formulada por Antonio 

Cornejo-Polar e apresentada por Franklin Miranda Robles, Manuel Zapata não se 

apropria apenas de elementos culturais de matrizes africanas que, por si só, já seriam 

internamente heterogêneos, mas os combina a matrizes distintas, sobretudo africanas, 

indígenas e europeias que comumente produzem discursos conflituosos e por isso 

tendem a ser segregados, unindo-os de maneira a elaborar uma narrativa que dê conta de 

tratar da conformação heterogênea do afroamericano não apenas de maneira conceitual 

e /ou étnica – decorrente da miscigenação –, mas materializando-a em noções literárias, 

como a de ponto de vista, e até mesmo correlacionando os discursos produzidos pela 

narrativa histórica, mítica e romântica, criticamente reformuladas por Zapata para dar 

lugar a uma perspectiva histórica afrocentrada, em que os aspectos míticos baseados em 

ricas tradições africanas acrescentarão característica própria à obra literária em questão. 

Correspondendo, assim, à experiência histórica e cultural de origens africanas em que 

fatores místicos e históricos se influenciam mutuamente, algo com que a razão da 

historiografia ocidental não é capaz de lidar. 
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CAPÍTULO 3  

REFUNCIONALIZAÇÃO DAS CATEGORIAS NARRATIVAS 

EM CHANGÓ, EL GRAN PUTAS 

  

 

3.1 - A Revolução haitiana e o Vodu – Marco histórico e função social do rito  

  

 

Os  aspectos culturais da filosofia banto e da cosmogonia iorubana analisados 

nos capítulos anteriores conferem um tratamento específico aos eventos históricos que 

Manuel Zapata Olivella se propõe a poetizar em Changó, el gran putas. Desta forma, 

assim como nos mostra Darío Henao Restrepo, o autor de  Changó, el gran putas 

permite que aspectos culturais pertencentes aos povos africanos e legados a seus 

descendentes dispersados em diferentes continentes, estejam presentes na narrativa da 

história desses povos, principalmente fora de África. Portanto, Zapata faz de sua obra 

um relato mito-poético que consiste basicamente na “concretização poética na história 

relatada dos ritualismos e da cosmovisão dos povos iorubá e banto.” (Henao-Restrepo, 

2016, p. 185) narrada pelos próprios africanos e afrodescendentes.  

Assim, Manuel Zapata revisita o passado de maneira poética e impõe sobre ele 

sua visão crítica ao romper com a perspectiva ocidental que, devido ao fato de ser 

orientadora dos relatos históricos monumentais, impõe sobre as narrativas históricas a 

sua  cosmovisão. Dentre as concepções ocidentais forjadoras das narrativas históricas 

estão tanto a  segurança imutável que comumente conferem ao Passado, quanto a visão 

limitada de elementos culturais  intrínsecos aos povos não ocidentais, ainda que estes 

também participem das narrativas históricas (Trouillot, 2017).  

Esta visão ocidental limitada resulta em narrativas históricas em que as 

manifestações culturais e movimentos sociais protagonizados por sujeitos históricos não 

ocidentais sejam comumente ignorados. Ou ainda que eventualmente venham a ser 

registrados em relatos históricos tidos como monumentais, a maneira como essas 

narrativas históricas tratam estas manifestações e movimentos sociais pode vir a ser 

questionada  em trabalhos que retiram o passado histórico e cultural de um lugar 

imutável,  e assim contribuem para a ruptura com as perspectivas ocidentais que tendem 

a limitar a sua cosmovisão, a existência e a produção histórica, sobretudo dos povos 

marcados pela escravidão e pelo colonialismo.   



103 
 

 
 

O antropólogo haitiano Michel Trouillot, em Silenciando el pasado..., se 

dedica a tratar criticamente o “silenciamento histórico” enquanto um recurso 

comumente utilizado por historiadores, por meio do qual se torna possível selecionar os 

eventos que serão por eles registrados. Desta forma, Trouillot mostra que a História é 

formada tanto pelos processos sociais quanto pelas narrativas sobre estes processos, 

enfatizando o fato de que a narrativa histórica não deve ser entendida como a História 

propriamente dita, mas apenas como um dos processos de produção histórica a ser 

marcado pelos silenciamentos.   

 Para Trouillot,   

  
Los silencios entran en el proceso de producción histórica en cuatro 

momentos cruciales: el momento de la creación del hecho (la 

elaboración de las fuentes); el momento del ensamblaje de los hechos 

(la construcción de los archivos); el momento de la recuperación del 

hecho (la construcción de narraciones); y el momento de la 

importancia retrospectiva (la composición de la Historia en última 

instancia). (Trouillot, 2017, p.23) 

  

Estes processos se relacionariam de maneira a não oferecer uma descrição 

realista da elaboração de nenhuma narração; mesmo assim ajudam a compreender que 

“cualquier narración histórica es un montón de silencios, el resultado de un proceso 

singular, y en consecuencia la tarea necesaria para desconstruir estos silencios variará” 

(Trouillot, 2017, p.23)  

Uma das formas pelas quais Trouillot acredita ser possível desconstruir os 

silêncios históricos estaria em revelar os meios pelos quais eventos como a Revolução 

Haitiana são tratados pela historiografia ocidental. A Revolução Haitiana possui, 

segundo o antropólogo, duas fórmulas de silenciamento denominadas “fórmulas de 

borrado” e “fórmulas de banalización”: A primeira consiste em fórmulas que 

“directamente tienden a borrar el hecho de la revolución”; já as “fórmulas 

de banalización” tendem “a vaciar una serie de acontecimientos singulares 

de su contenido revolucionario de forma que toda la cadena de hechos, carcomida por 

todos los lados, es trivializada”. (Trouillot, 2017, p. 81) Ambas fórmulas de 

silenciamento estariam baseadas na ignorância e necessidade de imposição  do domínio 

e poder ocidental, já que aqueles que tentaram registrar a revolução, o fizeram de acordo 

com suas próprias visões de mundo.   
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Como mostra Trouillot, franceses e holandeses, mesmo enquanto eram 

derrotados pelos revolucionários, desacreditavam da Revolução Haitiana, uma vez que 

acreditar na ação de negros revoltosos significaria admitir a humanidade dos 

escravizados, além do fato de que o estabelecimento do Estado negro 

do Haiti questionava seriamente a ordem ontológica do Ocidente e a ordem global do 

colonialismo. Algo inconcebível para o homem branco do século XVIII. Para Trouillot, 

as conquistas iniciais da Revolução Haitiana e os erros posteriores das narrações a 

respeito desta revolução, foram inicialmente facilitados devido a seu caráter impensável 

e inenarrável. Nesta visão se insere a crença na superioridade branca, pois mesmo 

quando o alcance da revolução não poderia mais ser ignorado dado “el extraordinario 

número de esclavos y de plantaciones implicadas, 

y la magnitud de las pérdidas materiales de los colonos”, estes insistiam em que o 

colonialismo e a escravidão poderiam ser restabelecidos 

“teniendo en cuenta la supremacía que el blanco siempre ha tenido sobre los negros” 

(Trouillot, 2017, p. 78)  

Desta forma, Michel Trouillot defende que mesmo diante de dados irrefutáveis, 

a cosmovisão ocidental prevaleceu, ignorando e, posteriormente, silenciando a 

Revolução Haitiana, devido à crença ocidental na superioridade branca e na concepção 

do passado enquanto algo imutável.  

Já Manuel Zapata Olivella, enquanto romancista, poetiza outros elementos e 

aspectos, distintos daqueles da cosmovisão ocidental responsáveis por tornar  os eventos 

que culminaram na Revolução Haitiana impensáveis e inenarráveis para os povos que 

não compartilhavam dos princípios culturais haitianos. Pois Zapata mostra que os 

elementos culturais conformadores da revolução – sobretudo religiosos –, estariam 

marcados pela função social do rito vudu haitiano que, assim como qualquer outra 

religião, possui uma história, contextos econômico e social e uma cosmologia.  

Contudo, a perspectiva ocidental que ligava os rituais do vodu haitiano apenas à magia e 

à bruxaria, só começará a mudar graças ao estudo de Métraux (1958), que expõe, entre 

outros elementos, a profunda relação que o vodu haitiano tem com o cristianismo. A 

partir de então, o vodu passará a ser entendido como sistema religioso no marco de uma 

história cultural e, consequentemente, a revolução poderá ser devidamente narrada. 

Ao analisarmos mais detidamente as diferenças na forma como Trouillot e 

Manuel Zapata compreendem o apagamento histórico em que consiste a narrativa sobre 

a  Revolução haitiana, vemos que enquanto Michel Trouillot simplesmente afirma que a 
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revolução teve início em agosto de 1791, quando escravos do norte de Santo Domingo 

se rebelaram sob o comando de Dutty Bouckman , estendendo por toda a colônia uma 

revolução que triunfaria e derrubaria tanto a escravidão quanto o domínio colonial 

francês; Manuel Zapata Olivella, ao se apropriar simbolicamente da Revolução haitiana, 

retrata como marco inicial da revolução uma cerimônia vodu ocorrida em 

Bois Caïman e presidida por Dutty Bouckman em seu papel de hougan, ou seja, alto 

sacerdote do vodu haitiano. 

Durante a cerimônia de Bois Caïman – narrada não apenas em relatos ficcionais 

como o de Manuel Zapata Olivella, mas referida também em relatos históricos como o 

elaborado por CLR James – os líderes e  os planos de ação para empreender a revolução 

teriam sido inicialmente traçados. Dentre os líderes da 

revolução, Toussaint L’Ouverture alcançaria maior renome, pois sob seu comando, 

devido à sua capacidade de negociação,  somada ao êxito político e militar dos demais 

revolucionários, primeiramente a abolição formal da escravidão foi alcançada, em 1794. 

Após uma série de ações militares e políticas, em 1801 este grande líder passou a 

controlar toda a ilha. Em 1802 os franceses desembarcam em São Domingos para 

restabelecer a escravidão e o domínio da ilha a Napoleão e, apesar da forte resistência 

dos generais de Toussaint, principalmente Henri Christophe e  Jean-Jacques Dessalines, 

todos se viram obrigados a se render ao domínio francês, resultando na captura 

de Toussaint. Ainda no ano de 1802, sob a iminência do restabelecimento da escravidão, 

grupos de rebeldes resistentes continuaram a se organizar e, no decorrer deste ano, mais 

revoltosos se uniram sob o comando de Dessalines para, em 1803, converter a colônia 

de São Domingos em um Estado independente, tendo Dessalines como seu primeiro 

chefe. Ainda assim, a proclamação da independência de Haiti somente foi documentada 

em janeiro de 1804.   

Porém, em Changó, el gran putas,  a importância do vodu não está concentrada 

apenas na cerimônia mítica inicial de Bois Caïman, mas em toda a trama deste relato, de 

maneira a conferir um  caráter mítico à toda a narrativa sobre a Revolução Haitiana sem 

que a sua relevância histórica se perca. Ao se apropriar simbolicamente da Revolução 

Haitiana, Changó... contribui para que a perspectiva ocidental – que opõe história e mito 

– seja questionada. E assim, também é ressaltada a impossibilidade da cosmovisão 

ocidental em compreender e posteriormente narrar um evento histórico motivado por 

condições socioeconômicas e jurídicas específicas e favorecido pela função social do 

vodu haitiano.   
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A possibilidade de aqueles que partilham do pensamento ocidental realizar uma 

narrativa um pouco mais objetiva sobre a Revolução Haitiana somente começou a 

delinear-se a partir dos estudos de Alfred Métraux, que em 1940 empreendeu uma 

“sistematização, até então inédita, do conhecimento sobre o vodu haitiano” (Goyatá e 

Dalmaso, 2018). A respeito dos estudos de Métraux centrados no vodu haitiano, Goyatá 

e Dalmaso demonstram que, para o antropólogo suíço, este sistema religioso resulta da 

“junção de tradições diversas, especialmente africanas e européias, que teriam 

começado a se organizar na antiga colônia francesa de Saint Domingue (atual Haiti) 

durante o séc. XVIII”. Ao expor a completude do sistema religioso vodu, Métraux retira 

o rito haitiano do lugar da irracionalidade que ocupava na perspectiva das elites 

haitianas e européias, ressaltando sua sistematização que não está atrelada apenas a uma 

cosmogonia e a ritos ligados à magia e à bruxaria, mas que também é composta por 

fatores históricos e socioeconômicos. 

Roger Bastide é um estudioso das religiões afroamericanas que salienta a 

“sistematização” ou defende, conforme ele próprio aponta em seus registros, a “função 

social” do vodu haitiano de maneira a contribuir para com movimentos sociais como o 

que resultou na Revolução Haitiana. Para ele, o rito do vodu haitiano, bem como o das 

demais religiões afroamericanas, subsistem porque, para além do simbólico, alimentam 

também necessidades básicas dos seres humanos. Portanto, as “seitas” (como eram 

chamadas as religiões afroamericanas à época das pesquisas de Bastide no Brasil) 

interferem não apenas na vida espiritual, mas também social de seus participantes. 

Assim, diz o sociólogo francês:   

  
a massa de negros [...] que ocupa as camadas mais baixas da 

sociedade, [...] não podendo, por falta de instrução ou de qualificação 

profissional, subir na hierarquia das classes, encontra nessas seitas, 

primeiramente um meio de segurança contra os golpes da vida e em 

seguida uma mobilidade vertical de substituição, na medida em que 

os negros logram elevar-se de um grau a outro na hierarquia 

sacerdotal, enfim, um status de prestígio que não podem esperar 

alcançar na sociedade global. (Bastide, 1974, p. 118)  

 

Porém, este desejo de mobilidade social pode não se apresentar apenas no 

contexto ritualístico, pois, também como mostra Bastide, devido ao fato de “os 

membros dessas seitas pertencerem ao mesmo tempo à sociedade global [...] Alimentam 
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em geral ideologias nacionalistas e trabalhistas” que, no que se refere à Revolução 

Haitiana, vão além de “verdadeiras sociedades de auxílio mútuo”, cumprindo a função 

social do vodu haitiano como âmbito de formulação e produção desse momento 

histórico.  (Bastide, 1974, p. 118)  

Portanto, Manuel Zapata Olivella, correspondendo à finalidade de sua obra, ao 

elaborar um registro crítico a respeito da luta protagonizada e narrada pelos próprios 

negros que, durante séculos, tiveram seus valores históricos e culturais ignorados pelos 

cânones acadêmicos ocidentais, se apropria das possibilidades narrativas oferecidas pela 

literatura para romper com uma visão limitada que tendia a silenciar tanto o rito vodu 

haitiano, quanto a revolução fraguada parcialmente neste rito.  Desta maneira, dota o 

fato histórico simbolicamente abordado neste romance de teor mítico.  

História e mito, vistos comumente como opostos pela cultura ocidental, se 

relacionam neste romance de maneira a contribuir para o estabelecimento da 

heterogeneidade cultural8 enquanto uma perspectiva defendida pelo autor e 

característica da obra literária em questão, essencial também para a compreensão da 

maneira como  Manuel Zapata refuncionaliza as categorias literárias de narrador, ponto 

de vista narrativo e personagem, analisadas neste trabalho a partir da análise da  terceira 

parte de Changó, el gran putas, em que a história da Revolução Haitiana é retomada sob 

uma perspectiva mítica.  

 

  

3.2 Os cavalos de Xangô – os efeitos do vodu haitiano na refuncionalização das 

categorias narrativas em Changó, el gran putas  

  

 
 

Na terceira parte de Changó, el gran putas, os eventos que culminaram na 

Revolução haitiana – de acordo com CLR James em Os jacobinos negros (2010), a 

única revolta organizada por escravizados a ser tão bem sucedida ao ponto de por em 

                                                           
8 Noção proposta por Antonio Cornejo-Polar e pensada desde e para a literatura que, como postula o 

autor, “En una primera versión (...) trataba de esclarecer la índole de procesos de producción discursiva 

en los que al menos una de sus instancias difería, en cuanto filiación socio-étnico-cultural, de las otras. 

Más tarde ‘radicalicé’ mi idea y propuse que cada una de esas instancias es internamente heterogénea.” A 

respeito da condição histórica do termo, necessária para a compreensão de sua totalidade e sua 

aplicabilidade na obra de Manuel Zapata Olivella, Cornejo-Polar afirma que na “condición histórica de la 

heterogeneidad (...) actúan discursos discontinuos que configuran estratificaciones que en cierto modo 

verticalizan y fragmentan la historia, tal como se aprecia en la renunciación de los mitos”. Por fim, o 

autor afirma que o debate acerca do desenvolvimento deste termo se faz necessário pois “consiste en 

producir aparatos teórico-metodológicos suficientemente finos y firmes para comprender mejor una 

literatura (o más ampliamente una vasta gama de discursos) cuya evidente multiplicidad genera una 

copiosa, profunda y turbadora conflictividad” (CORNEJO-POLAR, 1996, p 55-56).  
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liberdade os seres humanos até então escravizados na ilha e depor o governo que a fazia 

colônia francesa das Índias Ocidentais de São Domingos, estabelecendo o Estado negro 

do Haiti que permanece até os dias de hoje (CLR James, 2010, p. 15) – são reelaborados 

ficcionalmente por Manuel Zapata Olivella e, desde o título, 

“La Rebelión de los vodús”, podemos perceber indícios da função social do vodu 

haitiano que norteará o relato.   

Em “La rebelión de los vodús”, aqueles que se revoltam contra o domínio 

imperial não seriam somente homens e mulheres negros e negras sequestrados e fadados 

à escravização de seus corpos e mentes, mas também, e principalmente, os vodus – 

como são chamadas as deidades oriundas do antigo Reino de  Daomé, ainda que a nação 

iorubá, apesar de compreender também  aos daomeanos, reconheça essas deidades sob o 

título de orixás (Bastide, 1983).   Sendo assim, o culto vodu haitiano, originário 

de Daomé, e correspondente à cosmogonia iorubana, juntamente com a visão filosófica 

banto seguida por Manuel Zapata Olivella, conduzirão a interpretação desta parte 

de Changó, el gran putas, determinando o tratamento crítico que o autor conferirá às 

categorias de narrador e ponto de vista narrativo presentes neste relato, e fornecendo a 

base que guiará não apenas a leitura teórico-crítica deste capítulo 

de Changó, el gran putas, mas também de toda a obra.  

Os vodus rebelados na terceira parte desta saga/romance são também 

narradores deste momento histórico ficcionalizado e, uma vez que sua influência/ 

atuação no plano terreno, de acordo com as estruturas religiosas de que procedem, só 

pode ocorrer por intermédio de um humano que, enquanto vivo, se permita ser 

conduzido por um vodu, faz-se necessário que estas deidades encontrem entre as 

personagens – por vezes históricas – de Changó, el gran putas, seus intermediários 

entre o plano sagrado e o terrestre.  

Assim, o domínio do corpo, mente e principalmente da voz dos narradores 

de Changó, el gran putas por parte dos vodus ou orixás, não é algo característico apenas 

da terceira parte do livro, mas de cada um dos capítulos que constitui a obra –  desde a 

epopeia até os 5 romances em que está dividida –, revelando-se também um elemento 

unificador de todas as partes.   

A respeito do transe místico, Roger Bastide diz que a partir do momento em 

que os fiéis têm seus organismos, cabeças e músculos adentrados por “santos”,   
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tomam o nome de “cavalos dos santos”. Este termo não é peculiar às 

religiões afro-brasileiras; é encontrado em quase todas as seitas de 

negros da América, na Guiana, nas Antilhas e, ultrapassando a 

América, no próprio continente africano. Os negros em transe místico 

tornam-se os cavalos dos deuses. (Bastide, 1983, p. 293) 

  

Por isso Ngafúa, no momento inicial de Changó el gran putas, ao pedir que as 

vozes de seus ancestrais e orixás se somem à dele, passa a ser cavalo dos santos que o 

possuem. Mas, ainda que esta especificidade da narrativa de Ngafúa se manifeste no 

romance de maneira aparentemente semelhante aos moldes da pluralidade 

narrativa estabelecida pela teoria literária de tradição ocidental, não estaria a serviço de 

uma cosmovisão ocidental, mas sim de uma visão mítica ou cosmovisão africana cujos 

aspectos místicos, assim como observa Darío Henao Restrepo em sua tese de doutorado, 

conformam a chave de leitura e interpretação da obra de Manuel Zapata Olivella.   

Os transes místicos justificam e impulsionam as ações narradas no romance 

desde o início da obra, quando, a partir do primeiro rito de possessão dos orixás cantado 

por Ngafúa, a personagem Nagó é iniciada em sua missão no continente americano. 

Para tal, Ngafúa necessita   

  
Que no falte ningún Ancestro  

en la hora de la gran iniciación  

para consagrar a Nagó  

el escogido navegante  

capitán en el exilio  

de los condenados de Changó. (Zapata, 2010a, p. 45)   

  

Como mediador dos ancestrais, Ngafúa ressalta o protagonismo que Nagó terá 

na saga, pois será o herói da epopeia e também mediador das deidades oriundas do 

panteão iorubá, responsável por conduzir ou capitanear os condenados de Changó no 

exílio. Darío Henao informa ainda a respeito desta personagem, que o fato de Nagó ser 

de origem Kru – “grupo étnico que habitava a foz do rio Cavally reconhecido por ser 

indômito à escravidão” (Henao Restrepo, 2016, p. 142), traduzido por “negros cavalos” 

na América – contribui para a potencialização da resistência à escravidão por parte de 

um grupo étnico que, além de marcado por traços biológicos comuns, trazem para a 

trama suas características ideológicas e culturais determinantes para o estabelecimento 

da revolução que pôs fim à escravização em São Domingos, ao mesmo tempo em que 
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reforça o caráter mítico de Changó, el gran putas devido ao fato de o termo “cavalo” 

também se referir aos participantes das cerimônias vodu em transe místico – onipresente 

na obra.  

Manuel Zapata informa, no “Cuaderno de bitácora”, que o termo kru se refere à 

“Familia de pueblos que habitan en la desembocadura del rio Cavally”, e nos instrui a 

consultar o verbete “Grebo”. A respeito da palavra “Grebo”, mostra ser utilizada para 

designar a “Comunidad perteneciente al grupo étnico kru, [que] habitaba la 

desembocadura del río Cavally, de donde les viene el nombre dado en América de 

negros caballos.” (Zapata, 2010a, p. 654 e 657, respectivamente).  

Uma breve análise da origem do termo “negros cavalos” utilizado na América, 

nos mostra que antes de se referir ao grupo que iniciou a viagem transatlântica desde as 

margens do rio Cavally, este rio foi assim denominado por ter uma quantidade 

expressiva de peixes conhecidos como “peixe-cavalo” ou “cavala”, ressaltando a 

diversidade de possibilidades pelas quais o termo “cavalo” poderá ainda ser explorado 

também na trama de Changó, el gran putas, assim como demonstra Darío Henao ao pôr 

em relação algumas significações do termo e seu emprego no romance, indicando que:  

 

Se nos remetemos à dimensão semântica de Kru oferecida por Zapata 

no “Cuaderno de bitácora”, a palavra Kru desdobra uma nova 

significação do herói; por isso, o nome dado nas Américas de “negros 

cavalos”. Nagô se torna “negro cavalo” durante sua travessia para as 

Américas. E dentro do código do vodu, onipresente no 

romance, Nagô é o “cavalo” de Elegbá, isto é, o portador de seus 

poderes e intérprete de sua mensagem. (Henao Restrepo, 2016, p. 

142)  

 

Assim, o termo “cavalo”, ao designar tanto a vinculação étnica do herói da 

terceira parte da obra quanto a função que lhe cabe, dada essa pertença étnica, no enredo 

de Changó, el gran putas, faz de Nagô uma personagem heróica e voz narrativa criada 

para expressar a inconformidade para com o processo de escravização e dominação 

social e cultural ao permitir que espíritos ancestrais conduzam suas ações que, somadas 

aos fatores étnicos, são destinadas a se contraporem àqueles que se pretendiam 

dominantes também da existência histórica de povos africanos. 

O trecho a seguir, extraído de Changó, el gran putas, mostra como se dá na 

própria saga/romance o momento em que Nagô, ao mergulhar nas águas da memória, 
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toma conhecimento de seu destino por meio de uma espécie de transe místico, enquanto 

ainda se encontrava no porto de Nembe, preparando-se para a entrada no navio negreiro 

rumo ao Novo Mundo:   

 
Nagó vuelve a llamar con desespero: 

—¡Aquí está con nosotros el poderoso Elegba! 

El oricha se sentó frente a él. Pone sobre el suelo su sonaja y 

allí donde la apoyaba, arde una llama. 

—Vengo a decirte que te alistes para la partida. Vendrá la gran 

nave en donde se confundirán todas las sangres. Estarán unidas 

aunque las separen las lenguas y las cadenas. En mitad del mar nacerá 

el nuevo hijo del muntu y en la nueva tierra será amamantado por la 

leche de madres desconocidas. 

Toma mi sonaja de fuego: nadie podrá oscurecer tu inteligencia. 

Toma el puñado de los vientos: nadie encerrará tu espíritu. 

Toma la lanza y el escudo de Orún: serás poderoso por la fuerza 

de tu puño. 

Nagó se puso de pie sin que sus grillos pudieran sujetarlo. 

Extendió los brazos, recibe las armas y con potente grito llamó a los 

ekobios. 

—¡Oigan todos! ¡Elegba está con nosotros! 

(Zapata, 2010a, p. 91-92)  

  

Em decorrência do assentamento de Elegba – expressão simbólica de acordo 

com os códigos de rituais afrodiaspóricos – Nagô recebe os atributos dos orixás: a 

“sonaja de fuego”, o “puñado de los vientos”, a “lanza” e o “escudo de Orún”, que 

fazem dele um guerreiro/herói dos orixás no Novo Mundo. Cada um desses atributos 

está atrelado a outros elementos: inteligência, espírito e força que, de acordo com os 

estudos de Jorge Castellanos, Isabel Castellanos e Janheinz Jahn – detidamente 

apresentados no segundo capítulo deste trabalho –, constituem o “-ntu”, ou seja, a “força 

inteligente” que integra o “espírito vivificante” presente em tudo ou todo ser que exista.  

O “-ntu”, por sua vez, pode se manifestar em formas específicas que, portanto, seriam 

suas formas reveladoras, subdivididas em 4 categorias: 1- Muntu (homem); 2- Kintu 

(coisa); 3- Hantu (lugar/tempo); 4- Kuntu (modalidade). Nagô seria uma das formas 

reveladoras do “-ntu” pertencente à categoria Muntu, já que “muntu abarca a los vivos y 

a los muertos, a los antepasados y a los antepasados divinizados, a los dioses.” (Jahn, 
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1970, p. 21, 22), o que reforça sua importância ficcional no enredo de Changó, el gran 

putas, como um dos representantes do Muntu – voz narrativa e personagem da obra que 

se desdobrará em diferentes formas e momentos históricos – responsável por mediar a 

relação dos orixás com seus fieis em meio a diáspora africana. 

A partir do trecho citado acima, também é possível ressaltar o fato de que nesta 

obra, elementos como o navio negreiro, – assim como em outros momentos a 

significação do herói, da pertença étnica de determinados personagens e seus aspectos 

culturais – assumirão uma nova função estabelecida por uma cosmovisão distinta da 

ocidental. No trecho acima, o navio não é tido apenas por sua capacidade de transportar 

uma carga humana composta por seres de diferentes origens, cujos traços linguísticos e 

sociais idiossincráticos tenderiam a se perder ao serem confundidos em um mesmo 

espaço durante um longo período. Em lugar da segregação e apagamento identitário, a 

experiência transatlântica fará com que em Changó, el gran putas, o bojo deste navio 

negreiro alcance uma proporção e significação diferenciadas. Pois, ao carregar 

“el nuevo hijo del muntu”, passa a ser o símbolo da conformação de uma nova 

humanidade, criada pela necessidade e vontade de união e irmandade desenvolvida pela 

experiência do processo de escravização durante a viagem de navio para a América. 

O Muntu, ao resultar da união e irmandade entre os grupos étnicos cujos 

sangues foram, segundo Zapata, misturados no navio, expressará o conceito de 

“malungagem” defendido por Jerome Branche, derivado da palavra “malungo”, cuja 

epistemologia, assim como também é definido por Robert Slenes, pode ser encontrada 

ao menos em três línguas banto: Kikongo, Umbundu e Kimbundo.   

Ambos estudiosos irão mostrar que o conceito implícito na palavra “malungo” 

interconecta e combina ao menos três ideias: “i) de consanguineidad o hermandad, ii) de 

una canoa grande, y iii) del infortunio.” (Branche, 2009, p. 17). Sendo amplamente 

utilizada para designar os africanos de origem banto que juntos sofreram os infortúnios 

da viagem para a América.  

Por meio desses estudos, somos levados a perceber que a palavra “malungo” 

expressa o amálgama que constitui a relação de irmandade entre as etnias irmanadas no 

navio durante o processo de escravização que, ao ter se intensificado de acordo com a 

experiência no Novo Mundo, teria possibilitado o desenvolvimento de uma nova 

família. Dando lugar ao “surgimento de uma identidade comum entre escravos 

africanos” (Slenes, 1992, p. 55) que, em Changó el gran putas, será representada pelo 

Muntu, filho da união entre todos os sangues que se confundiram nesta experiência 
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transatlântica, carregado no ventre ou bojo do navio onde “Estarán unidas aunque las 

separen las lenguas y las cadenas”. (Zapata, 2010a, p. 91). De tal modo, a perspectiva 

assumida em Changó, el gran putas vem se contrapor ao senso comum partilhado entre 

os comerciantes da época que acreditavam conseguir controlar e impedir a formação de 

grupos revoltosos ao segregar os homens e mulheres pertencentes a diferentes etnias, 

confundindo suas línguas e práticas culturais. 

Para Zapata, além do conceito de “malungagem” expresso através da figura do 

Muntu, outros fatores também contribuirão para o estabelecimento da relação entre as 

diferentes etnias expressas por meio de diferentes personagens que, enquanto 

representantes do Muntu, virão a protagonizar e narrar o romance em questão. Pois se 

voltarmos a analisar os exemplos de Nagô e Ngafúa enquanto porta-vozes de seus 

ancestrais e/ou orixás ao receberem as diretrizes, vozes, mensagens e as forças dos seres 

que representam, retomamos o ato de ser cavalgado, pensado agora como um elemento 

unificador que se faz presente desde o início da obra, ainda que os “cavalos dos santos” 

sejam encontrados, com maior clareza, apenas na terceira parte de Changó, el gran 

putas.  

Pois, em “Hablan los caballos y sus jinetes”, capítulo inicial do terceiro dentre 

os cinco romances que constituem a obra, estas personagens são nominalmente 

reconhecidas como “cavalos dos santos”. Ou seja, de acordo com os protocolos 

ritualísticos do vodu e demais religiões de matrizes africanas na América, Antilhas e 

Guiana, têm seus organismos, mentes e músculos sob domínio de orixás. (Bastide, 

1983, p. 293)  

Além do título deste capítulo, os cavalos dos santos são evidenciados quando a 

personagem e narrador papaloa Petro, diz: 

 

Hablo por boca de mi caballo Bouckman antes de recorrer el 

largo camino: 

—Era el principio del muntu en esta isla… 

Cabalgo su cabeza, gobierno sus ojos y su lengua. En el patio 

bailaban y lloran mi muerte. (Zapata, 2010a, p. 245)  

  

Sabendo que, de acordo com o universo das religiões de matrizes africanas, o 

termo “cavalo” é utilizado para se referir ao iniciado nas cerimônias vodu haitianas 

quando o corpo do fiel, todo seu organismo, sua cabeça, seus músculos são 
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adentrados pelos orixás – assim como descreve o antropólogo Roger Bastide –, neste 

capítulo de Changó, el gran putas, o papaloa Petro, enquanto alto sacerdote do culto 

vodu, narra desde o mundo dos mortos por intermédio do cavalo (corpo) de um dos 

líderes da rebelião, o jamaicano Dutty Bouckman. Neste momento inicial da narrativa 

em que a Revolução Haitiana é contextualizada e marcada pela função social do rito 

vodu nesta ilha, o princípio do Muntu é estabelecido como elemento mítico a surgir 

desta experiência histórica.  

Portanto, a partir deste exemplo podemos perceber a união entre elementos 

míticos e históricos como um dos fatores que se opõem à epistemologia da modernidade 

européia ao evocar a heterogeneidade característica da obra, expressa também pela 

relação entre o narrador, ou narradores cujas vozes se unem ou se interpelam devido ao 

fato de um ser não mais vivo, o papaloa Petro, narrar pela boca de uma personagem 

que, ao permitir ser mediador da narrativa do papaloa aos demais interlocutores, passa a 

ser também narrador deste momento da obra. De maneira que a função das noções de 

narrador destacadas no exemplo transcendem os protocolos ficcionais consignados nos 

estudos das categorias narrativas analisadas até o momento para atender à visão cultural 

de matrizes africanas e sua manifestação nos países da diáspora.  

Assim, Manuel Zapata opera de maneira a possibilitar uma refuncionalização 

dessas categorias, pois, se tomarmos como referência as categorias narrativas propostas 

por Norman Friedman, por exemplo, poderíamos observar que a voz narrativa 

do papaloa Petro, tal como expressada no trecho anterior, poderia ser classificada como  

a voz de um narrador onisciente intruso unido ao narrador testemunha. Já que para 

Friedman o narrador onisciente intruso dominaria o relato utilizando a primeira pessoa 

do singular ou plural, apresentando um “ponto de vista totalmente ilimitado - e, logo, 

difícil de controlar [...] livre não apenas para informar-nos as ideias e emoções das 

mentes de seus personagens como também as de sua própria mente” (Friedman, 2002, 

p. 173). Há ainda na especificidade narrativa do papaloa Petro, características que 

corresponderiam ao narrador personagem pois, segundo Friedman, pode se relacionar 

diretamente com as demais personagens e assim obter seus pontos de vista a medida em 

que atua na trama e não apenas a observa de um lugar “elevado” (Friedman, 2002, p. 

173), assim como faz papaloa Petro tanto ao se relacionar diretamente com seu cavalo, 

Bouckman, e ao narrar pela sua boca assumir ou permitir que o ponto de vista desta 

personagem também se manifeste na trama; quanto por ter suas próprias ações narradas 
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e não mais informar somente sua “observação em nível elevado” a respeito das 

experiências de outras personagens. 

A voz narrativa do papaloa Petro, não apenas torna possível estes movimentos 

no romance, mas também possibilita algo que está fora do alcance categórico da teoria 

literária que comumente se estuda no âmbito acadêmico: a narrativa de ancestrais e 

santos do panteão iorubá através de personagens em transe místico concernente ao culto 

vodu haitiano, portador de uma função social que permite às agências dessas 

personagens serem direcionadas a movimentos organizados, a fim de reivindicar a 

liberdade física e cultural da humanidade fadada a sofrer os horrores da escravidão.   

Ao fato de a função das categorias narrativas não corresponder aos moldes 

oferecidos pela teoria literária em uso se soma o fato de que a voz narrativa 

do papaloa Petro através de Bouckman, nem ao menos é a única dominante na terceira 

parte de Changó, el gran putas aqui analisada, assim como demonstra o quadro 

elaborado por Darío Henao Restrepo (2016, p. 150) e reproduzido a seguir:  

 

Narradores 

Parte I 

Falam os 

cavalos e seus 

cavaleiros 

Parte II 

O tambor de 

Bouckman 

Parte III 

“Liberdade ou 

Morte!” 

Fragmento nº 

Toussaint Louverture 

 
1, 7 4, 10 6, 8 

Papaloa Petro 

 
2, 5, 6, 13, 15 2, 5, 6, 9 1, 2, 5, 9, 11 

Marie Jeanne 

 
3, 12  4, 7, 10 

Ngafúa 

 
4, 11 1  

Mackandal 

 
8   
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Christophe 

 
9 8 3, 12 

Terceira Pessoa 

 
10   

Papa Damballa 

Cavaleiro de Mackandal 
14   

Mashoma 

Cavaleiro de Christophe 
16   

Escravo 

 
 3  

Ecóbio 

 
 7  

 

  

Como exposto no quadro, “La rebelión de los vodús” está composta por três 

partes/capítulos que, por sua vez, se subdividem em 38 fragmentos que recuperam 

diferentes momentos históricos da Revolução, narrados por diversas vozes que se 

intercalam no relato.  

Portanto, a medida que as diversas personagens das mais variadas formas de 

existência –  seres humanos, ancestrais ou vodus – se unem para narrar a história da 

Revolução Haitiana, apresentam um ponto de vista heterogêneo em torno deste fato. 

Esta heterogeneidade será representada pelas perspectivas culturais dos que estavam 

diretamente envolvidos com a revolução e que, tempos depois, continuam a ser 

influenciados por ela, ou seja, a população negra do Haiti e seus protocolos culturais.  

Tais protocolos, assim como Zapata evoca, correspondem à dimensão mítica 

iorubana somada aos princípios da filosofia bantu. De maneira que as diferentes 

personagens ou cavalos dos santos podem apresentar diferentes pontos de vista sobre 

um único evento histórico por meio de suas próprias vozes narrativas em consonância 

com vozes narrativas de diferentes ordens, principalmente ancestrais e vodus. Pois a 

relação entre os naaradores-personagens históricas, fictícias, seus ancestrais e os vodus 

que por eles narram, é estabelecida segundo os princípios da filosofia 
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banto representados pelo Muntu – personagem e narrador principal de Changó, el gran 

putas que, de acordo com os estudos de Jorge e Isabel Castellanos, Janheinz Jahn e 

Placide Tempels, poderia equivaler à noção de “pessoa” de acordo com o pensamento 

ocidental mas, além disso, é composto por uma “fuerza vital, dotada de inteligencia y 

voluntad” (Tempels, 2005, p. 100)  capaz de se manifestar por meio de  variadas formas 

de expressão unidas por uma única força de existência, o Muntu.  

As formas de manifestação desta fluidez do Muntu podem também ser 

observadas e ampliadas pela experiência de Toussaint L’Ouverture no início da terceira 

parte de Changó, el gran putas, pois o próprio revolucionário apresenta sua perspectiva 

sobre a Revolução Haitiana não somente enquanto prisioneiro de Napoleão, mas 

também como espírito. Condição esta que pode ser percebida pela narrativa de 

Toussaint reproduzida a seguir: 

 

Revoloteando por la ventanilla de la celda se posó sobre mi hombro. 

Mensajero de Ogún Ngafúa, vienes a traerme noticias de mi lejana 

isla. Los muertos solemos soñar también con imposibles. Este gorrión 

no tiene el pecho rojo de nuestros cardenales, ni es un azulejo oloroso 

a marañón recién abierto; tampoco arrastra las alas rotas de los chorlos 

que de niño ayudé a volar en las playas del Cabo. (Zapata, 2010a, p. 

242) 

 

No trecho reproduzido, Toussaint L’Ouverture narra, desde a cela onde se 

encontra preso, o momento em que recebe a visita do Mensajero de Ogún Ngafúa em 

forma de pássaro. Algo que lhe é possível depreender devido à sua condição de espírito 

vindo da morte, apresentada apenas a partir do terceiro período. Através de momentos 

como este, a personagem e voz narrativa Toussaint L’Ouverture reivindica a pluralidade 

de manifestações do Muntu, que de acordo com a filosofia banto de cujo legado 

participa, não se limita apenas a seres vivos, se estendendo aos mortos.  

Outro espírito vindo da morte para compor a pluralidade de vozes e 

experiências narrativas do Muntu na terceira parte de Changó, el gran putas, será 

Ngafúa. Sua narrativa neste momento será semelhante à de um narrador onisciente que, 

devido à sua condição de Muntu Africano – nascido em África e morto antes mesmo de 

aportar no Novo Mundo, se tornando o responsável por acompanhar Nagô e os demais 

representantes do Muntu Americano – apresentará um ponto de vista “ilimitado” e 
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“elevado” da história dos revolucionários Bouckamn e Toussaint, contextualizado em 

um tempo em que ainda não era possível encontrar na ilha de São Domingos um 

representante do Muntu que se permitisse ser cavalgado por um orixá. Ainda assim, 

traços do narrador personagem também se manifestarão em sua narrativa, pois se 

referirá diretamente a seu personagem, Toussaint L’Ouverture: 

 

Pequeño Toussaint, sube aquí a la carreta de los orichas y escúchame. 

Soy Ogún Ngafúa, compañero de Nagó. El gran Ifá me ha prestado 

sus cien ojos para oír y contar las huellas aún no sembradas por el 

muntu en esta isla. 

Hoy quiero hablarte de Bouckman, el carretero de los loas. Por las 

noches se escuchará el chirrido de su carreta recorriendo el Valle del 

Artibonite. En una misma hora se le ve estacionada en el puerto del 

Cabo y rodar por las calles de Jeremías. Le han visto elevarse sobre 

la Montaña Negra y esperar, en Port-au-Prince, el desembarco de sus 

ekobios de África. 

—No soy un esclavo, sino un prisionero africano —advierte al inglés 

que deseaba comprarlo en una subasta en Kingston. 

El negrero insistirá ante mister Turpin: 

—Tira de una carreta con más fuerza que cuatro caballos juntos.  

(Zapata, 2010a, p.248) 

 

Neste momento em que a narrativa antecede aos acontecimentos da Revolução 

Haitiana, alguns detalhes da vida dos revolucionários Bouckman e Toussaint são 

recuperados e postos em relação devido a importância que teriam, prefigurando os 

destinos desses dois grandes nomes da revolução antes mesmo que viessem a ser 

cavalos dos orixás. A imagem que se forma neste momento, denota uma condição de 

sucessão entre os revolucionários por meio da transformação da função e da 

significação conferida os elementos “carroça” e “cocheiro”. Pois a carroça em que 

Toussaint é convidado a subir foge à ordem comum por pertencer aos orixás e estar 

destinada a ser puxada pelo “cochero de los loas”, Bouckman, quem conduzirá a 

Toussaint e demais revolucionários pelos caminhos determinados pelos loas para 

conquistar a liberdade na ilha, revelando desde já a condição de Bouckman enquanto 

sacerdote do culto vodu haitiano que virá a ser o responsável por mediar a relação dos 

orixás com seus súditos guerreiros.  
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Na falta de um cavalo ritual, a significação literal do termo é evocada, 

ressaltando os atributos de Bouckman que enquanto era “negociado” na condição de 

prisioneiro africano e por descender dos “negros cavalos” (segundo os estereótipos do 

tráfico negreiro), tem sua força comparada a de quatro cavalos juntos, ainda que de 

acordo com a declaração a sua força se sobressaia à dos animais.  Prenunciando o 

destino de Bouckman, “cavalo dos orixás” e dotado de uma força capaz de conduzir 

centenas de revoltosos à reconquista da liberdade do povo negro haitiano.  

A reversibilidade do termo “cavalo” se dá ainda na trama, pois, além de ser o 

instrumento de locomoção utilizado pelos cocheiros para o transporte de cargas 

necessárias no cotidiano das plantações em que os prisioneiros africanos e seus 

descendentes forçadamente trabalhavam, ou ainda como meio de locomoção dos 

guerreiros que, montados em cavalos lutavam em uma revolução ou outro tipo de 

batalha; em Changó, el gran putas será somado ao valor ritual do termo pois além dos 

guerreiros revolucionários haitianos necessitarem estar montados em cavalos para lutar, 

eles são feitos “cavalos dos santos” e, ao serem cavalgados pelos orixás, carregam em si 

próprios os meios para se tornarem invencíveis.   

Assim, através dos exemplos das narrativas de papaloa Petro, Bouckman, 

Toussaint L’Ouverture e Ngafúa apresentadas até aqui, percebemos que os elementos 

que caracterizam tanto as personagens (cavalos), quanto as vozes narrativas 

(semelhantes, mas não equivalentes, às de narrador onisciente intruso e narrador 

personagem) desta parte de Changó, el gran putas, contribuem para a existência 

diaspórica do africano e seus descendentes, não mais representada simplesmente 

enquanto sujeita às imposições ocidentais, uma vez que reivindica os protocolos 

culturais de ricas tradições africanas que, como vemos em Changó, el gran putas, dão 

lugar à formação do afrolatinoamericano, favorecendo a nossa compreensão acerca da 

inserção do princípio de heterogeneidade reivindicado por Manuel Zapata em vários 

momentos ou níveis de sua obra.  

Dentre os princípios conformadores da heterogeneidade afrolationamericana 

reivindicados por Manuel Zapata, estão evidenciados os princípios concernentes à 

filosofia banto e à cosmogania iorubá, expressas por um ponto de vista múltiplo ou, 

como requer o princípio seguido pelo autor, heterogêneo, atrelado à pluralidade 

existencial e de experiências – também para além da vida – dessas personagens.  

Os exemplos dados tornam ainda mais evidente a existência de vozes 

narrativas afluentes que por vezes chegam a corresponder a tipos de narrador 
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categorizados pela teoria literária em uso. Porém, a voz narrativa criada por Manuel 

Zapata encontra-se atribuída de uma nova figura e uma nova função, a fim de 

possibilitar a narrativa de ancestrais e santos do panteão iorubá que também poderá 

ocorrer através de personagens que se encontram em uma espécie de transe místico 

refuncionalizado, e assim dar conta da ação histórica e cultural dos povos africanos 

sequestrados e escravizados em diferentes continentes, narrada por meio de seus 

próprios pontos de vista.  

O afroamericano, ao mesmo tempo em que reassume o lugar de protagonista de 

sua própria história, pode então narrá-la, transmitindo assim seu próprio ponto de vista 

por meio do qual reforça a sua humanidade heterogênea e impõe o reconhecimento de 

suas manifestações culturais em toda a obra. Pois, assim como Weimann reafirma ao 

citar Marx em seu estudo a respeito da perspectiva narrativa, o ponto de vista deve 

correlacionar a visão de mundo do narrador com uma “apropriação prático-espiritual 

deste mundo” (Weimann, 1984, p. 235). 

Isto se deve ao fato de que, para Weimann, o ponto de vista pode ser 

estabelecido através de correlações, como um meio de apropriação do mundo “real” do 

narrador e também do mundo imaginário das obras literárias. Dentre as correlações 

definidas por Weimann, se encontra a relação ficcional e histórica que também pode ser 

percebida em Changó, el gran putas como uma forma de apropriação e materialização 

artística da visão de mundo presente na história de seus narradores e/ou personagens. 

Ainda que o autor se dedique a tratar de momentos específicos da história da 

diáspora africana, dividindo-a em partes – como ocorre com a Revolução Haitiana 

analisada neste trabalho cujos eventos estão concentrados na terceira parte de Changó, 

el gran putas –, faz-se necessário que a pluralidade de existências das personagens que 

contribuíram para a organização estratégica e o sucesso desta revolução sejam 

devidamente representadas e que, portanto, tenham seus pontos de vista a respeito desde 

emblemático evento histórico representados na trama.  

Apesar de parte do processo de escravização consistir em esforços para apagar 

as características culturais africanas, seja irmanando os grupos étnicos após 

sequestrados, separando os membros de uma mesma família, e posteriormente 

incentivando a miscigenação entre africanos e europeus, em Changó, el gran putas, 

assim como melhor demonstrado no início deste capítulo, em lugar de os escravagistas 

conseguirem apagar as idiossincrasias dos escravizados, os contatos étnicos promovidos 

por eles proporcionaram a conformação de uma nova humanidade, a partir do 
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estabelecimento de uma relação de união e irmandade que reivindica o conceito de 

“malungagem”, transposto para a obra através da personagem principal e voz narrativa 

Muntu – cuja existência reforça o teor heterogêneo de sua formação.  

De maneira que, através do Muntu, é desvelado um ponto de vista múltiplo das 

diversas experiências históricas desta nova humanidade. Ou, ainda que atento a um 

único evento histórico, como a Revolução Haitiana, se faz necessário desenvolver meios 

ficcionais para transmitir os múltiplos pontos de vista dos diversos personagens que 

constituem tanto este evento histórico quanto o Muntu. Assim como ocorre através da 

narrativa do papaloa Petro que, como informada por ele, ocorre pela boca de seu 

cavalo, o revolucionário Bouckman. Este se torna então personagem e narrador, uma 

vez que a condição de cavalo se refere ao momento das cerimônias vodu haitianas em 

que o fiel tem seu corpo possuído por um orixá. A partir deste momento cultual 

ficcionalizado no romance, as narrativas de papaloa Petro e Bouckman se interpelam, 

dando ensejo a um ponto de vista cada vez mais amplo e atualizado a respeito da 

revolução. 

Portanto, o ritual do vodu haitiano ficcionalizado em Changó, el gran putas 

contribui também para a atualização e ampliação da memória e da história 

afrodiaspóricas, semelhante ao que Waldelice de Souza mostra ocorrer nos ambientes 

culturais do candomblé, onde, “por meio da leitura do signo inscrito no oráculo de Ifá”, 

a noção de memória social dos afrodescendentes é ampliada pela rememoração coletiva 

“dos parentes e dos conhecimentos” dos antepassados e descendentes (Souza, 2019, p. 

4). Em Changó, el gran putas, este dado a respeito da memória afrodescendente pode 

ser somado ao exposto por Michel Trouillot acerca do ato de revisitar a história que, 

para ele, é comum entre as sociedades pois, de tempos em tempos “experimentan la 

necesidad de imponer un test de credibilidad sobre ciertos acontecimientos y narrativas 

porque para ellos importa si estos hechos son verdaderos o falsos, independientemente 

de si estas historias son realidad o ficción” (Trouillot, 2017, p. 10). Portanto, ainda que 

as noções de memória e história sejam em si distintas, a partir de Changó, el gran putas 

é possível perceber a interação entre as mesmas que, por meio do ritual vodu haitiano 

fazem com que a relação do afroamericano com seu passado seja recuperada, ampliada 

e atualizada criticamente. Revelando outro modo pelo qual Manuel Zapata Olivella 

reivindica o conceito de heterogeneidade cultural na conformação do afroamericano, em 

que as noções de memória coletiva e história se unem.  
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 Outro modo encontrado por Zapata Olivella para empreender a subversão das 

convenções impostas pelos cânones literários ocidentais se dá por meio dos aspectos 

gramaticais que serão analisados a partir do trecho anteriormente mencionado, no qual o 

ancestral papaloa Petro afirma narrar pela boca de seu “cavalo”, Bouckman, e em 

seguida contextualiza sua narrativa dizendo: “En el patio bailaban y lloran mi muerte.” 

(Zapata, 2010a, p. 245). Ao utilizar em um mesmo período dois tempos verbais distintos 

– “bailaban”, no passado e “lloran”, no presente –, algo que não se enquadraria nos 

padrões oferecidos pelos cânones da gramática do espanhol e do pensamento europeu, 

Zapata situa simultaneamente suas personagens nos tempos passado e presente 

aplicando “una visión cíclica del tiempo” (Trouillot, 2017, p. 6) relativa aos povos não-

ocidentais que, também por esta razão, eram considerados pela historiografia europeia 

como povos “sem História”.  

O domínio específico do tempo também pode ser analisado a partir dos 

exemplos anteriormente citados, quando a personagem e voz narrativa, Toussaint 

L’Ouverture, narra a respeito de acontecimentos que estão ocorrendo no tempo 

presente, enquanto ainda se encontra preso no Fort de Joux. Porém, devido à sua 

condição de espírito vindo da morte, o conhecimento que transfere à narrativa é tanto 

um conhecimento futuro, quanto de ordem espiritual, que só pode ser adquirido por ele 

após a sua morte.  

Ngafúa é outra voz narrativa que expressará um tratamento específico do 

tempo, pois sua narrativa se faz em um tempo suspenso, em que se dirige a Toussaint 

L’Ouverture antes mesmo que seu predecessor revolucionário, Bouckman, tivesse 

consciência da missão libertária que lideraria após chegar na colônia de São Domingos 

e influenciaria  mesmo depois de sua morte,  contribuindo decisivamente para o fim da 

escravidão na ilha e o estabelecimento do Estado negro do Haiti. 

Desta forma, Manuel Zapata se contrapõe à fronteira cronológica entre passado 

e presente, imposta por uma visão linear do tempo e manifesta, sobretudo, em estudos 

históricos que, assim como mostra Michel-Rolph Trouillot, “permite al observador 

aislar el pasado como una entidad diferenciada” (Trouillot, 2017, p. 6). Em Changó, el 

gran putas, impera a copresença do passado e do presente inconcebível para o 

pensamento europeu moderno, mas característica da cosmovisão não ocidental cujos 

protocolos culturais de origem banto e iorubano são especialmente aproveitados 

enquanto meios expressivos. 
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Portanto, uma vez que Manuel Zapata se apropria de eventos históricos 

protagonizados e narrados por africanos e afrodescendentes, ficcionalizando-os, nos dá 

a conhecer diferentes traços das culturas banto e iorubana artisticamente aproveitados a 

fim de reforçar o caráter mítico da obra, expresso pelo ponto de vista heterogêneo e, 

deste modo, refuncionalizado para atender à visão crítica, em relação tanto à narrativa 

de ficção quanto à historiográfica, da obra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir do trabalho teórico-crítico realizado, consideramos que, para construir 

um relato capaz de comunicar a especificidade histórica cultural latinoamericana e 

caribenha, Manuel Zapata Olivella operou uma refuncionalização radical das categorias 

conformadoras do romance enquanto forma narrativa moderna, dando ensejo a um 

discurso heterogêneo que expressa uma visão crítica da história afroamericana.  

Para tal, Manuel Zapata elabora uma narrativa que evidencia as tensões 

geradas pela relação conflituosa entre europeus, indígenas e africanos, durante o período 

de expansão colonial, e que repercutem nas organizações sociais e manifestações 

culturais – como a literatura – latinoamericanas e caribenhas até a atualidade.  

Estes conflitos atualizam neste universo ficcional a noção de heterogeneidade 

formulada por Antonio Cornejo Polar, na medida em que podem ser encontrados tanto 

no discurso ou no desenvolvimento da trama, culminando na conformação do 

afroamericano que ocorrerá em razão do encontro étnico, linguístico e cultural entre os 

grupos destacados acima; quanto na estrutura da obra, em que literatura, história e relato 

mítico se unem para conformar a saga da diáspora africana no Novo Mundo, narrada 

inicialmente em um poema épico seguido estruturalmente pela narrativa aparentemente 

romanesca, cujas categorias conformadoras são refuncionalizadas de maneira a atender 

aos princípios culturais bantos e iorubas africanos.   

Seguindo seu desejo de exaltar as tradições africanas ignoradas pelos relatos 

históricos e literários que dominam os registros acerca da presença africana na América 

e no Caribe, produzidos a partir do ponto de vista europeu moderno, Manuel Zapata 

elaborou esta obra regida pela cosmovisão africana, combinando e reformulando 

criticamente aspectos culturais da filosofia banto e da cosmogonia iorubana. 

De modo que, enquanto os princípios bantos estabelecem os fundamentos 

filosóficos heterogêneos da obra por meio do conceito de “muntu”, os princípios 

iorubanos determinam os fundamentos religiosos e sociais de tradições africanas. 

Porém, o Muntu, para Manuel Zapata Olivella não será apenas um conceito 

filosófico banto, mas o personagem principal e narrador dedicado a cantar e contar – a 

várias vozes – a saga de todo e qualquer ser subjugado pela escravidão desde a 

perspectiva histórica e mítica dos negros sequestrados em África e exilados em outros 

continentes, que necessitarão restabelecer a relação com os orixás do panteão iorubano, 

perdida durante a viagem transatlântica.  
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Os meios para o restabelecimento da relação entre os seres vivos, defuntos, 

deidades, elementos da natureza e demais representantes do Muntu, em Changó, el gran 

putas, também terão fundamento nos princípios iorubanos por meio dos ritos de 

devoção aos orixás conhecidos como transe místico, responsável também por 

proporcionar o ponto de vista narrativo heterogêneo característico da obra.   

Neste sentido, percebemos que Zapata, assim como reivindica Appiah, não 

assume o papel de um etnógrafo dedicado a simplesmente recuperar as origens de 

noções africanas presentes na vida do afroamericano. Mas, enquanto escritor e 

conhecedor de matrizes africanas por meio de suas próprias experiências, ressignifica o 

conhecimento a respeito das matrizes tradicionais no Novo Mundo – principalmente a 

noção de pessoa e o princípio de união de origem banto, juntamente com a cosmogonia 

e o princípio de socialização iorubanos – ao mesmo tempo em que opera uma 

refuncionalização das categorias narrativas europeias modernas, como as de narrador, 

ponto de vista narrativo e até mesmo a de romance, elaborando um relato épico “mito-

poético” (Henao-Restrepo, 2016) acerca da história do negro fora de África. 
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